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  ارپيشگفت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها براي پيشرفت و توسعه جامعه انساني به شمار  توان يكي از سودمندترين سرمايه بشري را مي ةانباشت ةتجرب
ي تا حد امكان دقيق و مستند از ــنگاري نيز فراهم آوردن گزارش رد اصلي علم تاريخ و تاريخــآورد. كارك

ور ـمديران و مجريان امسازان و  ميمـخصوص تصـعه و بـرار دادن آن در پيش روي جامـها و ق ربهـن تجـاي
فعاليت دانشگاهي نوين در  ةاكنون كه حدود يك سده از تجرببر اين اساس هاي مختلف است.  در عرصه
ي بــراي ادامه مســير ون چراغ راهـتواند همچ يـن تجربه مــبررسي سرگذشت اي ،پري شده استــايران س

  دانشگاهي باشد. -تكاپوهاي علمي
ت تجربه زندگي دانشگاهي در ايران به طور كلي ـايي براي بازسازي و ثبه اخير كوشش ةدر يك ده

ها) انجام شده است. از آنجا كه  يا تاريخ دانشكده ها دانشگاهوزش عالي در ايران) يا موردي (تاريخ ــ(آم
د كرــخود روي ظر زماني نزديك است، خودبهـاي متأخر و از ن ربهــران تجـاريخ دانشگاهي نوين در ايــت

نگاري دانشگاهي قرار گرفته است؛ چنانكه  محور اصلي تاريخ ،نگاري مبتني بر منابع شفاهي و اسنادي تاريخ
  شود.  هايي از اين دست نيز اين رويكرد ديده مي گاه در عنوان پژوهش
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 هاي اله و دانشكدهــتدوين تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد با قدمتي حدوداً هفتاد س ،براساس توضيح باال
مي و پيشرو در ــي قديها دانشگاهه عنوان يكي از ــب تواند ميكه برخي بيش از نيم سده قدمت دارند، آن 

 بي براي ادامه مسير دانشگاهـانداز مناس مايه و چشم دست آندن هويت شافزون بر ثبت و ماندگار  ،كشور
ي ها سالور باشد. خوشبختانه در و در كل نظام آموزش عالي در كش ها دانشگاهز ديگر ـو ني فردوسي مشهد

هاي مختلف مورد توجه  تدوين تاريخ دانشگاه به شكلحفظ و اخير اهميت اين موضوع يعني ضرورت 
 ةتاح موزـهد و افتـجدي قرار گرفته است. فعال شدن مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مش

هاي در خور در اين زمينه  مهندسي از جمله كوشش ةي اخير و تدوين تاريخ دانشكدها سالدانشگاه در 
زمينه براي تدوين تاريخ جامع دانشگاه در  ،ها ديگر دانشكده بوده است و اميد است با تدوين تاريخِ

  رو فراهم شود. ي پيشِها سال
ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد  ةبا چنين ضرورتي بديهي است كه تدوين تاريخ دانشكد

كي ــي نيز وگذاري دانشگاه  ساز بنــيــان و زمينهشهد ــي مــدانشگاه فردوس ةدانشكد رينـت عنوان قديميبه 
 ةاي برخوردار باشد. در يك ده ويت ويژهاولهاي ادبيات در سطح كشور از  ترين دانشكده از قديمي

مصاحبه با از جمله ها  اين تالش نهايي ةن زمينه در دانشكده انجام شده است. نتيجــهايي در اي گذشته تالش
حال  اند. بااين كه در هفتاد سال گذشته شاهد و ناظر تحوالت بودهبوده است برخي پيشكسوتان دانشكده 

ها و  و با استـفاده از تمامي منابع از جمله اسناد، گزارشيك تاريخ مدون و روشمند  ةها به ارائ اين تالش
نان جاي ـدانشكده منجر نشده است. بنابراين از آنجا كه همچتاريخ از ها، خاطرات و مانند آنها  خـبرنامه

ود، ـنگاري علمي و جامع و با استفاده از همه منابع اعم از خاطرات، اسناد و ساير متون خالي ب يك تاريخ
چه بر آن شد تا انجام اين مهم را مدنظر قرار دهد. آن 1399ادبيات و علوم انساني در سال  ةمديريت دانشكد

يك تاريخ جامع از  ةجمعي براي ارائ كوششسال و نيم حدود يك  ةپيش روي خوانندگان قرار دارد نتيج
  باشد. ) مي1334 – 1400وشش سال گذشته ( در شصت و علوم انساني ادبيات ةتحوالت دانشكدترين  مهم

ادبيات و علوم  ةكددانش ةدود هفت دهه كارنامـاي از ح شردهـف شود ميآنچه كه در اين مجموعه ارائه 
هاي چند نسل از اعضاي هيأت علمي،  ت. اين كارنامه حاصل كوششـگاه فردوسي مشهد اسـانساني دانش

انجام  هاي فعاليتر عرصه از ـه پرداختن به جزييات مربوط به هـكاركنان و دانشجويان اين دانشكده است ك
تر و حتي مستقل باشد. در  لــنوشتارهاي مفصواند موضوع ــت شده در دانشكده و افراد شاغل در آن مي

ت تا نمايي عمومي از تاريخ دانشكده پيش روي خوانندگان قرار گيرد. ـحاضر كوشش شده اس ةمجموع
هاي اداري، مقاالت،  اد و گزارشـفاهي و خاطرات، اسنـنابع شـلف اعم از مـاين كار با مراجعه به منابع مخت



15        پيشگفتار     

در » تاريخ شفاهي«به همين دليل عنوان رايج و اوليه  ام رسيده است.ــبه انجهاي مجازي  اهــها و پايگ كتاب
  به معناي فراگير آن داد.» تاريخ«عمل جاي خود را به 

گيري  آفرينان در شكل نقش ةابعاد فعاليت دانشكده و هم ةحاضر كوشش بر آن بوده تا هم ةدر مجموع
ددي مورد مراجعه قرار گرفتند. ـمنابع، مراكز و افراد متع ن مسيرـآن مورد توجه قرار گيرند. در اي ةكارنام

دانشكده، اسناد موجود در  ةوگو با استادان و كاركنان با سابق تاورد گفتـبخش مهم مطالب تهيه شده دس
گاه، مطالب موجود در ــار مفاخر و اسناد دانشــاني دانشكده و مركز آثــزي دانشگاه، بايگــبايگاني مرك

ود در آرشيو اسناد و تاريخ ــت. منابع موجــلوم انساني بوده اســادبيات و ع ةدــدانشگاه و دانشكهاي  وبگاه
در نيز در اين زمينه راهگشا بوده است.  »ها و اسناد آستان قدس رضوي ها، موزه سازمان كتابخانه«شفاهي 

اي از آنها به تناسب  گزيدهاين روند بيش از دو هــزار برگ سند در آرشيــوهاي مختلف بررسي شــد كه 
افزون بر اين در مواردي مانند تهيه فهرست اعضاي هيأت علمي موضوع در پايان هر فصل ارائه شده است. 

. ه استك گرفته شدـهاي آموزشي كم ان گروهـاسـران و كارشنـديـهاي آموزشي از م ديران گروهـو م
ر كدام در فراهم آوردن برخي ـه ةزيرمجموعده و كارشناسان ــين رياست و معاونان دانشكـچنـهم

افــزون بر اين در ضـمن كار با تــعداد زيادي از اعضاي هيأت علمـي دانشكده، اند.  ها راهگشا بوده آگاهي
هاي متعددي در ميان گذاشته شده است. همچنين  اعم از بازنشسته و شاغل، تماس برقرار گرديده و پرسش

هاي  مورد هر گروه آموزشي براي اظهار نظر در اختـيار مديران گروه نسخة نهايي متن تهيه شده در
هايي بخصوص در برخي  حال همچنان احتمال وجود كاستي بااينآمـوزشي دانشكده قرار داده شده است. 

سنج در آينده نسبت به رفع آنها اقدام  خوانندگان نكته هاي د است با يادآوريـجزييات وجود دارد كه امي
 ةات مورد نظر خود را به رايانامـد نظرات و نكـتوانن وعه ميـانندگان اين مجموـخ شود.

abbasiiran@yahoo.com .بفرستند  
  »جواد عباسي«

  1400شهريور 
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  ها سپاسگزاري
  
  
  
  
  
  
  
  

اند.  كنندگان بوده هيههاي متعددي ياور ت حاضر افراد و بخش ةمجموعچنانكه اشاره شد در فراهم آمدن 
د ــاي واجب است. در  رون شان وظيفه زاري از همراهي و همكاريـپاسگـبدين جهت يادكرد از آنان و س

ـريق از ط ،تـده اسـابعي كه فهرست آنها در بخش پاياني آمـنـر عالوه بر استفاده از مـن حاضـتـن مـدويـت
ياري از اعضاي ـدي با بسـهاي نوشتاري سودمن ورتـگرام، رايانامه) مشـآپ، تل هاي مجازي (واتس رسانه

به طور خاص استاد ممتاز  هاي آموزشي دانشكده انجام شد. هيأت علمي دانشكده از جمله مديران گروه
را شاهد و ناظـر  دانشكده و دانشگاه دكتر محمدجعفر ياحقي كه خود حدود شش دهه از تاريخ دانشكده

اند. افـزون براستفاده از كتاب خاطرات ايشان، حدود چهار  بـوده است نقش مهمي در پيشـبرد كار داشته
ها پرسش در هنگام تدوين و از نظر  وگو در چارچوب بخش تاريخ شفاهي، پاسخگويي به ده ساعت گفت

ها توسط ايشان،  يرايش برخي قسمتوگويي حدوداً سه ساعتي با نگارنده و و گذراندن كل كار در گفت
 هاي زير را گزاري از مديران و كاركنان مجموعه سپاس اثرتهيه كنندگان اين جاي سپاسگزاري ويژه دارد. 

  دانند: وظيفه خود مي نيز
 رياست و كارشناسان مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد  
 تاريخ شفاهي (به فهرست منابع مراجعه شود) وگوها / كننده در گفت استادان و كارمندان شركت  
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 ادبيات و علوم انساني ةرياست و معاونان دانشكد  
 هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده معاونت ةكارشناسان زير مجموع  
 هاي آموزشي دانشكده مديران و كارشناسان گروه  
 خيتار يتخصص ةكتابخان تيريمد  
 دانشكده ةمديريت و كارشناسان كتابخان  
  امور عمومي دانشكدهمديريت  
 ثارگريشاهد و ا انيدانشجو ةادار ةواحد مشاور  
  مديريت و كارشناس قطب علمي فردوسي و شاهنامه 

 المللي و امور دانشجويان غيرايراني دانشگاه هاي علمي بين رياست و كارشناسان دفتر همكاري  
 ةمعاونت و كارشناسان حوزل، ـان بايگاني كـاركنـك ـشگاه شامل:ادي دانـست ةان حوزـاسـكارشن 

  ه، معاونت مديريت پژوهشي دانشگاهمعاونت آموزشي دانشگا
 زبانان لي آموزش زبان فارسي به غيرفارسيالمل مديريت و كارشناسان مركز بين  
 مديريت امور اسناد و مطبوعات و  :املـدس رضوي شـزي آستان قـمرك ةاد و كتابخانـسازمان اسن

 بخش تاريخ شفاهي
  
  



  
         

   
  فصل يكم

  مشهد يدانشگاه فردوس ةنيشيبه پ ينگاه
  و علوم انساني اتيادب ةدانشكد گيري شكلو 

  
  
  
  

  دانشگاه مشهد
انگيزه ايجاد نخستين  1گردد. باز مي اولسلطنت پهلوي  ةمراكز آموزش عالي در مشهد به آخرين دور ةسابق

رضاي مشهد (امام رضاي  ه.ش و پس از تأسيس بيمارستان شاه1313پزشكي در سال  ةمركز يعني دانشكد
 2اندازي دانشگاه مشهد ابالغ گرديد كنوني) و تأسيس دانشگاه تهران شكل گرفت. در اين سال پيشنهاد راه

 3تاد براي تدريس، معوق ماند.ـصيل و اسـبراي تحساني اعم از دارنده ديپلم ـيروي انـكه به دليل كمبود ن
مشهد  »آموزشگاه عالي بهداري« 1319حال به دليل نياز جدي به پزشك در استان خراسان از سال  بااين

ل دبيرستان فردوسي ايجاد گرديد. دارندگان مدرك ـاله در محـس 4 ةبراي تربيت بهيار (پزشكيار) با دور
دانشگاه در  كردند. اين نخستين گام عملي براي تأسيس موزشگاه تحصيل ميدر اين آ دوم سيكلتحصيلي 

نفر دانشجو براي سال  34با  1319شگاه عالي بهداري از مهر آموز 4دانشگاه در خراسان و شهر مشهد بود.
سين سامي راد، دكتر رضا ساالري و سرگرد ـدكتر ح ةدـشروع به كار كرد. تدريس در آنجا بر عه اول

                                                            
 .148، ص 1395، مشهد، هورمهر، مشهد؛ نگاهي به تاريخ، فرهنگ و مفاخرسيد مهدي سيدي فرخد، يوسف متولي حقيقي، و بهزاد نعمتي،   - 1

 .9، ص 1390مشهد، ، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسي تاريخچه و راهنماي جامع دانشگاه فردوسي مشهدروابط عمومي دانشگاه فردوسي،   - 2

فردوسي، چاپ و انتشارات و گرافيك دانشگاه  ة، مشهد، مؤسسراهنماي دانشگاه فردوسيدفتر مطالعات آموزشي و هماهنگي تحقيقاتي،   -3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .148، ص مشهد؛ نگاهي به تاريخ، فرهنگ و مفاخر؛ سيد مهدي سيدي فرخد، يوسف متولي حقيقي، و بهزاد نعمتي،  3، ص 1357فردوسي، 

؛ سيد مهدي سيدي فرخد،  3، ص 1363، مشهد، 1363هاي دانشگاه فردوسي مشهد در سال  گزارش فعاليتدانشگاه فردوسي مشهد،   -4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .148، ص مشهد؛ نگاهي به تاريخ، فرهنگ و مفاخريوسف متولي حقيقي، و بهزاد نعمتي، 
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خراسان  ةدورافتادها و نقاط  هاي بهداشتي بخش زاده بود. اين آموزشگاه توانست به نيازمندي نجفمختار 
در تأسيس نظاير آن در شيراز و اصفهان اقدام  1و اين تجربه موجب شد وزارت فرهنگجواب فوري بدهد 
  2جدي صورت دهد.

پزشكي صورت گرفت  ةنشكداي براي تبديل آموزشگاه عالي بهداري به دا تالش تازه 1326از سال 
و باالخره در سال  3دانشگاه شد ةنام جر به تصويب اساســت و منـت هيأت دولت را در پي داشـكه موافق

تبديل  »پزشكي ةشكدـدان«به  »آموزشگاه عالي بهداري«ي وزارت فرهنگ، ـه.ش طبق مجوز رسم1328
گيري نخستين دانشگاه در شرق كشور برداشته  گرديد. با تشكيل اين دانشكده، گامي اساسي در راه شكل

پزشكي انتشار  ةدانشكد اولشهريور همان سال نخستين آگهي پذيرش دانشجو براي سال  27روز  4شد.
 ةدانشكد 6خر، منحل شد.ال آـجويان سـدن دانشـآموخته ش و آموزشگاه عالي بهداري نيز با دانش 5يافت

جو كه از طريق كنكور (مسابقه) پذيرفته شده بودند در محل دبستان همت شروع به كار ـدانش 60پزشكي با 
پنجاهمين سالگرد تأسيس دانشگاه نيز همين سال به عنوان مبدأ افتتاح دانشگاه فردوسي  ةدر جشنوار 7كرد.

  8در نظر گرفته شده است.مشهد 
فرهنگ (آموزش و  ةهايي با ادار پزشكي) رايزني ةراد (رئيس وقت دانشكد تر ساميـكال بعد دـد سـچن

پزشكي،  ةنار دانشكدـتا با افتتاح اين دانشكده در ك 9جام دادـادبيات ان ةپرورش) براي تأسيس دانشكد
(به رياست  1334سال  ادبيات مشهد در ةساختار دانشگاهي شكل بگيرد. به دنبال تصويب تأسيس دانشكد

ا پي گرفت. بدين ترتيب پزشكي و ادبيات كار خود ر ةاكبر فياض) دانشگاه مشهد با دو دانشكد دكتر علي

                                                            
 شد. گرفت) اداره مي در آن زمان دانشگاه تحت نظر وزارت فرهنگ (كه آموزش و پرورش را نيز در بر مي -1

 .4، ص 1348پايان، دانشگاه مشهد،  ، لطف اهللا مفخم»'تاريخچه دانشگاه مشهد' ةنام پايان«مريم داودپور،   -2

 .9، ص راهنماي جامع دانشگاه فردوسي مشهدتاريخچه و روابط عمومي دانشگاه فردوسي،   -3

؛ يوسف متولي حقيقي،  19، ص 1350، مشهد، دانشگاه مشهد، 1349-1350راهنماي دانشگاه مشهد سال تحصيلي دانشگاه مشهد،   -4
شوراي اسالمي ، مشهد، تاريخ معاصر مشهد؛ پژوهشي پيرامون تحوالت سياسي اجتماعي مشهد از انقالب مشروطيت تا انقالب اسالمي

مشهد؛ نگاهي به ؛ سيد مهدي سيدي فرخد، يوسف متولي حقيقي، بهزاد نعمتي،  532-533، ص 1392شهر مشهد، مركز پژوهش ها، 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .148، ص تاريخ، فرهنگ و مفاخر

 .67، ص 1395ها،  ، مشهد، شوراي اسالمي شهر مشهد، مركز پژوهشهاي شهر مشهد شناسايي و معرفي اولين، غالمرضا آذري خاكستر  - 5

راهنماي دانشگاه مشهد سال تحصيلي ؛ دانشگاه مشهد،  19، ص 1349-1350راهنماي دانشگاه مشهد سال تحصيلي دانشگاه مشهد،   -6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .15، ص 1352، مشهد، دانشگاه مشهد، 1352-1351

 .149ص  ،مشهد؛ نگاهي به تاريخ، فرهنگ و مفاخرسيد مهدي سيدي فرخد، يوسف متولي حقيقي، و بهزاد نعمتي،   -7

، مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، تاريخچه و راهنماي دانشگاه فردوسي مشهدستاد پنجاهمين سال تأسيس دانشگاه فردوسي مشهد،   -8
 .1378مؤسسه چاپ و انتشارات، 

شجو بخصوص از ميان راد حتي براي يافتن دان بنا به روايت باغاني دكتر سامي 1391دي  27وگو با عباسعلي باغاني، جلسه اول،  گفت  -9
 كرد و هدف او ايجاد دانشگاه به رياست خودش بود. فرهنگيان تالش زيادي مي



21        ... گيري شكلو ي مشهد دانشگاه فردوس ةنيشيبه پ ينگاه .1فصل     

و  ادبيات معنا يافت ةدـبا ايجاد دانشككنوني  مشهد سيس دانشگاه مشهد يا دانشگاه فردوسيدر واقع تأ
. دانشكدة ادبيات وعلوم انساني عجين شده استصفحات آغازين تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد بــا تاريخ 

بعد از  ،ناميده شده بود »دانشگاه رضوي«از طرف وزارت فرهنگ  1335مرداد  23ه درـد كـدانشگاه مشه
گاه رضوي ـبدين ترتيب دانش 1مار مي رفت.ـدانشگاه ايران به ش سومينتبريز، دانشگاه تهران و دانشگاه 

 ةراد كه رئيس دانشكد رد و دكتر ساميـو آغاز كــجـدانش 368ت خود را با فعالي 1336مشهد از نوروز سال 
اين دانشگاه پس از مدتي در سال  2پزشكي بود، به عنوان نخستين رئيس دانشگاه رضوي منصوب شد.

پس از انقالب  3تغيير نام داد. »دانشگاه فردوسي«به 09/01/1353و سپس در  »دانشگاه مشهد«به  1337
  نامبردار گرديد.» دانشگاه فردوسي مشهد«به نام اين دانشگاه افزوده شد و به » مشهد«دوباره اسالمي نيز 
ند سال تنها مراكز آموزشي عالي در مشهد بودند، اما با تأسيس ـات تا چـهاي پزشكي و ادبي دانشكده

علوم پايه در سال اض، ــر فيــمت دكتــبه ه 1337ال ــيات (معقول و منقول) در ســاله هاي هدــدانشك
، 1354، فني و مهندسي در سال 1352، كشاورزي و علوم تربيتي در سال 1344، دندانپزشكي در سال 1340

ت بدني و علوم ورزشي در ـربيـ، ت1370، دامپزشكي در سال 1366علوم اداري و اقتصادي در سال 
عي و ـطبي منابع ،1375ـال مار در سي و آــعلوم رياض ،1373در سال نيشابور  در هنر ة، دانشكد1372 الـس

ال ـاسي در سـوم سيــلـوق و عـو حق 1384ال ــماري و شهرسازي در سـمع، 1383در سال ت ـزيس محيط
يقات ـقـعلوم گياهي، مركز تح ةپژوهشكد 4الي مشهد افزوده شد.ـوزش عـراكز آمـبر تعداد م 1395
هاي دانشگاه  ه افزودهـلـهواخورشيد نيز از جم ةهشكدپژو و مشهد فردوسي شناسي، كالج دانشگاه لرزه زمين

دانشگاه  )دوم(نوبت  شبانه هاي دورههمزمان با اين تحوالت   5.اند ه اخير بودهــه دهـدر س مشهد فردوسي
 اتـفارسي، زبان و ادبي  اتـادبي  و  هاي زبان رش دانشجو در رشتهــا پذيـب 1369  نيز از سالد ـردوسي مشهـف
عرب، زبان و ادبيات فرانسه، جغرافيا، علوم اجتماعي، فقه و مباني حقوق اسالمي و علوم قرآني و حديث،  

                                                            
، تاريخ معاصر مشهد؛ پژوهشي پيرامون تحوالت سياسي اجتماعي مشهد از انقالب مشروطيت تا انقالب اسالمييوسف متولي حقيقي،   -1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .148، ص مشهد؛ نگاهي به تاريخ، فرهنگ و مفاخر؛ سيد مهدي سيدي فرخد، يوسف متولي حقيقي، و بهزاد نعمتي،  532-533ص 

 .3، ص راهنماي دانشگاه فردوسيدفتر مطالعات آموزشي و هماهنگي تحقيقاتي،   -2

؛ يوسف متولي  242، ص 1377، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، تقويم خراسان از مشروطه تا انقالب اسالميغالمرضا جاللي،   -3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .532-533، ص ي اجتماعي مشهد از انقالب مشروطيت تا انقالب اسالميتاريخ معاصر مشهد؛ پژوهشي پيرامون تحوالت سياسحقيقي، 

، مشهد، دانشگاه فردوسي »آشنايي با اطالعات و مقررات مورد نياز دانشجو«راهنماي تحصيلي دانشجو ديريت آموزشي و دانشجويي، م  -4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .1- 2، ص 1400، مشهد، مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، » سالشمار دانشگاه فردوسي مشهد«؛  7، ص 1383(مشهد)، 

 كشاورزي شيروان بعدها از دانشگاه فردوسي مشهد مستقل شدند. ةهنر نيشابور و آموزشكد ةدانشكد -5
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  1كار كرد. آغاز به
سپس در  2پزشكي قرار داشت. ةابتدا در خيابان دانشگاه و در كنار دانشكد دانشگاه سازمان مركزي

در دوران پس از انقالب  3قي آباد) منتقل شد.به ابتداي خيابان فرح (دور ميدان ششم بهمن يا ت 1350ة ده
منتقل شد.  آن كنوني در محلو بعد به پرديس جديد  4ها در ابتداي خيابان فيضيه (احمدآباد) بود تا مدت

شد اما  گروه پزشكي و داروسازي را نيز شامل مي مشهد و قبل از آن، دانشگاه فردوسي 1365ي ها سالدر 
 مشهد علوم پزشكي در مشهد ايجاد شد و گروه پزشكي از دانشگاه فردوسي به بعد دانشگاه 1366از سال 

ك وزارت فرهنگ و ــبر تفكي  مبني در پي تصميم هيأت دولت 1366سالواقع  در 5مجزا گرديد.
دانشگاه «خش يعني ــبعالي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه مشهد نيز به دو  آموزش
  تقسيم شد.  »فردوسي مشهد دانشگاه« و »مشهد پزشكي علوم

  

 
  6)1350 ةانتخاب واحد دانشجويان دانشگاه فردوسي (ده ة: برگ1 ريتصو

   

                                                            
 ، دسترسي در:مردمي مشهد ةشهرآرا آنالين؛ رسان، » سومين دانشگاه قديمي ايران«شبنم كرمي،   -1

 http://shahraraonline.ir/news/71256   ،23  1395آذر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                .1392آذر  20اهللا راهبريان،  وگو با عزت ؛ گفت 135، ص 1349-1350تحصيلي راهنماي دانشگاه مشهد سال دانشگاه مشهد،   -2

 .273، ص 1351-1352راهنماي دانشگاه مشهد سال تحصيلي مشهد،  دانشگاه  -3

، مشهد، دانشگاه فردوسي 1367معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد در سال  ةهاي حوز گزارش فعاليتمعاونت پژوهشي،  ةحوز  -4
 .5، ص 1368مشهد، 

 .10، ص همان  -5

  .كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد -6
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  رؤساي دانشگاه
آموزشگاه  راد (رئيس دكتر ساميپزشكي، با وجود حمايت معلمان مشهدي از  ةدر بدو تأسيس دانشكد

سمت نصيري به اين  قوامعليرضا دكتر  به منظور انتصاب ايشان  به رياست دانشكدة پزشكي، عالي بهداري)
 ةراد رييس دانشكد بود. دو سال بعد دكتر سامينيز د كه در ضمن از مدرسان اين دانشكده ــش منصوب

ت و به ة دانشگاه داشاو نقش چشمگيري در توسع 1.پزشكي و بعد به طور رسمي رئيس دانشگاه مشهد شد
ي و تعالي ـراي ترقـوتاه، راهي دراز بـهاي شخص شاه در مدتي ك خودش توانست با مساعدت گفتة

ر ـتهران) تا مه دانشگاه علوم ةيل بيگي (استاد دانشكدـر ضياءالدين اسماعـس دكتـسپ 2دانشگاه را بپيمايد.
اي به علوم  لوم بود، توجه ويژهع ةدانشكد استادان به رياست برگزيده شد. ظاهراً وي با اينكه از 1347
حال دكتر  بااين 3نياز باشد. د از علوم انساني بيـتوان مترقي نمي ـةود هيچ جامعـقد بـاني داشت و معتـانس

ديد دانشگاه به دليل اختالف نظري كه با ــدن رئيس جــادبيات) با روي كار آم ةكدـفياض (رئيس دانش
د از ـعـب 4الهيات (معقول و منقول) دانشگاه تهران بازگشت. ةشكدــوي داشت به كار سابق خود در دان

هاي  طـحيـاد مـراي ايجـت بـومـم حكـيـصمـرو تـيـو پ 1347ال ـالب آموزشي در سـقـالم انـاع
گاه ـت دانشـاسـن ضيايي به ريـور، دكتر محسـارج از كشــآموختگان ايراني خ ذب دانشـقاتي و جـحقيـت

پس افراد  از آن 5اه رياست خود تحوالت عميقي در دانشگاه به وجود آورد.ـمدت كوت برگزيده شد. او در
 ، غالمعلي ادريسيانزيادي بر كرسي رياست دانشگاه تكيه زدند كه از اين بين جالل متيني، سيروس سهامي

  ادبيات بودند.  ةو رضا زمرديان از دانشكد
   

                                                            
 .67، ص هاي شهر مشهد شناسايي و معرفي اولينغالمرضا آذري خاكستر،   -1

اهللا راهبريان كه در  (عزت 1392آذر  20اهللا راهبريان،  وگو با عزت ؛ گفت 1، ص 1338دي  30، 1 .ال اول، شساخبار دانشگاه مشهد،   -2
راد حتي در امور مهندسي و ساختماني  در سازمان مركزي دانشگاه استخدام شده بود از توان سازماندهي و تسلط دكتر سامي 1337سال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                و پركاري او ياد كرده است.)

، ص 1347د، ـشهـم اهـانه دانشگـد، چاپخـ، مشه46-47يلي ـصـال تحـگاه مشهد در سـشـهاي دان زارش فعاليتـگگاه مشهد، ـشـدان  -3
62. 

  .843، ص 1372، 20، ش. ايرانشناسي، » خاطرات دكتر علي شريعتي در دانشگاه مشهد (فردوسي)«جالل متيني،   -4
راهنماي دانشگاه مشهد سال تحصيلي ؛ دانشگاه مشهد،  20، ص 1349-1350راهنماي دانشگاه مشهد سال تحصيلي دانشگاه مشهد،   -5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .16، ص 1352-1351
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  مدت زمان  نام و نام خانوادگي     
  1341تا  1335(  حسين سامي راد(  
  1347تا  1341(  ضياءالدين اسماعيل بيگي(  
  1348تا  1347(  محسن ضيايي(  
  1352تا  1348(  عبداهللا فريار(  
  1354تا  1352(  نصراهللا مقتدر مژدهي(  
  1356تا  1354(  جالل متيني(  
  1357تا  1356(  پرويز آموزگار(  
  1358تا  1357(  سيروس سهامي(  
  1359تا  1358( غالمعلي ادريسيان(  
  1359 -  1359(  رضا زمرديان(  
  1364تا  1359(  مهدي اعتمادي(  
  1369تا  1364(  حسين اشتياق حسيني(  
  1375تا  1369(  عبدالرسول كاظم پور(  
  1377تا  1375(  علي سرافراز يزدي(  
  1384تا  1377( عبدالرضا باقري(  
  1392تا  1384( عليرضا عاشوري(  
  ادامه دارد)-1392(  محمد كافي  

  

 
  1356تا  1337دانشگاه مشهد (فردوسى) از سال  يساؤر: 2 ريتصو

  1ينيجالل مت، راد يسام نيحسي، گيب لياسماع نياءالديض يي،ايمحسن ض، اريعبداهللا فري، راست: نصراهللا مقتدر مژده از

                                                            
  .كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد -1



25        ... گيري شكلو ي مشهد دانشگاه فردوس ةنيشيبه پ ينگاه .1فصل     

  ادبيات و علوم انساني ةدانشكد
در اين سال دكتر  1اعالم شد. 1334ادبيات در شهر مشهد در نوروز سال  ةخبر تصويب تأسيس دانشكد

مشهدي و استاد تاريخ اسالم دانشگاه تهران از طرف  ةاكبر مجيدي فياض دانشمند و اديب برجست علي
س كند. تأسيس دانشكده در شهري مذهبي ـادبيات مشهد را تأسي ةدـوزارت فرهنگ مأموريت يافت دانشك

رار بود دختر و پسر در يك كالس و در كنار يكديگر بنشينند، معلمان خارجي زن و ـكه قو در شرايطي 
راي برخي از ـدريس شود، بـكده تـم در آن دانشـان خارجي هـد و زبـس كننـمان در آن تدريـمرد غيرمسل

بود كه  در جريان ييها هيحرف و حاش ها و مخالفت 2مداران شهر مشهد امري در خور اغماض نبود. شريعت
حال دكتر  بااين 3.دهستن نيد يو ب كيالئ يگروه اين جماعت اختالط دختر و پسر باشد و خواهند يم ها نيا

نفوذ  يسناتور ذ ،يثابت ديؤمفياض كه خود فرزند يكي از مراجع سرشناس مشهد بود با كارداني و با كمك 
زبان و  ةدر انجام اين مأموريت توفيق يافت و آذرماه همان سال دانشكده با رشت 4خراسان يروزها آن

دانشكده از نوع خود در سطح  سوميناين دانشكده همچون دانشگاه مشهد،  5ادبيات فارسي بنيان نهاده شد.
   7واحد آموزش عالي در سطح شهر مشهد بود. دومينو  6ي تهران و تبريز)ها دانشگاهكشور (بعد از 

                                                            
 .142، ص تقويم خراسان از مشروطه تا انقالب اسالميغالمرضا جاللي،   -1

سيس دانشكدة ادبيات ابعاد أت . مخالفت با842، ص20، ش. »خاطرات دكتر علي شريعتي در دانشگاه مشهد (فردوسي)«جالل متيني،   -2
فرهنگ به دليل امكان رفتن معلمان به آنجا و كمبود معلم براي مدارس شهر روي  ةديگري هم داشت. چنانكه براي مثال رياست ادار

دند. اين ادبيات فارسي ش ةنام در رشت نفر از دارندگان مدرك ديپلم حاضر به ثبت 16داد و با تالش زياد  خوشي به اين كار نشان نمي
 .)1391/ 11/ 2و  1391/ 10/ 27وگو با عباسعلي باغاني،  نفر رسيد. (گفت 30تعداد در سال دوم به 

  ، دسترسي در:وبگاه دكتر علي شريعتي، » ش جمع زندگي نبودا علي حواس«پوران شريعت رضوي،   -3
http://drshariati.org/?p=22777   ،1394.                               وگو با دكتر  در مورد انتقاد از حضور دختران و پسران همچنين رجوع شود به: گفت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .1386/ 9/ 16عليان،  ذات

 .15، ص 1399شهريور  5، شهرآرا، » ادبيات دانشگاهي مشهد مديون كيست؟«سلمان ساكت،   -4

 .718، ص 1350دي  1، 28، ش. جستارهاي نوين ادبي، » استاد فياض تصويري از«غالمحسين يوسفي،   -5

، مشهد، 84-85هاي پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني در سال تحصيلي  گزارش فعاليتپور و داوود نادمي،  محمدتقي ايمان  -6
، اياالت تا فرهنگستان ادب و هنر ايران هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز خاطرات سال؛ جالل متيني،  182، ص 1385معاونت پژوهشي، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .58، ص 1395متحده امريكا، شركت كتاب، 

چاپ و  ة، مشهد، مؤسس)77- 83ن (كارنامة دانشگاه  فردوسي مشهد: گزارش عملكرد دانشگاه و تحول و توسعه آمحمد تقوي،   -7
مشهد؛ نگاهي به ؛ سيد مهدي سيدي فرخد، يوسف متولي حقيقي، و بهزاد نعمتي،  374، ص 1383انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .149، ص تاريخ، فرهنگ و مفاخر



 ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي  ةتاريخ دانشكد    26

 
  1)1334سال (خراسان  ةادبيات در روزنام ةمراسم افتتاح دانشكدخبر : 3 ريتصو

  
ط بر اساس مدارك و ـشراي ش دانشجويان واجدـادبيات و گزين ةكدـدانشدر نام  ثبت ةبرنام امـنجا اـب
آذرماه سال  11درس اين دانشكده، روز  ة، نخستين جلس(بدون آزمون ورودي / كنكور) ليـتحصي ةكارنام
به مرور دكتر فياض استاداني را از  2.اكبر فياض و درس صنايع ادبي آغاز شد و با تدريس دكتر علي 1334

توان به دكتر غالمحسين يوسفي،  آنها مي ةو تهران براي تدريس دعوت كرد كه از جمل مشهد سطح شهر
ه ـال رضايي كـمـدكتر ج ها سالاز قرار معلوم در اين  3كرد.اره اللهي اش يبـويد حبـاني و نـاحمد خراس
دكتري زبان و ادبيات فارسي و تنها معاون دكتر فياض در دانشكده نيز بود در عمل  ةآموخت خود دانش

  4امور دانشكده و اداره مناسب امور داشت. ةنقش مهمي در ادار
تمام ساعات درسي حضور اجباري داشته باشند. از در آغاز، قانون دانشكده اين بود كه دانشجويان در 

حال برخي  ثبت نام در دانشكده به عنوان دانشجو را نداشتند. بااين ةاين رو كارمندان دولت امكان و اجاز
يافتند. از آنجا كه اين حضور با مقررات  ضور ميـها ح آزاد در كالس ةورت شنوندـمند به ص افراد عالقه

 ،هايي كه در بدو تأسيس دانشكده داشت ها و گرفتاري مشغوليت ةمـا هـياض بـفسازگاري نداشت، دكتر 

                                                            
  . 1399بهمن  1خراسان،  ةروزنام -1
باغاني برگزاري آزمون ورودي از سال دوم انجام شد و گشتن به دنبال دانشجو نيز  ة؛ به گفت1391/ 11/ 2وگو با عباسعلي باغاني،  گفت  -2

بهمن  1، روزنامه خراسان، » خراسان ةتأسيس دانشگاه فردوسي با پاس گل روزنام«با آمدن داوطلبان تكرار نشد. جواد نوائيان رودسري، 
  .7، ص 1399

  .8، ص 1379د، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، ، مشهشريعتي در دانشگاه مشهدناصر آملي مقدم،   -3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .1384دي  5وگو با رضا زمرديان،  ؛ گفت 1386ارديبهشت  5وگو با دكتر علوي مقدم،  گفت  -4
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ها را فراهم كرد. اين وضع تا پايان سال تحصيلي ادامه داشت و آنها اجازه  زمينه حضور اين افراد در كالس
شد و  يافتند در امتحانات نيز شركت كنند و بدين ترتيب ادامه تحصيل كارمندان دولت در دانشكده ميسر

كه بعدها دست  1دانشجويان، علي شريعتي مزيناني بود-شكل قانوني به خود گرفت. يكي از اين كارمند
تغيير نام  »دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي«ادبيات به ياد او، به  ةتقدير سبب شد دانشكد

  يابد. 

 
  2)مشهد (سه راه ادبيات در بعد از انقالب غيير نامادبيات بعد از ت ة: نمايي از سردر ورودي دانشكد4 ريتصو

                                                            
يگير دانشجو شدن شريعتي : باغاني كه خود پ1391وگو با عباسعلي باغاني،  ؛ گفت 8، ص شريعتي در دانشگاه مشهدناصر آملي مقدم،   -1

و از نخستين كاركنان دانشكده بوده از مباحثات فراوان شريعتي با دكتر فياض در موضوعاتي مانند تاريخ اسالم در كالس و خارج از آن 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                كند. ياد مي

نمايي از سردر و درب ورودي دانشكدة ادبيات و علوم «، ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي) ها، موزه ساكماق (سازمان كتابخانه  -2
 بي تا. ،)، مخزن اسناد مكتوب31355( ة ، عكس شمار» انساني دكتر علي شريعتي مشهد
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شهر مشهد و بتدريج ديگر شهرهاي خراسان  »دبيران«ندگان نيز از ـام كنـت نـتوجهي از ثب تعداد قابل
مله اين دبيران بود كه ماجراي ـشدند. يداهللا قرايي از ج رو ميـهايي نيز روب ته گاه با چالشـه البـد كـبودن

  ادبيات را اين گونه روايت كرده است: ةدر دانشكد دانشجو شدن خود
يك بار كه من براي گذراندن امتحان به تهران رفته بودم، در بازگشت به مشهد، مرحوم دكتر فياض «

خـورد. ما  گفت: كجا بودي؟ گفتم: رفته بـودم براي امتحان حـقوق. گفت: حقـوق به چه درد شما مي
دهيم؛ بياييد ادبيات بخوانيد. من هم از خدا خواستم و وقتي  يتشـكيل م» ادبيات ةدانشكد«امسال 

نويسي مراجعه كردم. در آن وقت، من دبير  در مشـهد تأسيس شد، براي نام» اتادبي ةدانشكد«
استعفا بدهي تا ما بتوانيم اسم » فرهنگ«دادم. گفتند: بايد از  بودم و رياضيات را درس مي» فرهنگ«

ده بودم و تا گفتند استعفا بده، استعفا دادم؛ ولي علي شريعتي استـعفا نـداد. شما را بنويسيم... من سا
گرفتم. درهرحال پس از استعفا  گرفت؛ ولي من نمي در نتيجه، او ضمن تحصيـل، حقوقش را مي

  1»نويسي كردم و در همان دوره بود كه با علي شريعتي و تعدادي ديگر از رفقا آشنا شدم. نام
  

 
  2)1340 ةده اواخر( دانشگاه مشهد اتادبي ةدانشكد فضاي : 5 ريتصو

                                                            
  .247، ص 1377، مشهد، خانه آبي، ده چهره، ده نگاهجالل قيامي ميرحسيني،   -1
  ، دسترسي در: و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد كانال تلگرام مركز آثار مفاخر، » دانشكدة ادبيات ةمحوط«  -2

https://t.me/mafakherferdowsi/115 ،26  2016ژانويه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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  گسترش جمعيتي دانشكده
در سال  1دانشجو آغاز كرد. 26ادبيات فارسي شامل  ةادبيات كار خود را با يك كالس در رشت ةدانشكد

ش نفر افزاي 100و جمعيت دانشجويان به  2هاي زبان و ادبيات انگليسي و فرانسه نيز شكل گرفت رشته 1335
جغرافيا نيز در اين دانشكده آغاز به كار -تركيبي تاريخ ةت يك سال ديگر، رشتـپس از گذش 3پيدا كرد.

 سال در. بودند در دانشكده لينفر دانشجو سرگرم تحص 295تعداد  1337 -38تحصيلي  در سالو  4نمود
 5.شبانه بوده است يها كالس سيتأس آن، كه علت رسيدنفر  565به  انيدانشجو ةناگهان عد 1339-40
ادبيات راه  ةدانشكددر جغرافي -ادبيات فارسي و تاريخ ةدر رشت 1339مهر  23هاي شبانه كه در  كالس

بنابراين دانشكده براي تكميل نيروي آموزشي خود در  6شد. بعدازظهر تشكيل مي 5:00افتاده بود، از ساعت 
داد دانشجوياني كه در دانشكده پذيرفته پنج تن دانشيار استخدام كرد. در همين حال تع 1340سال 
سبب ه شبانه ب يها كالس 1341-42 در سال يعنيدر سال بعد  7شدند، پيوسته در حال افزايش بود. مي

و موافقت وزارت  اتيادب ةكدـدانش دييبا تأ بود وجود آوردهه دانشكده و استادان ب يكه برا يمشكالت
شناسي  زبان ةدر همين حال رشت 8.افتنديروزانه انتقال  يها آن به كالس انينشجوو دا ديمنحل گرد فرهنگ
جمع كل  و كرد پيدا روند كاهشي انيدانشجو تعداد 1343-44تحصيلي  در سال. شكده اضافه شدنيز به دان
 وكده از سه سال به چهار سال ـدانش ةدور شيافزا لت اين موضوعـظاهراً ع رسيد.نفر  265به  انيدانشجو

 ةعد 1344-45 الـدر س شود. با اين وجودتعداد قبول شدگان كم  باعث شد هـك بودكنكور  ساختار رييتغ
از يكديگر  ايو جغراف خيرشته تار تفكيكآن  علتيك  كه ديـنفر رس 375و به  افتهي شيافزا انيدانشجو

در گروه جغرافيا تعداد  به عنوان مثالبا وجود اين تفكيك و افزايش،  بايد در نظر  داشت البته 9بود.
دكتر رجايي بخارايي كه رياست دانشكده را  ها سالدر همين  10.ندنفر بود 11ليسانس تنها  ةدانشجويان دور

                                                            
 .69، ص هاي شهر مشهد شناسايي و معرفي اولينغالمرضا آذري خاكستر،   -1

، 1371معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد،  ةشهد، حوز، م1369- 70پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد  ةكارناممحمدرضا اميري،   -2
 .26ص 

 .107، ص 1348، دكتر صديقي، دانشگاه مشهد، »تحول آموزش و پرورش« ةنام ور، پايان ايران پيشه  -3

 .99، ص تاريخچه و راهنماي دانشگاه فردوسي مشهدستاد پنجاهمين سال تأسيس دانشگاه فردوسي مشهد،   -4

 .107، ص»'تحول آموزش و پرورش' ةنام پايان«ور،  ايران پيشه  -5

 .30، ص 1339، مرداد 7سال اول، ش. اخبار دانشگاه مشهد،   -6

 .4، ص 1340، ارديبهشت 5سال دوم، ش. اخبار دانشگاه مشهد،   -7

 .107، ص»'تحول آموزش و پرورش' ةنام پايان«ور،  ايران پيشه  -8

 .همان  -9

شادروان  ةمجله دانشكدة ادبيات و علوم انساني / يادنام، » پايان اهللا مفخم مرحوم دكتر لطف ةنام زندگي«محمدحسين پاپلي يزدي،   -10
 .265، ص 1372، 101، ش. پايان اهللا مفخم دكتر لطف
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ر علوي ـادبيات فارسي و عربي بود و دكت ةداشت پيگير استخدام افراد بيشتري از جمله در رشتبه عهده 
 ةشهرستاني مديركل وقت اداره فرهنگ به دانشكده با همكاري محمد ـود كـمقدم از جمله افرادي ب

آموزي در  بود كه دانشرسيده آن اندازه ة ادبيات به دانشكد ةآواز 1340 ةتا اواسط ده 1ادبيات منتقل شد.
هاي  كه انسانتلقي كند  و آنجا را مكاني  آن را واال بشناسدجايگاه  ،شهر فردوس در جنوب خراسان

  2ورانده است.دانشمندي را در دامن خود پر
 

 3)1348تا  1334ي ها (سال دانشكده : آمار دانشجويان1جدول 

  تعداد دانشجويان  رشته  سال تحصيلي

  26  زبان و ادبيات فارسي  35- 34
  26  مجموع

35-36  

  67  زبان و ادبيات فارسي
  19  زبان و ادبيات فرانسه
  13  زبان و ادبيات انگليسي

  99  مجموع

36 -37  

  94  فارسي زبان و ادبيات
  44  زبان و ادبيات فرانسه
  51  زبان و ادبيات انگليسي

  189  مجموع

37 -38  

  73  زبان و ادبيات فارسي
  82  زبان و ادبيات فرانسه
  91  زبان و ادبيات انگليسي

  47  تاريخ و جغرافيا
  293  مجموع

38-39  

  132  زبان و ادبيات فارسي
  71  زبان و ادبيات فرانسه

  128  ادبيات انگليسي زبان و
  166  تاريخ و جغرافيا

  497  مجموع

                                                            
 .1386ارديبهشت  5 وگو با دكتر علوي مقدم،  گفت  -1

 .1399بهمن  8اول،  وگو با دكتر محمدجعفر ياحقي، جلسه گفت  -2

 .110-113، ص»'تحول آموزش و پرورش' ةنام پايان«ور،  ايران پيشه  -3



31        ... گيري شكلو ي مشهد دانشگاه فردوس ةنيشيبه پ ينگاه .1فصل     

  تعداد دانشجويان  رشته  سال تحصيلي

39 -40  

  48  زبان و ادبيات فارسي
  100  زبان و ادبيات فارسي (شبانه)

  88  زبان و ادبيات فرانسه
  144  زبان و ادبيات انگليسي

  57  تاريخ و جغرافيا
  147  تاريخ و جغرافيا (شبانه)

  584  مجموع

40 -41  

  64  فارسيزبان و ادبيات 
  119  زبان و ادبيات فارسي (شبانه)

  91  زبان و ادبيات فرانسه
  120  زبان و ادبيات انگليسي

  54  تاريخ و جغرافيا
  119  تاريخ و جغرافيا (شبانه)

  567  مجموع

41-42  

  143  زبان و ادبيات فارسي
  82  زبان و ادبيات فرانسه
  140  زبان و ادبيات انگليسي

  189  جغرافياتاريخ و 
  554  مجموع

42 -43  

  84  زبان و ادبيات فارسي
  53  زبان و ادبيات فرانسه
  97  زبان و ادبيات انگليسي

  90  تاريخ و جغرافيا
  324  مجموع

43 -44  

  54  زبان و ادبيات فارسي
  34  زبان و ادبيات فرانسه
  100  زبان و ادبيات انگليسي

  70  تاريخ و جغرافيا
  5  تاريخ
  1  جغرافيا
  264  مجموع
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  تعداد دانشجويان  رشته  سال تحصيلي

44-45  

  80  زبان و ادبيات فارسي
  57  زبان و ادبيات فرانسه
  117  زبان و ادبيات انگليسي

  41  )دومو  اولتاريخ (سال 
  50  )دومو  اولجغرافيا (سال 

  30  )سومتاريخ و جغرافيا (
  375  مجموع

45 -46  

  121  زبان و ادبيات فارسي
  71  فرانسهزبان و ادبيات 

  107  زبان و ادبيات انگليسي
  98  جغرافيا
  87  تاريخ
  430  مجموع

46-47  

  143  زبان و ادبيات فارسي
  104  زبان و ادبيات فرانسه
  147  زبان و ادبيات انگليسي

  144  جغرافيا
  131  تاريخ
  668  مجموع

47 -48  

  192  زبان و ادبيات فارسي
  123  زبان و ادبيات فرانسه
  193  زبان و ادبيات انگليسي

  196  جغرافيا
  182  تاريخ
  876  مجموع

  

 1340تا اواخر دهة  1نفر گذشت. 1000تعداد دانشجويان دانشكده از  1350-51در سال تحصيلي 
هاي  ديگر عمدتاً از استان سومبومي و از استان خراسان بودند و يك  ،كل دانشجويان سومتقريباً دو 

تقريباً ثابت بود. در گزارش اين سال  1344اين آمار از سال  2سيستان و بلوچستان، مازندران و گيالن بودند.
% از ساير 43هاي استان خراسان و  % از شهرستان36% دانشجويان از شهر مشهد، 31كه آمده است 

                                                            
 .17، ص 1351-1352راهنماي دانشگاه مشهد سال تحصيلي دانشگاه مشهد،   -1

 .44، ص 46- 47هاي دانشگاه مشهد در سال تحصيلي  گزارش فعاليتدانشگاه مشهد،   -2
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خوابگاه امكان گسترش  آباد (پرديس كنوني) در وكيل هبزرگ دانشگا نيزم 1باشند. هاي ايران مي شهرستان
 يگريظرف چند ماه ساختمان دبر دانشگاه،  يمژده مقتدر دكتر استي. در زمان رفراهم كردرا  انيدانشجو

 ليرعت تحوــس بهكاران  از مقاطعه يكيتوسط  دانشگاه سيردــدر پ انيدانشجوة طبق 5در كنار خوابگاه 
دختر و  انيچون روز به روز بر تعداد دانشجو يحل شد. ول يتا حدود انيدانشجو اقامت داده شد و مشكل

 يجوابگو تواند مي تا چند سال نيز ديخوابگاه جد نيشد معلوم نبود ا يم فزودهدانشگاه ا يمشهدريپسر غ
  2د.اشب انيدانشجو ازين

ي آموزشي ها گروه عداد،از نظر ت 3گروه آموزشي تشكيل شده بود. 8ادبيات از  ةدانشكد 1358تا سال 
ادبيات  ةدانشكد 1378. در سال دانشكده به جز ايجاد رشتة زبان روسي تاكنون تغيير ديگري نداشته است

 35نفر استاديار،  27نفر دانشيار،  12ر استاد، ــنف 13كه از اين تعداد  داشته استعلمي  هيأتعضو  87تعداد 
نيروي اداري و خدماتي نيز مشغول به نفر  95رشناس آموزشي و كانفر  12 نفر مربي بودند كه در كنار آنان

   4كار بودند.
  5)1399(سال : تعداد اعضاي هيأت علمي 2جدول 

  تعداد اعضاي هيأت علمي  گروه 
  8  تاريخ
  23  جغرافيا

  15  زبان انگليسي
  4  زبان روسي

  5  شناسي  زبان
  7  زبان فرانسه

  10  زبان و ادبيات عربي
  18  زبان و ادبيات فارسي 

  11  علوم اجتماعي

                                                            
 .14، ص 1344، 1ششم، ش. سال اخبار دانشگاه مشهد،   -1

 .208، ص هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايران خاطرات سالجالل متيني،   -2

 .323، ص راهنماي دانشگاه فردوسيدفتر مطالعات آموزشي و هماهنگي تحقيقاتي،   -3
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 ةسال 4، گزارش » )1400-1396فرهنگي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي ( -هاي معاونت آموزشي گزارش فعاليت«  -5
 .7، ص 1400دانشكده، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، 
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 1383در سال  1ت.ـال يافـد در پرديس انتقـاختمان جديـدانشكده به محل س 1380ال ـدر تابستان س
ارشد و  ه در مقاطع كارشناسي، كارشناسيـو بود كـدانشجنفر  3066داراي  و علوم انساني ادبيات ةدانشكد

 مقطعي اخير با كاهش ورود دانشجويان ها سالدر  2تحصيل بودند. هب گروه آموزشي مشغول 9دكتري در 
ها رو به  ر دانشكدهــد ديگــنيز مانن و علوم انساني ياتـادب ةكدـكارشناسي تعداد كلي دانشجويان دانش

هاي تحصيالت تكميلي (كارشناسي ارشد و  داد دانشجويان دورهــشته است. در عين حال تعگذاكاهش 
  دكتري) از رشد نسبي برخوردار بوده است.  

 3التدريس) بود معلم (حق 11دانشيار و  5استاد،  1شامل  1339ي كه در سال ــتعداد اعضاي هيأت علم
) 1383د. همچنين در اين زمان (وـمربي ب 26تاديار و ـاس 32دانشيار،  14اد، ـاست 10امل ـش 1382در سال 

در  4كده مشغول به كار بودند.ــاتي در دانشــنيروي اداري و خدمنفر  76وزشي و ــناس آمــكارشنفر 12
رتبه چهارم  ،عضو 90در تعداد اعضاي هيأت علمي، با مجموع و علوم انساني ادبيات  ةدانشكد 1386سال 

   5.در اختيار داشتدر دانشگاه را 
  

6(روزانه و شبانه) 1396- 2400هاي  در سال دانشكده در مقاطع مختلف جاري  دانشجويان مجموع تعداد: 4جدول 
 

 1399 -1400  1398 -1399  1397 -1398  1396-1397  
  1426  1357  1670  1431  كارشناسي
  939  778  962  959  ارشد كارشناسي
  386  342  413  482  دكتري
  2751  2477  3045  2872  جمع كل

  
  مالي دانشكده -اداري ساختار 

تشكيالت مديريتي و اداري دانشكده با مأمور شدن دكتر فياض براي تأسيس دانشكده از سوي وزارت 

                                                            
؛  3، ص 84-85دانشكدة ادبيات و علوم انساني در سال تحصيلي هاي پژوهشي  گزارش فعاليتپور و داوود نادمي،  محمدتقي ايمان  -1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .375، ص )77- 83( دانشگاه فردوسي مشهد: گزارش عملكرد دانشگاه و تحول و توسعه آن ةكارناممحمد تقوي، 

 .373، ص )77-83كارنامة دانشگاه  فردوسي مشهد: گزارش عملكرد دانشگاه و تحول و توسعه آن (محمد تقوي،   -2

 .23، ص1339اخبار دانشگاه مشهد، مرداد   -3

 .347، ص )77-83گزارش عملكرد دانشگاه و تحول و توسعه آن (كارنامة دانشگاه  فردوسي مشهد: محمد تقوي،   -4
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فرهنگ و در عمل با رياست او و استفاده از يك دستيارِ مأمور از اداره فرهنگ (عباسعلي باغاني) و فردي 
ها و  در آن زمان معاونت و ديگر سمت 1گرفت. داد، شكل به نام احمدزاده كه كارهاي دفتري را انجام مي

 هاي اداري در دانشكده وجود نداشت. پس از مدتي تمام امور زير نظر يك معاون قرار گرفت. ظاهراً بخش
 ةهاي رشت كه در ضمن به تدريس درس 2دار معاونت شد دكتر جمال رضايي بود نخستين فردي كه عهده

دار اين سمت شد. بااين حال در عمل دكتر  شت. سپس دكتر متيني عهدهزبان و ادبيات فارسي نيز اشتغال دا
ه دكتر متيني سپرد. در سال ــهده گرفت و امور آموزشي را بــفياض خود اداره امور مالي دانشكده را بر ع

ات ور مالي دانشكده را نيز به دكتر متيني واگذار كرد. البته عمليــدكتر فياض طبق ابالغي اختيار ام 1340
شد و مدير مالي تنها بر عملكرد حسابدار نظارت داشت  (مشيريان) انجام مي دانشكده مالي توسط حسابدار
ود در اين سمت كه تي خيهاي مدير كرد. روايت دكتر متيني از يكي از نخستين تجربه و اسناد را امضا مي
  ت:دانشكده است از اين قرار اس دكتر فياض و حسابدار ،شيوه و اخالق مديريتي او ةدهند در ضمن بازتاب

همه امور مالي را به نظر ايشان [دكتر فياض]  اولهاي  البته من با وجود داشتن اين اختيار در ماه«
كردم. در همين ايام يك بار مرتكب خطايي  رسانيدم و در صورت تأييد ايشان اسناد را امضاء مي مي

مورد اعتراض قرار دادم كه بعد معلوم شد حق  شدم و آقاي مشيريان مسئول حسابداري دانشكده را
را از اين قرار بود كه يكي از همكاران، آقاي حسنقلي مؤيدي دبير ـت. ماجـوده اسـان بـبا ايش

كردند.  كده ادبيات آمدند و در رشته تاريخ تدريس ميـهاي تهران به عنوان مأمور به دانش دبيرستان
كرد. دانشگاه رونوشت  وزارت فرهنگ هر سه ماه يكبار با صدور حكمي مأموريت ايشان را تمديد مي

فرستاد. يكي دو بار اين كار انجام شده  العاده به دانشكده مي اين حكم را براي اجرا و پرداخت فوق
ن كه رونوشت حكم به دانشكده برسد آقاي دكتر مؤيدي به من گفتند پيش از اي سومبود. در مرتبه 

هاي  حكم را وزارتخانه صادر كرده است و البد در راه است. شما به حسابداري بگوييد به قرار ماه
العاده مرا بپردازد. من به آقاي مشيريان مراجعه كردم و تقاضاي آقاي مؤيدي را تكرار  پيش فوق

توانم چك  به من جواب دادند تا رونوشت حكم به دانشكده ابالغ نشود، نمي كردم و آن مرد محترم
جهت به اين مرد محترم كه بعد فهميدم صددرصد حق با وي  العاده ايشان را صادر كنم. من بي فوق

وقتي آقاي دكتر فياض به دانشكده  زبوده است تندي كردم و از اتاقش بيرون آمدم. به يقين آن رو
ماجرا را به اطالع ايشان رسانيده و از من شكايت كرده بوده است. در آن روز و  آمده بودند وي

روزهاي بعد آقاي دكتر فياض مطلقاً چيزي در اين باب به من نگفتند. پس از مدتي رونوشت حكم 
العاده  آقاي دكتر مؤيدي به دانشكده رسيد و به حسابداري فرستاده شد و آقاي مشيريان چك فوق

ند و من آن را امضا كردم. در آن روز ضمن كارهايي كه به اطالع آقاي دكتر فياض را صادر كرد
                                                            

 .1391/ 10/ 27، 1وگو با عباسعلي باغاني، ب گفت -1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                .1384دي  5وگو با رضا زمرديان،  ؛ گفت 1386ارديبهشت  5وگو با دكتر علوي مقدم،  گفت  -2
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العاده آقاي دكتر مؤيدي بود. در آن موقع آقاي دكتر  رسانيدم يكي هم همين موضوع پرداخت فوق
العاده آقاي دكتر مؤيدي  فياض در كمال محبت به من گفتند اگر شما پيش از وصول اين حكم، فوق

كه  دانستند درحالي ختيد ايشان به هيچ وجه از شما امتناني نداشتند و اين را حق خود ميپردا را مي
شما كاري بر خالف مقررات انجام داده بوديد... من متوجه اشتباه خود شدم و به اتاق آقاي مشيريان 

  1»رفتم و از ايشان از جهت سخنان ناروايي كه گفته بودم عذرخواهي كردم.
  

  

 
  2اكبر فياض انتقال مسئوليت امور مالي دانشكده به جالل متيني توسط علي: حكم 1سند 

   

                                                            
  .80- 81، ص تان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايرانهاي خدمت؛ از دبيرس خاطرات سالجالل متيني،   -1
، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي » اكبر فياض حكم انتقال مسئوليت امور مالي دانشكده به جالل متيني توسط علي«نامة اداري،   -2

 .2234، ش 1340شهريور  14جالل متيني،  ةمشهد / پروند
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ايجاد شد دانشگاه ازمان مركزي ــمالي (پشتيباني بعدي) در س –عاونت اداري ــرش دانشگاه مــبا گست
آن نيز به  ةها، وظايف زيرمجموع ها نيز شكل گرفت. با انتقال اين معاونت به دانشكده و در دانشكده

ها منتقل شد. اين واحدها عبارت بودند از حسابداري، كارپردازي، امور عمومي، كارگزيني و  دانشكده
ة حفظ ديل شده، وظيفــريفات كه اكنون به امور عمومي تبــات و تشــخدم ةبه عنوان مثال ادار 1خدمات.

كاران و تهيه نيازهاي تجهيزاتي و ــرپرستي خدمتــ، انجام امور تشريفاتي، سو حراست، برقراري انتظام
از جمله مديران اين بخش در دانشكده محمد عظيمي بود كه مشرب تداركاتي دانشكده را بر عهده داشت. 

همواره زبانزد بوده است. بعد از خوش و ذوق ادبي او در خاطرة اعضاي هيأت علمي و كاركنان دانشكده 
ان پيشين آقاي از همكارتة تاريخ و ــآموخ دانشمي ــسين قاساخير ابتدا آقاي ح ةــده سهايشان نيز در 

حسين  ايان كرامتي، محمود دعايي و مجدداًاين مسئوليت را به عهده گرفت و سپس به ترتيب آق عظيمي
و پس از بازنشسته شدن آقاي قاسمي، آقاي ابراهيم  1399قاسمي عهده دار اين مسئوليت شدند و از سال 

تغيير نام مالي دانشكده  -هاي اداري هاي اخير برخي بخش اگرچه در سالمنصوب شد. آراسته به اين سمت 
گرفت  انجام مي 1340 ةوظايف مشابهي با آنچه در دهدر عمل اما  ،داده و يا در ديگر واحدها ادغام شدند

  . اند بوده راد را عهده
اي انجام  ي و پژوهشي دانشكده از طريق سيستم رايانهــالي، آموزشــم ،مامي امور اداريـت اكنون

داري سوابق  هاي وارد و صادر شده و نگه ت و توزيع نامهــمسئوليت ثبكه انه ــدبيرخ الــبراي مثشود.  مي
و بايگاني  ، ارسال، دريافتثبتمركز امروزه به  ،ده داشتــرا بر عهذي ــبه صـورت كاغها  گاريــن نامه
   .تــده اسـتبديل شهاي اداري  اريــنگ هناماي  رايانه

و  يمعاونت امور ادارتمي شدن امور مالي و اداري واجرايي، ـاي و سيس با توجه به رايانه 1393سال در 
، دانشكده سيرئوظايف آن توسط و  حذف پرده شده بودـامور فرهنگي هم به آن س 1390ي كه از سال مال

ال ضرورت ـح با اين. دـش ام ميـانج يومـامور عم ريدـو م گي)ـهنوزشي (معاون آموزشي و فرــمعاون آم
 1398در سال هاي مستمر براي توسعه و تجهيز دانشكده و نيز جذب و هدايت منابع مالي موجب شد  پيگيري

  2.ديگرد فيتعر يديجد يبندميامور در تقس نيد و اوش جاديا در دانشكده و توسعه منابع يبانيمعاونت پشت
هاي مختلف اعضاي هيأت  هايي است كه نسل شــكده يكي از بخــرييس (حوزه مديريت) دانشدفتر 

دارند. عباسعلي آن خاطرات ماندگاري از  و علوم انساني ادبيات ةدــعلمي، كاركنان و دانشجويان دانشك

                                                            
 .375، ص )77-83فردوسي مشهد: گزارش عملكرد دانشگاه و تحول و توسعه آن (كارنامة دانشگاه  محمد تقوي،   -1

 .3، ص »1396-1400مالي و پشتيباني -گزارش عملكرد معاونت اداري« -2



 ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي  ةتاريخ دانشكد    38

اهنگ ــهم وان دستيار دكتر فياض امور مختلف از جذب دانشجو تاــه به عنــتين فردي بود كسباغاني نخ
ردي به فداد.  هاي او را انجام مي هاي رييس دانشكده و گاه حتي انجام حضور و غياب كالس دن برنامهرك

 ةرياست دكتر متيني بر دانشكده و با توسع ندر زما 1داد. نام احمدزاده نيز امور اداري دانشكده را انجام مي
از سال  جاي خدماتي استخدام شده بود، به تدريازمان اداري آن، عليرضا يغمايي كه ابتدا براي كارهــس

گويي به مراجعين و  دار شد و پيگيري امور مديريتي دانشكده و پاسخ مسئوليت دفتر ايشان را نيز عهده 1353
داري  گشايي و مردم رب نيك و گرهــمش 2داد. حتي پذيرايي از رييس دانشكده و معاون او را انجام مي

رياست  ةبر امور اداري و دفتري موجب شد ايشان نزديك به سه دهه و در دور يغمايي و تسلط تدريجي او
شامل آقايان دكتر عباس سعيدي رضواني، دكتر جواد حديدي، دكتر رضا  دانشكدهرييس بعدي  8

دي، دكتر علي منتظمي، دكتر مهدي ركني يزمحمدزمرديان، دكتر محمد كاظم خواجويان، دكتر 
 3است دانشكده را بر عهده داشته باشد.ــري ةمسئوليت دفتر حوزرضا هاشمي  الديني و دكتر محمد مشكوه

در غالمي كه پيشتر هم چند ماهي مسئول دفتر رييس دانشكده ( ، آقاييغماييآقاي پس از بازنشستگي 
ها تركان و  گرفت. بعدها نيز خانمرا بر عهده اين مسئوليت بود، دكتر فاطمي)  مدت  كوتاه دورة رياست

 ةخانم زهرا بابايي مسئوليت دفتر حوز 1387داشتند. از سال بر عهده مظهري هر كدام مدتي اين سمت را 
  . باشد ميدار  رياست دانشكده را عهده

                                                            
 .1391/ 11/ 2، 2وگو با عباسعلي باغاني، ب گفت -1

 .1389/ 8/ 10وگو با عليرضا يغمايي،  گفت -2

 پور). دانشكده معروف شده بود (خاطرة دكتر محمدتقي ايمان» سنگ صبور«دلسوزانه به هاي شخصيتي و  به دليل همين ويژگي -3
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 14001سال :  راتييتغ نيدانشكده براساس آخر يساختار ادار

هاي آموزشي (و فرهنگي) و پژوهشي  بعد بتدريج معاونت هاي مالي در دهه –عالوه بر معاونت اداري 
آموزشي  –علمي  هاي فعاليتش عمده ـجا كه بخـند. از آنـات شكل گرفتـ(و فناوري) نيز در دانشكده ادبي

و  سومهاي  يده است در دو فصل جداگانه (فصلـاونت به انجام رســوب اين دو معــدانشكده در چارچ
  خواهد شد. چهارم) به آنها پرداخته

  
  1400رؤساي دانشكده از آغاز تا سال 

ها از قبيل مدير امور عمومي،  رياست توسط رئيس دانشكده و با همكاري معاونان و ديگر بخش ةحوز
  2شود. آموزشي، پژوهشي و ارتباط با جامعه اداره مي ةمسئول دفتر رياست، دبيرخانه و كارشناسان سه گان

  

  

                                                            
  و وبگاه دانشكدة ادبيات يمعاونت آموزش ةسال 4تنظيم شده براساس: گزارش  -1

https://adabiyat3.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=119&lang=fa  
،   http://adabiyat.um.ac.ir/single/adabiyat/index.html، دسترسي در: تور مجازي دانشكدة ادبيات و علوم انساني، » تور مجازي«  -2

1399.                                                                                                                                                                                                             

رياست دانشكده

مديران گروه هاي 
آموزشي

كارشناس گروه

كارشناس  
آزمايشگاه و 

كارگاه

معاونت پژوهش و 
فناوري

كارشناس  
مسئول  

كتابخانه و 
كتابداران

كارشناس  
مسئول  
خدمات 

پژوهش و 
فناوري

معاونت آموزشي و 
فرهنگي

كارشناس  
مسئول آموزش  
و آموزش هاي 

عالي آزاد

كارشناسان  
آموزشي

كارشناس امور  
فرهنگي

معاونت پشتيباني و توسعه منابع

كارشناس  
مسئول امور  

رايانه

كارشناسان  
رايانه

مسئول امور  
دفتري

مديريت امور  
عمومي

دبيرخانه

تأسيسات

خدمات

فضاي سبز
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  مدت زمان  نام و نام خانوادگي   
 1343تا  1334(  اكبر فياض  علي(  
 1347تا  1343(  احمدعلي رجائي بخارايي(  
  1353تا  1347(  جالل متيني(  
  1356تا  1353(  عباس سعيدي رضواني(  
  1358تا  1356(  جواد حديدي(  
  (سرپرست) 1360تا  1358( رضا زمرديان(  
  1369تا  1360(  محمدكاظم خواجويان(  
  1369تا  1369(  سيد حسين فاطمي(  
  1376تا  1369(  محمدمهدي ركني يزدي(  
  1377تا  1376(  علي منتظمي(  
  1380تا  1377(  مهدي مشكوه الديني(  
  1383تا  1380(  سيد محمدرضا هاشمي(  
  1386تا  1383( عباس محمدزاده رضايي(  
  1388تا  1386( هادي وكيلي(  
  1392 تا 1388( عباس طالب زاده شوشتري(  
 1396تا  1392( رهنما ميمحمدرح(  
 ادامه دارد- 1396(  عبداله رادمرد(  

 
   



41        ... گيري شكلو ي مشهد دانشگاه فردوس ةنيشيبه پ ينگاه .1فصل     

  1معاونان اداري و مالي دانشكده
  

  مدت زمان  نام و نام خانوادگي  
  1362تا  1357(  ابراهيم شكورزاده(  

  1367تا  1362(  محمدجاويد صباغيان(  

  1369تا  1367(  حسين بهروان(  
  1375تا  1371(  محمدعلي احمديان(  

  1376تا  1375(  غالمحسن خاوري(  

  1380تا  1377(  بهزاد قنسولي(  

  1383تا  1380( سيد علي اصغر موسوي(  
  1385تا  1383( علي يوسفي(  

  1388تا  1385( حميد شايان(  

  1392تا  1388( هادي اعظمي(  
 ادامه دارد)-1398(  حسينعلي مصطفوي  

  
   

                                                            
) در بخش تصاوير و اسناد تكميلي 1354دكتر سعيدي ( بدانشكده يك معاونت داشت. نگاه شود به سند انتصا 1350 ةتا اواسط ده -1

 همين فصل.



 ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي  ةتاريخ دانشكد    42

  تصاوير و اسناد تكميلي فصل يكم
  

  

  
. در اين وبگاه امكان است روز پيرامون اخبار و اطالعات مربوط به دانشكده رجعي بهادبيات و علوم انساني م ةوبگاه دانشكد

  1.هاي مختلف همراه با توضيحات راهنماي تور نيز فراهم شده است قسمت بازديد مجازي از

                                                            
 /https://adabiyat.um.ac.ir/index.php/faدسترسي در:  -1



43        ... گيري شكلو ي مشهد دانشگاه فردوس ةنيشيبه پ ينگاه .1فصل     

 
  1راهروي ورودي بخش اداري و مديريتي دانشكده :6 ريتصو

  

 
  2(تمديد) ادبيات ةدانشكد ياستره دكتر رجائي بخارايي ب انتصاب: 2سند 

                                                            
  .26/02/1400ميالد پرنياني، عكس از  -1
 30احمدعلي رجائي بخارايي،  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» حكم رياست دكتر رجائي بخارايي«نامة اداري،   -2

  .1043، ش 1346شهريور 
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  1از طرف دكتر مژدهي رئيس دانشگاه اتيادب ةدانشكد يبه سرپرست يرضوان يديانتصاب دكتر عباس سع: 3سند 

  

  
                                                            

 ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» ادبيات ةانتصاب دكتر عباس سعيدي رضواني به سرپرستي دانشكد«اداري،  ةنام  -1
 .6825، ش 1354خرداد  6عباس سعيدي رضواني، 



45        ... گيري شكلو ي مشهد دانشگاه فردوس ةنيشيبه پ ينگاه .1فصل     

  

 
  1ادبيات ةدانشكد: انتصاب دكتر ركني يزدي به رياست 4سند 

                                                            
، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / » ادبيات ةحكم انتصاب دكتر محمدمهدي ركني يزدي به رياست دانشكد«نامة اداري،   -1

  .17530ش  ،1369آبان  21محمدمهدي ركني يزدي،  ةپروند
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  1ادبيات ة: انتصاب دكتر سيد حسين فاطمي به رياست دانشكد5سند 

                                                            
 ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» حكم انتصاب دكتر سيد حسين فاطمي به رياست دانشكدة ادبيات«نامة اداري،   -1

  .26672، ش 1368بهمن  29سيد حسين فاطمي، 



47        ... گيري شكلو ي مشهد دانشگاه فردوس ةنيشيبه پ ينگاه .1فصل     

 
  1)1340سال (دكتر رضا قنادان  : كارت دانشجويي6سند

  

  

                                                            
  .كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد -1



 ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي  ةتاريخ دانشكد    48

 

  
  



49        ... گيري شكلو ي مشهد دانشگاه فردوس ةنيشيبه پ ينگاه .1فصل     
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  دومفصل 
  يانـوالت مكـتح

  
  
  
  
  
  
  
  

و علوم انساني از بدو تأسيس تاكنون تحوالت قابل توجهي را از در اختيار  دانشكدة ادبياتموقعيت مكاني 
كنوني در ده در مركز شهر و سپس انتقال به ساختمان جديد و ــاي تا ساخت دانشك هاي اجاره گرفتن خانه

هاي چند  ده است. سرگذشت اين تحوالت گوياي تالشــر گذرانيـپرديس دانشگاه فردوسي مشهد از س
نسل از مديران و كاركنان دانشگاه و دانشكده براي برپا ساختن و توسعه و تكامل آن است. در عين حال 

هاد دانشگاهي موجب نوعي ــمي دانشكده به جــوص با واگذاري ساختمان قديــها بخص جايي ابهــاين ج
ل كنوني اعضاي ـي دانشگاه فردوسي مشهد شده است و نســكده و حتـگسستگي در هويت تاريخي دانش

هاي پيشينيان  هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان را از پيش رو داشتن اين تحوالت و درك بهتر كوشش
  محروم كرده است.
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  تا سه راه ادبيات جنّتاز كوي 
 1فعلي)فرهنگسراي بهشت ( جنّت خيابان اي در در منزلي اجاره 1334يات مشهد در سال ادب ةدانشكد

بنابر يك روايت خانه متعلق به يك يهودي و  2.مان ابتداييــمتري با چند ساخت 400اي  تأسيس شد؛ خانه
وز پنجشنبه كده از صبح رــ، دفتر دانشدانشكدة ادبياتطبق اعالن  3ان بود.ــتوم 1000ماهيانه آن  ةاجار

اي داير گـرديد و داوطلبان بـراي ثبـت نام به  اجاره ةدر محل دانشـكده واقع در همـين خان 02/09/1334
يمين تشكيل  نيز در دبيرستان ابن دانشكدة ادبياتشـبانـه  ةهاي دور كالس 4كردند. دفتر دانشكده مراجعه مي

درباره  دانشكدة ادبياتراي تدريس در ــدعوت شده بتين مدرسان ــاز نخس اللهي حبيبابوالقاسم  5شد. مي
  وضعيت و امكانات نخستين مكان دانشكده چنين نظري دارد: 

دانشجو  18-17كه خيلي محقّر بود و  جنّتمحلي هم اجاره كرده بودند خيلي كوچك در خيابان «
طور  ينهم بيشتر نداشت و تجهيزات آموزشي با آنچه كه امروز هست تفاوت فاحش داشت، هم

  6»اش حرف زد. شود درباره دانشكده آنقدر اندك بود كه نمي ةبودج

ي نبود و در نظر داشت براي توسعه و ــضا و تنگي آن (دو كالس) راضــاض از اين فــظاهراً دكتر في
ان قدس رضوي براي ايجاد ساختماني جديد اقدام كند. در سند ــاستقالل دانشكده با همكاري توليت آست

رضا و غرب  در خيابان رازي (شرق بيمارستان شاه زمين مجاور استانداري به واگذاري 1335سال  زير در
 6مكان جديد حدوداً داراي  7اشاره شده است. دانشكدة ادبياتجهت ساختمان  خيابان فردوس يا دانش)

 8كرد. فراهم ميهاي ديگري نيز شده بود،  اتاق بود كه فضاي بيشتري براي دانشكده كه اكنون داراي رشته

                                                            
  .7، ص»تأسيس دانشگاه فردوسي با پاس گل روزنامه خراسان«جواد نوائيان رودسري،   -1
، شناسي) وبالگ زروند(خراسان، » ها حرف نامكرر بزنم توانم ساعت مي »قهرمان«كدكني: درباره  دكتر محمدرضا شفيعي«رضا نقدي،   -2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .1392خرداد  http://kadkan-r.blogfa.com/post/193   ،5دسترسي در: 
  .1391دي  27اول،  ةوگو با عباسعلي باغاني، جلس گفت  -3
 .68، ص هاي شهر مشهدةشناسايي و معرفي اولينغالمرضا آذري خاكستر،   -4

، پايان اهللا مفخم شادروان دكتر لطف ةدانشكدة ادبيات و علوم انساني / يادنام ةمجل، » تصويري ناقص از انساني كامل«محمد محتشمي،   -5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .82، ص هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايران خاطرات سال؛ جالل متيني،  278، ص 1372، 101ش. 

كانال تلگرام مركز آثار مفاخر ، » اللهي (نويد) از دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد خاطرات استاد ابوالقاسم حبيب«  -6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .2018دسامبر  https://t.me/mafakherferdowsi/2448   ،19، دسترسي در: و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد

التوليه مبني برواگذاري زمين  تقاضاي وزير فرهنگ از نايب«ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي)،  ها، موزه ساكماق (سازمان كتابخانه  -7
 .1335مهر  15)، 3/77791( ة، سند شمار» مان دانشكدة ادبياتمجاور استانداري جهت ساخت

  .1391دي  27وگو با عباسعلي باغاني، جلسه اول،  گفت  -8



53        تحوالت مكاني .2فصل     

محل دانشكده بوده است و سپس  دومين) اين ساختمان 1335-1334( جنّتظاهراً پس از ساختمان خيابان 
  1محل آن به خيابان اسرار (اسداللهي/ مطهري جنوبي) انتقال يافت. 1337در سال 

 
  2دانشكدة ادبياتواگذاري زمين مجاور استانداري جهت ساختمان  ايبر پيگيري :7سند 

  

دانشكدة مكان  3هرحال براي مدت كوتاهي ساختمان دانشكده به خيابان فردوس (دانش) منتقل شد. به
ه از قرار معلوم پيشتر مكان ــمعقول و منقول (الهيات) ك ةكدــنيز در اختيار دانش جنّتدر كوي  ادبيات
زبان و ادبيات فارسي  ةوارد رشت 1336دكتر زمرديان كه در سال  4اي مناسبي نداشت، قرار گرفت. اجاره

اي از فردي  اجاره ةدانشكده شده بود، سال نخست دانشجويي خود را در خيابان دانش (پل فرودس) كه خان

                                                            
  .1384دي  5وگو با رضا زمرديان،  گفت  -1
مبني بر واگذاري زمين التوليه  تقاضاي وزير فرهنگ از نايب«ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي)،  ها، موزه ساكماق (سازمان كتابخانه  -2

 .»مجاور استانداري جهت ساختمان دانشكدة ادبيات

 .64، ص»'تاريخچه دانشگاه مشهد' ةنام پايان«مريم داودپور،   -3

 .20-21، ص1339اخبار دانشگاه مشهد، مرداد   -4
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  1به نام مكرم بوده است، سپري كرده بود.
متر ملك در حاشيه خيابان اسرار  7500خريد  1339از جمله كارهاي عمراني دانشگاه مشهد در سال 

آمده كه اتمام  1340علوم بود. در گزارش فروردين سال  ةو دانشكد دانشكدة ادبيات(سه راه ادبيات) براي 
در  2ي بايد حاصل شود.ت كه در سال جارــاعتباري اس ةموكول به اضاف دانشكدة ادبياتساختمان نوبنياد 

تور ساخت بناي جديد دانشگاه را در آن زمين صادر ــشاه از محل بازديد كرد و دس 28/01/1340تاريخ 
 4آغاز شد. دانشكدة ادبياتريزي ساختمان جديد  پي 1341مرداد  1تور، از تاريخ ـبا توجه به اين دس 3نمود.

به نام  يرا از فرد يباغ ،كرده بود رهيدرآمد دانشكده ذخكه از  يا با بودجه اضيدكتر فبنابر روايتي ديگر 
 يا همان نقطه يعنيآنجا بسازد؛ در تا ساختمان دانشكده را  5كند يم يدارياسرار خر ابانيدكتر فاضل در خ

و  دشكالس آغاز  6اخت ــاسرار با س ابانيساختمان خكار بناي است.  يگاهــكه امروز محل جهاد دانش
  بنابر نوشته دكتر متيني: 6.مساحت بنا افزوده شدبر  جتدري به

ها داراي شش اتاق بود  دانشكده در آن زمان داراي دو ساختمان كوچك بود. يكي از اين ساختمان«
شد  زبان و ادبيات فارسي، تاريخ و جغرافيا، قبل از ظهرها در آن تشكيل مي ةهاي دو رشت كه كالس
اختمان ديگر دفتر رئيس، معاون دانشكده، حسابداري، امور ديگر در بعدازظهرها. در س ةو دو رشت

   7»اداري و كتابخانه قرار داشت.
ط با سقف شيرواني، يك ــساختمان وس«دانشكده از  ةياولر پاپلي هم در توصيف ساختمان ــدكت

ه براي ه قنات هم از مكان خريداري شدــظاهراً يك رشت 8»اد كرده است.ــاي باز اطراف يــآالچيق و فض
  9.ه استاي براي دسترسي به آن وجود داشت كرده است و از داخل دانشكده راه پله دانشكده عبور مي

                                                            
مكرم  ةهمسر آقاي باغاني خان ة: به گفت1391دي  27وگو با عباسعلي باغاني، جلسه اول،  ؛ گفت 1384دي  5وگو با رضا زمرديان،  گفت  -1

                                                                                                                                                                                                                                                                                             دو حياط داشت كه يكي از آنها در اختيار خود او بود.
  .5-6، ص1340اخبار دانشگاه مشهد، ارديبهشت   -2
 .170، ص تقويم خراسان از مشروطه تا انقالب اسالميغالمرضا جاللي،   -3

 .2، ص 1341، مرداد 8سال سوم، ش. اخبار دانشگاه مشهد،   -4

وگو با دكتر  برخي اشارات غيرمطمئن هم در مورد وقف يا اهداي اين ساختمان از سوي دكتر فاضل وجود دارد. رجوع شود به: گفت -5
هزار تومان به . بنا به روايتي ديگر او ملك خود را به قيمت صد 1386/ 1/ 20وگو با دكتر صدرنبوي،  ؛ گفت1386/ 9/ 16عليان،  ذات

 .1391/ 11/ 2وگو با عباسعلي باغاني،  دانشگاه فروخت. گفت

آذر  16عليان،  وگو با دكتر ذات ؛ گفت 1384دي  5وگو با رضا زمرديان،  ؛ گفت 12، ص1398آذر  13، »هاي خوش دانشگاهي روز« -6
1386.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 .59، ص هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايران خاطرات سالجالل متيني،   -7

همايش بزرگداشت مرحوم دكتر احمدعلي رجائي ، » »احمدعلي رجايي بخارايي«به ياد استاد دكتر «محمدحسين پاپلي يزدي،   -8
  .98، ص 1395، 1، ش. بخارايي

  .1392آذر  20ان، اهللا راهبري وگو با عزت گفت  -9
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 ةقرار داشت تا اواسط ده هورودي دانشكد چپ درِ تساختمان بخش اداري كه در بخش مياني و سم
شد. با گسترش  استفاده ميمي ــوان اتاق كار اعضاي هيأت علــود و از بخشي از آن به عنــپابرجا ب1360

هاي  هاي استادان و كالس هاي دانشكده در اين زمان و اتمام بناي ضلع شرقي دانشكده كه اتاق ساختمان
از ديده شدن  عمانده و مان هتفادــاس بي بيني شده بود، ساختمان يادشده و قديمي عمالً درس در آن پيش

اين كده (دكتر خواجويان) ــدستور رياست وقت دانشه ــب ة داخلي دانشكده شده بود. بنابراينرـمنظ
(نگاه شود به تصوير شماره  1شد. ظسانتيمتر حف 50به ارتفاع  آنتخريب شد و تنها سكويي از ساختمان 

11 .(  
  

 
  2: كالس درس با حضور دكتر فياض7 ريتصو

  

هاي  در آن روز از خيابان »خيابان دانشگاه«ت توجه شود كه ـاي الزم اس در مورد فضاي كلي و منطقه
شد و  آباد (شريعتي كنوني) شروع مي جديد و نماد مدرن شدن شهر بود. اين خيابان از ميدان (فلكه) تقي

اه (ميدان شهداي كنوني) ــيدان شــدان سراب يا فوزيه (ميدان سعدي كنوني) به مـتن از ميــپس از گذش
 ،اندكي از خيابان دانشگاه ةيابان قرار داشت. به فاصلــن خهد نيز در ايــكي مشــپزش ةكدــرسيد. دانش مي

خيابان  ةبدين ترتيب محدود 3تند.ــدانشگاه قرار داش ةوم و ادبيات و نيز چاپخانــديد علــهاي ج دهــدانشك

                                                            
ساختمان دانشكده  نيتر يميبنا به عنوان قد نيمعتقد بودند بهتر است ا رايشد. ز خيتار رشته انيدانشجوكار موجب ناخرسندي  نيا -1

 دانشكده). 1360پور دانشجوي دهة  (خاطرة شخصي محمدتقي ايمان شود داري نگه

  .فردوسي مشهدكانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه  -2
 .52- 53، ص 1345، تهران، سازمان جلب سياحان، راهنماي خراسانعلي شريعتي،   -3
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های  هد تبدیل شد که نامـشگاهی شهر مشـمرکز دان سینا در عمل به ان ابنــدانشگاه تا خیابان اسرار و خیاب

دانشکده  یخاکی به جلو چهارراه پل ه ازـک ند. خیابانیـگویای آن هست «سه راه ادبیات»و  «دانشگاه»

بست بود و از خیابان شاهرخ جنوبی راهی به خیابان کوی دکترها وجود نداشت. بسیاری از  رسید بن می

یک اسبه و دو اسبه، خود را  ۀشان دور بود با تاکسی و اتوبوس و بیشتر درشک کارکنان و دانشجویان که راه

 1رساندند. می دانشکدۀ ادبیاتبه 
 

 

 
 2دانشکدۀ ادبیات )بنای میانی، خانۀ خریداری شده از دکتر فاضل است(: تصویری از ساختمان قدیمی 8 ریتصو

لع جنوبی دانشکده به مبلغ ــع در ضــواقمنزلی  1342، در مهرماه دانشکدۀ ادبیاتبه منظور توسعه 

البته مبالغی نیز توسط شرکت  3خریداری گردید. دانشکدۀ ادبیاتاختصاصی  هریال از محل وجو 397870

 4000بایر شرق دانشکده نیز خریداری شد. این زمین که   زمین 1344در بهار سال  4ملی نفت تأمین گردید.

تی از آن برای زمین ورزش )والیبال، بسکتبال ـبندی شد و قسم اغچهکشی و ب متر مربع وسعت داشت خیابان

ریزی شد. دیوار گلی محوطه جدید و همچنین دیوار کهنه محوطه قدیم اطراف  و پرش( زیرسازی و بتن

روهای  ای آن دیوار سنگی دو رویه با نرده آهنی ساخته شد. همزمان پیادهــده برداشته شد و به جــدانشک

جدید، دیواری با روکش و نمای سیمانی ساخته  ۀده آسفالت شد و در قسمت جنوبی محوطاطراف دانشک

                                                           
 .104، ص 1384، مشهد، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خراسان رضوی، محمد قهرمان ۀشناختنامرضا افضلی،   -1
 ،.«دانشگاه قدیمی ایران سوّمین»شبنم کرمی،   -2
 .23، ص 1342، آذر 12و  11سال چهارم، ش. اخبار دانشگاه مشهد،   -3
های  : خرید زمین و خانه1392آذر  20اهلل راهبریان،  وگو با عزت ؛ گفت 66، ص«'تاریخچه دانشگاه مشهد' ۀنام پایان»مریم داودپور،   -4

تا  100شد. از قرار معلوم دانشکده درآمدی نیز از محل دریافت شهریه ) دانشکده انجام می ۀتدریج از محل بودج هچند مرحله و باطراف در 
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ده نيز در تابستان ـتادان دانشكـهاي درس و اتاق كار اس ديد كالسـمقدمات الزم براي ساختمان ج 1شد.
دكتر جالل متيني در  2ي بعد ساخته شد.ها سالمعروف دانشكده در  ةساختمان سه طبق فراهم و 1344سال 

  وسازهاي دانشكده را چنين توصيف كرده است: ود روند ساختخاطرات خ
آقاي دكتر رجايي پيش از آن كه براي استفاده از مرخصي مطالعاتي به آلمان بروند روزي به من «

است. با  [خشت] »داي«گفتند: ساختمان امور اداري دانشكده كهنه شده است و ديوارهاي آن از 
ا اعتباري كه فراهم شده است، اين ساختمان را خراب كنيم و به ام كه ب رئيس دانشگاه مذاكره كرده

جاي آن ساختمان مجهزي براي تشكيالت اداري دانشكده بسازيم. گفتم موضوع را به دانشگاه 
بنويسيد. پس از تصويب دانشگاه، البته در غيبت شما بنده به عنوان معاون شما اين برنامه را اجرا 

نويسم؛  اند، من نامه نمي ام و آقاي رئيس دانشگاه موافقت كرده ردهخواهم كرد. گفتند من صحبت ك
طوركه عرض كردم اگر شما تخريب  شما در غيبت من اين كار را انجام بدهيد. جواب دادم: همان

بناي موجود و بناي ساختمان جديد را به دانشگاه پيشنهاد كنيد و دانشگاه با آن موافقت نمايد، من 
خواهم كرد، اما اگر ننويسيد چون من با اين كار موافق نيستم، در غيبت شما  بر طبق نظر شما عمل

به تخريب ساختمان موجود دست نخواهم زد، بلكه با اعتبار موجود و زمين كافي كه در اختيار 
هاي درس و اتاق كار اعضاي هيأت آموزشي تمام وقت خواهم ساخت.  داريم ساختماني براي كالس

نفري و يك سالن  70نفري و يك كالس  50كالس  6ال حاضر دانشكده فقط به ايشان گفتم در ح
ساعت در دانشكده حضور داشته باشند، اتاقي  8نفري دارد. معلمان تمام وقت كه بايد روزي  200

ندارند. اصرار من اين بود كه براي تخريب ساختمان موجود به دانشگاه نامه بنويسيد و تأكيد آقاي 
نويسم ولي شما در غيبت من اين كار را بكنيد، چون رئيس  د كه نامه نميدكتر رجايي اين بو

اي براي ساختمان جديد امور اداري دانشكده به  دانشگاه با آن موافقند. البته ايشان از اين كه نقشه
اند مطلقاً سخني با من نگفتند. آقاي دكتر رجايي به مرخصي مطالعاتي رفتند. من  دانشگاه داده

دانشگاه نوشتم كه آقاي مهندس آفرنده را كه اگر اشتباه نكنم كارهاي ساختماني دانشگاه  اي به نامه
شد جهت بازديد ساختمان موجود اداري به دانشكده  زير نظر ايشان و با مشورت ايشان انجام مي

آمدند و به  دانشكدة ادبياتشناختم به  بفرستند. آقاي مهندس آفرنده باتفاق شخص ديگري كه نمي
اضاي من ساختمان امور اداري را بازديد كردند و گفتند البته ساختمان قديمي است ولي تا تق

شود از آن استفاده كرد و خطري هم ندارد. صورت مجلسي تهيه كردند و امضا كردند و  مي ها سال
ا اي از آن را در اختيار من قرار دادند و رفتند. صورت مجلس را به دانشگاه فرستادم و تقاض نسخه

اي براي  كردم از آقاي مهندس آفرنده تقاضا شود با نظر جالل متيني معاون دانشكده نقشه
هاي درس و اتاق كار اعضاي هيأت علمي دانشكده تهيه كنند. نقشه تهيه شد.  ساختمان كالس

                                                            
 .29، ص1344اخبار دانشگاه مشهد،   -1

 .14، ص 1344، 2سال ششم، ش. اخبار دانشگاه مشهد،   -2
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مخصوص  دومو  اولهاي  پيشنهاد من اين بود كه ساختماني سه طبقه ساخته شود، طبقه
به دفتر كار معلمان تمام وقت اختصاص داده شود. پس از تهيه  سومشد و طبقه هاي درس با كالس

(كه اعضاي آن از سوي رئيس دانشگاه » كميسيون عالي مناقصه دانشگاه«نقشه و تصويب آن در 
روع شد؛ به طوري كه پس از ـات ساختماني شـيـعمل 1344بهمن  21د)، در ـده بودنـمعرفي ش

از اروپا در پايان شهريور ماه به مشهد، كارهاي اساسي آن انجام شده  بازگشت آقاي دكتر رجايي
برداري گرديد. البته آقاي دكتر رجايي وقتي ساختمان  بود. و پس از مدتي به طور كامل آماده بهره

را ديدند نپسنديدند ولي كاري بود انجام شده. ساختمان اداري قديمي را حفظ كردم. با ساختمان 
وري دانشكده پاسخ داده شد. من پس از مراجعت از مأموريت علمي يك ساله از اروپا جديد به نياز ف

محل كارم را به  –بر طبق مذاكره قبلي با آقاي دكتر رجايي  –و استعفا از معاونت دانشكده  امريكاو 
  1»هاي ساختمان جديد منتقل كردم. يكي از همين اتاق

  نيز چنين است: 1347تا  1343ي ها سالوسازهاي بين  توصيف دكتر رجائي بخارايي درباره تمام ساخت
نفر مالك  6هاي سمت شرقي دانشكده از  هاي مختلف، اراضي و ساختمان با جلب اعتبار از محل« 

  2»مختلف خريداري و تسطيح و در آن ساختماني بالنسبه  مجهز ساخته شده است.

 
  3)1349-50( مشهد در سال تحصيلي رشي از نقشة: ب9 ريتصو

                                                            
  .113-114، ص دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايرانهاي خدمت؛ از  خاطرات سالجالل متيني،   -1
 ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» عمل دكتر رجائي بخارايي با شهادت ارقام و آمار ةكارنامه و دور«نامة اداري،   -2

  .1، ص 7648، ش 1347آبان  25احمدعلي رجائي بخارايي، 
 .135، ص 1349-1350ي دانشگاه مشهد سال تحصيلي راهنمادانشگاه مشهد،   -3
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   1360دهة  در(ساختمان شرقي)  آخرين بناي ساخته شده در دانشكدة ادبيات نمايي از: 10 ريتصو

  
 اي رو به درِ ه پنجرهـشي از ساختمان بود كـعالوه بر اتاق دكتر متيني، اتاق رياست دانشكده نيز در بخ

توانست از طريق آن رفت و آمد استادان و دانشجويان را  ورودي دانشكده داشت و رئيس دانشكده مي
هاي عمراني، بناي ساختماني سه طبقه بود. با توجه به اينكه مشهد  به هر روي حاصل اين فعاليت 1نظاره كند.

اقامت استادان خارجي در نظر اتاقه به منظور  6هتل مناسبي براي مسافران خارجي نداشت، ساختمان قديمي 
اريخ و جغرافيا پيش از ـادبيات فارسي و ت ةهاي رشت مان مذكور كالسـگرفته شد. قبل از اين، در ساخت

اكنون با توجه به تكميل  2شد. ي و فرانسه بعدازظهرها تشكيل ميـهاي زبان انگليس هاي رشته ظهرها و كالس
 3بود.ساختمان شده  3جديد، دانشكده داراي  ةساز

                                                            
همايش بزرگداشت مرحوم دكتر احمدعلي رجائي ، » »احمدعلي رجائي بخارايي«يادهايي از استاد دكتر «علي سلطاني گردفرامرزي،   -1

 .89، ص 1395، 1، ش. بخارايي

 .79، ص ادب و هنر ايرانهاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان  خاطرات سالجالل متيني،   -2

  .64، ص»'دانشگاه مشهد ةتاريخچ' ةنام پايان«مريم داودپور،   -3
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  :) از نظر يك شاهد عيني چنين است1355گزارش موقعيت مكاني دانشكده در حدود يك دهه بعد (سال 
 از درِ .واقع است يشاهرخ شمال ابانيخ يمشهد در ابتدا يدانشگاه فردوس دانشكدة ادبيات«

به  يرس يكوتاه م يمسافت يط سمت راست، بعد از يچياگر بپ يشو يكه خارج م دانشكدة ادبيات
 اياقاق ةريماهشهر كه درختان سبز و ت ميقد يها مثل تنگاره يا كوچه ؛اسرار زِيكوچه اسرارآم يابتدا
درختان  ةيسا ريدرختان سرو و كاج و كوچه خود ز گريد يسو و در سو كيبه  اند ستادهيا فيبه رد

 كه به سوز ديخورش ابيزرد وكم يها آذرماه و رگه ريزمهر يبه همراه سرما زند يم يخاكستر
از  ياديز ريمس يمحض دانشگاه فردوس و علومِ دانشكدة ادبيات دو. ...زنند يدامن م ريزمهر يسرما

قطع  بياسرار را ار ةدكترا هم هست كه كوچ ابانيفاصله خ نيالبته در ا اند و كوچه را گرفته
 اسرار كه حدفاصل دو دانشكده است و ةدكترا و كوچ ابانيبعد از عبور از تقاطع خ يعني ؛كند يم

 سيسلف سرو يدانشگاه كه پهلو به پهلو يبه سالن ورزش يرس يم يرا كه برو يسپس اندك مسافت
 يروبرو ةدر كوچ سوتر آن يشماره دو دانشگاه درست چند متر سياست و سلف سرو كيشماره 

  1.»دانشگاه ابانيپشت به خ ةكوچ اولين يعنيكوچه اسرار است 
ي پس از انقالب نيز ادامه يافت. يكي از ها سالي بعد و حتي ها سالفضاي فيزيكي دانشكده در  ةتوسع
 ةتاالر فردوسي بود كه با ساختن آن دانشكده داراي نخستين تاالر خود شد. توسع 1350هاي دهه  افزوده

انگيز دانشكده  خاطره هاي يكي از قسمت 2.دانشكده نيز از ديگر تحوالت اين دوران بود ةفضاي كتابخان
ترين اتاق دانشكده  است كه بزرگ »اتاق شماره هفت«كالس يا  1350 ةآموختگان و استادان ده براي دانش

ا همين حدود دانشجو به صورت مشترك ـي بـهاي عموم نفر بود و از جمله درس 250با گنجايش حدود 
دكتر  ةهاي پرجاذب هت برگزاري سخنرانيـج هفت به ةاتاق شمار 3شد. ها در آن برگزار مي رشته ةبراي هم

داراي مكان  1340 ةده ةو علوم انساني در آستان دانشكدة ادبياتبدين ترتيب  4ساز بود. شريعتي نيز خاطره
كه به مكان جديد در پرديس كنوني دانشگاه فردوسي مشهد  1380خاص و مستقل از آنِ خود شد و تا سال 

اصلي تاريخي براي  ةن دوران هم تبديل به خاطرـقر بود. ايـه در آن مستـار دهـقل شد يعني حدود چهـمنت
ت شهري مشهد. فضاي داخلي و امكانات داخلي ـساني شد و هم بخشي از هويـو علوم ان دانشكدة ادبيات

ود كه آن را در مسير توسعه و اثرگذاري بيشتر ـدانشكده در اين دوران شاهد تغيير و تحوالت قابل توجهي ب
  قرار داد.  هاي مهم ادبيات و علوم انساني در سطح كشور علمي و فرهنگي به عنوان يكي از دانشكده

                                                            
  ، دسترسي در:وبگاه  بهار نيوز، » آذر و سه آذر اهورايي 16اي از  خاطره«علي ربيعي،   -1

https://www.baharnews.ir/article/121423/1395آذر  16،   اهورايي- سه-آذر-16-اي-خاطره.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  .1399بهمن  8وگو با دكتر محمدجعفر ياحقي، جلسه اول،  گفت  -2
  .همان  -3
  .1386ارديبهشت  4وگو با دكتر مهدي ركني،  گفت  -4
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  1در سه راه ادبيات (مركز آموزشي جهاد دانشگاهي مشهد) حياط دانشكدة ادبيات: 11 ريتصو

  دانشكده  قديم جا مانده از ساختمانه تنها اثر ب ،ريموجود در تصو يا دو پله يسكو
   است. 1360ةدر اواسط ده بيتخرپس از 

  
 1339با تاريخ چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسي نيز پيوند يافته است. در سال  دانشكدة ادبياتتاريخ 

راد) دكتر غالمحسين يوسفي را مأمور خريد يك دستگاه ماشين چاپ از تهران  رئيس دانشگاه (دكتر سامي
باالخره دانشگاه  1340شد. در سال  ها پيش احساس مي ة مجهز از مدتضرورت ايجاد يك چاپخان 2كرد.

د و يك دستگاه ماشين ــدستگاه ماشين چاپ از آلمان ش 2ه خريد ــالي موفق بــمبود منابع مــبا وجود ك
 3ريزي خودكار از انگلستان تهيه گرديد و ساخت بناي چاپخانه آغاز گرديد. اينترتايپ نيز با قابليت حروف

                                                            
ژوئيه  http://drshariati.org/?p=13356   ،29، دسترسي در: پايگاه دكتر علي شريعتي، » )1345تا  1350دانشكدة ادبيات مشهد («  -1

2017.                                                                                                                                                                                                                                         
 ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» اعزام غالمحسين يوسفي به تهران براي خريد ماشين چاپ«نامة اداري،   -2

  .1456، ش 1339مرداد  10غالمحسين يوسفي، 
  .8، ص1340اخبار دانشگاه مشهد، ارديبهشت   -3
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اين چاپخانه بودند: دكتر رحيم عفيفي  ةاعضاي هيأت مدير اولين ةاز جمل دانشكدة ادبيات دو تن از استادان
و دكتر غالمحسين يوسفي رئيس اداره انتشارات و روابط دانشگاهي هر دو به عنوان عضو اصلي فعاليت 

وه بر كار آمد و عال مي هد به شمارــاي مجهز و مدرن در مش اين چاپخانه در ضمن چاپخانه 1كردند. مي
در سال  2كردند. آموزشي نيز داشت و دانشجويان جهت آشنايي با فنون چاپ از آن بازديد مي چاپ، جنبة

متر مربع زيربنا در دو طبقه  580به مساحت  دانشكدة ادبياتكه ساختمان دانشگاه در قسمت غربي  1344
ريد زمين، مخارج ساختمان و خريد ــعلوم)، چاپخانه نيز توسعه پيدا كرد. جمع كل خ ةساخته شد (دانشكد

ريال بود كه كالً از اعتبارات دولتي تأمين شده بود. در اين چاپخانه از  6410380ماشين آالت و اينترتايپ 
جلد مجله و بروشور  15جلد كتاب شامل تأليفات استادان و معلمين و  19 تعداد 1344سال تا بدو تأسيس 

   3.ه بودعلمي به چاپ رسيد
  

 
  4اداري مبني بر اعزام غالمحسين يوسفي براي خريد ماشين چاپ : نامة8سند 

                                                            
 .22، ص 1341، آذر 9-12سال سوم، ش. اخبار دانشگاه مشهد،   -1

 .12، ص 1343، دي 1سال پنجم، ش. اخبار دانشگاه مشهد،   -2

  .9، ص1344اخبار دانشگاه مشهد،   -3
 ،.»اعزام غالمحسين يوسفي به تهران براي خريد ماشين چاپ«نامة اداري،   -4
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  1ها پيش از انتقال به پرديس (زمين بزرگ دانشگاه) دانشكده موقعيت مكاني: 12 ريتصو

                                                            
  .273، ص 1351-1352د سال تحصيلي راهنماي دانشگاه مشهدانشگاه مشهد،   -1
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 1343در سال شد.  همزمان با توسعة فضاي مكاني تالش براي تهية امكانات و تجهيزات نيز انجام مي
بيگي (رئيس دانشگاه) خواست تا يك  س جديد دانشكده) از دكتر اسماعيل(رئيي ــدكتر رجائي بخاراي
ا كه اين كار تازگي داشت و غيرمعمول بود ــود. از آنجـقرار داده ش دانشكدة ادبياتاتومبيل در اختيار 

دوستان دكتر رجايي در وزارت دارايي راهكاري براي عملي كردن آن پيدا كردند. قرار شد يك خودرو 
خانه يا سازمان ديگري  آن وزارت ةمورد نياز گروه جغرافيا از بودج »تحقيقات صحرايي«نوع جيپ براي از 

  1روي آن نوشته شود. »مطالعات صحرايي« قرار گيرد و اين عنوانِ دانشكدة ادبياتخريداري و در اختيار 
متر  35قدس رضوي)  دكتر رجائي با پيرنيا (نيابت توليت آستان ةطبق مكاتب 05/12/1346در تاريخ 

 دانشكدة ادبيات ةويتريني زاگرس از نوع متوسط براي بوف نمازخانه و يك يخچال 7×5فرش براي اتاق 
اي ارتقا پيدا  شماره 50اي به  شماره 25ركز تلفن ــمهمچنين  2هزار تومان خريداري شد.15جمعاً به مبلغ 
دانشكده ديگر نياز دانشكده را برطرف  ةعـبه توسوده شد و با توجه ـاين تلفن نيز فرس 1356كرد. در سال 

اي براي  شماره 100ريد يك دستگاه تلفن ـكرد، بنا بر پيشنهاد دانشكده و موافقت دانشگاه مقدمات خ نمي
  3دانشكده فراهم گرديد.

كپي و  كيل گرديد. خود دانشجويان امور پليــعاوني تشــت تــبراي دانشجويان، شرك 1347در سال 
يز براي پرورش ـه هنر نـت. خانـجام فرائض ديني اختصاص يافـكردند. نمازخانه براي ان ريا را اداره ميت كافه
 ةخستين جلسـبيان فعاليت خود را آغاز كرد و ن شجويان در امور نقاشي و تئاتر و موسيقي و فنِـدان ةقريح

دكتر رجائي بخارايي در گزارش اين  4ر را با موفقيت برگزار نمود.ـعـقي و شـيـعمومي مشترك گروه موس
  نويسد: سال مي

تريا و تاالرهاي اجتماعات و محل البراتوار زبان و  براي ساختمان سه طبقه مجهزي مشتمل بر كافه«
ميليون ريال  5/7 هاي ورزش و محل هيأت اداري كه در ضلع جنوبي در نظر گرفته شده، مبلغ اقتا

ميليون ريال  5ليون آن نقد در حساب دانشكده موجود است و مي 5/2 اعتبار تأمين گرديده است كه
هزار تومان اعتبار از سازمان  160آن نيز از تصويب سازمان برنامه گذشته است. عالوه بر اين مبلغ 

برنامه براي تجهيزات دريافت شده كه هم اكنون قابل مصرف و در اختيار است. به اين ترتيب 
لغ نهصد و ده هزار تومان پول در اختيار دانشكده است و سال خوشوقت است كه در حال حاضر مب

                                                            
 .90، ص هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايران خاطرات سالجالل متيني،   -1

، سند » كمك به دانشكده براي خريد فرش و فريزر ويتريني«ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي)،  ها، موزه ساكماق (سازمان كتابخانه  -2
  .1346اسفند  5)، 131418( ةشمار

  .22، ص1356اخبار دانشگاه مشهد، بهمن   -3
  .7648، ش»عمل دكتر رجائي بخارايي با شهادت ارقام و آمار ةكارنامه و دور«نامة اداري،   -4
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آينده از نظر جا و وسائل آسايش دانشجويان و البراتوار تعليم و تمرين زبان بينوائي در پيش نخواهد 
  1»بود.

و  دانشكدة ادبياترياست دكتر رجايي بر  ةيعني دور 1347تا  1343ي ها سالبر طبق اسناد موجود طي 
ريال افزايش يافته بود و وسعت دانشكده  12.900.000ريال به  6.500.000دانشكده از  ةعلوم انساني بودج

 21به  9ها نيز از  رسيده بود. تعداد كالس 1347متر مربع در سال  8300به  1343متر مربع در سال  4000از 
  2افزايش يافته بود.

و خيابان دانش) سالن اجتماعات و سخنراني  جنّتي يه (در كواولهاي  از آنجا كه فضاي دانشكده
هاي علمي  نداشتند، از سالن كنفرانس دبيرستان فروغ در نزديكي گنبد سبز مشهد براي برگزاري سخنراني

نيز مورد استفاده  تاالرِ شير و خورشيد (هالل احمر فعلي)بعدها  3.شد ها استفاده مي مهم و ديگر گردهمايي
ترين و  ساخت كه بزرگ سالن رازيپزشكي سالني به نام  ةدانشكد 1330 ةسپس در اواخر ده 4قرار گرفت.

  5شد. هاي مهم در آنجا برگزار مي مجهزترين تاالر مشهد بود و سخنراني

اسرار، تاالر  ابانيخ ةيدانشكده در حاش ديو جد ميساختمان قد ةدر فاصل ينيدكتر مت استيدر زمان ر
و  ها در اين تاالر كنگره 6.ديگرد ينامگذار »يتاالر فردوس«طبقه ساخته شد و به نام  در دو ينسبتاً مناسب

، 1352در سال  تحقيقات ايراني به دبيري ايرج افشار ةكنگر . دومينزيادي برگزار شد مجالس بزرگداشت
بزرگداشت كنگره جهاني و  7 1354در سال  ، مجلس بزرگداشت دقيقي 1353در سال  كنگره ناصرخسرو

تا  اولينو  1356تا  1350جلسات هفته فردوسي از سال همچنين  8از آن جمله است.  1367در سال  حافظ
  9نيز همگي در تاالر فردوسي برگزار شد. 1356تا  1354ي ها سالجشن توس بين  سومين

                                                            
  .7648، شهمان  -1
  .1، صهمان  -2
  .7ص، »تأسيس دانشگاه فردوسي با پاس گل روزنامه خراسان«جواد نوائيان رودسري،   -3
  ، دسترسي در:وبالگ شخصي رضا افضلي، » استاد محمد قهرمان؛ قسمت اول ةشناختنام«رضا افضلي،   -4

http://rezaafzali.blogfa.com/post/115   ،2  1389دي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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دانشگاه مشهد، تاالر فردوسي  اتدانشكدة ادبيجشن توس،  دومين: سخنراني دكتر احمدعلي رجائي بخارايي در 13تصوير 

13551سال 
 

  
 انيمختلف به دانشجو يها دستگاه چاپگر در مدل 15با حدود  دانشكدة ادبيات ةانياتاق را 1378در سال 

 شرفتهيپ ةانيدستگاه را كي نيعالوه بر ا داد. خدمات ارائه مي يارشد و دكتر يكارشناس ،يكارشناس يها دوره
  2.بوددانشكده موجود  يمعاونت پژوهش ةحوز محلجهت استفاده استادان و پژوهشگران در  يزريو چاپگر ل

 
  3)1350 اسفند( ،اتيراه ادب سهدر فضاي ساختمان  و علوم انساني دانشكدة ادبيات: جمعي از دانشجويان 14 ريتصو

                                                            
 ».سخنراني دكتر رجائي بخارايي در دومين جشن توس«  -1

  .116، ص تاريخچه و راهنماي دانشگاه فردوسي مشهدستاد پنجاهمين سال تأسيس دانشگاه فردوسي مشهد،   -2
 تصوير از مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد. -3
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  دانشكده در پرديس جديد دانشگاه
دانشگاه مشهد كـه رو به گسترش داشت براي تمركز مؤسسات خود زميني به مساحت  1340دهه  ةدر آستان

آباد و نزديك باغ ملك آباد از آستان قدس اجاره نمود. با  وكيل ةحدود يك ميليون متر مربع در كنار جاد
الهي و شركا به هزار متر كه از طرف آقاي ك 500الحاق اين زمين به زمين ديگري به اسم نجفي به مساحت 

ميليون متر مربع در اختيار دانشـگاه قرار گرفت كه  5/1دانشگاه اهداء گرديد، در عمل زميني به مـساحت 
هاي علمي و پژوهشي جديد  ها و افزودن بخش ها، آزمايشگاه ها، خوابگاه دانشكده ةظرفيت متمركز كردن هم

شد، فقط  شناخته مي »زمين بزرگ دانشگاه«با عنوان  در اين زميـن كه 1341كرد. تا پايان سال  را فراهم مي
  دكتر متيني ماجراي اين زمين را چنين ثبت كرده است: 1ساختمان نيمه تمام خوابگاه دانشجويان بنا شده بود.

آباد براي ساختن دانشگاه بزرگ از  راد رئيس دانشگاه قطعه زميني در جوار ملك آقاي دكتر سامي«
هاي مالي در آن روزگار، زمين را با ديواري سنگي  كنند و با وجود محدوديت ميآستان قدس اجاره 

ها يكي پس از ديگري به محل جديد منتقل  كنند تا به مرور دانشكده هاي فلزي محصور مي و نرده
آباد، در برابر مدخل دانشگاه آينده، ميدان وسيعي  وكيل ةشوند. براي تهيه مقدمات اين امر، در جاد

كنند. كارهاي ابتدايي براي  آباد را در اين ميدان قطع مي وكيل ةهاي دو طرف جاد و درختاحداث 
احداث دانشگاه در آن محل به مرور در حال انجام شدن بود كه آقاي سيد جالل تهراني براي بار 

شگاه و زمين به دان ةالتوليه آستان قدس به مشهد وارد شدند و از اجار به عنوان استاندار و نايب دوم
ورودي آن و قطع درختان در ميدان آگاه گرديدند... {با توجه به  احداث ميداني در برابر درِ

زمين دانشگاه را از آستان  ةسند اجار اول ةاختالفات قديمي استاندار و رئيس دانشگاه} در مرحل
به دستور ايشان  كنند و التوليه، مي آباد، محل اقامت نايب باغ ملك ةقدس باطل و آن زمين را ضميم
ورودي آن زمين  دهند ميدان واقع در برابر درِ كارند! و نيز دستور مي در آن زمين درختان ميوه مي

را نيز از بين ببرند و به جاي درختاني كه قطع شده بود درختاني با همان سن و سال بياورند و 
تهراني مردي مبادي آداب نبودند،  بكارند تا اثري از اقدام دانشگاه بر جاي نماند و از آنجا كه آقاي

  2»در مورد درختان قطع شده الفاظ زشتي هم در حق رئيس دانشگاه بر زبان آورده بودند.
ها در زمين  هاي دانشكده در مورد ساختمان 1346آبان سال  10با اين همه شاه در سفر به مشهد در 

شگاه گفت كه بايد مساحت فعلي زمين وزير و رئيس دان بزرگ دانشگاه دستوراتي صادر كرد و به نخست
 ةدر ادامه هيأت امناي دانشگاه با پيشنهاد دانشگاه دربار 3هكتار افزايش يابد. 300برابر شود يعني  2حداقل 

                                                            
 .7ص  ،1341، بهمن 2سال چهارم، ش. اخبار دانشگاه مشهد،   -1

  .97، ص هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايران خاطرات سالجالل متيني،   -2
  .11، ص 46- 47هاي دانشگاه مشهد در سال تحصيلي  گزارش فعاليتدانشگاه مشهد،   -3



 ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي  ةتاريخ دانشكد    68

ميليون متر مربع  3تهيه طرح كالن و جامع موافقت كرد. ابتدا قرار شد بنابر دستور شاه كمبود زمين تا ميزان 
هاي مورد نياز دانشگاه در آينده تهيه  از اشخاص انجام و سپس طرح كالن ساختماناز طريق اجاره و خريد 

هاي رسمي موجود پيرنيا استاندار خراسان و نيابت توليت آستان قدس كه عضو هيأت  گردد. بنابر گزارش
يلي داد و در سال تحص دانشگاه عالقه مخصوصي نشان مي ةامناي دانشگاه مشهد نيز بود به پيشرفت و توسع

  1و علوم انساني كرد. دانشكدة ادبياتهايي نيز به  به طور خاص كمك 47-1346
  

 
  2: زمين بزرگ دانشگاه15 ريتصو

  
ي ها سالالهيات بود. در حدود  ةقبلي به پرديس منتقل شد دانشكد ةاي كه طبق برنام نخستين دانشكده

هاي آموزشي آن خواسته شده  و علوم انساني و گروه دانشكدة ادبياتها و از جمله  از دانشكده 1353 -54

                                                            
 .22، ص همان  -1

  ، دسترسي در: ويكي پدياي فارسي، » دانشگاه فروسي مشهد و اطراف آن ةنقش«  -2
https://fa.wikipedia.org/wiki/2021مه  9،   مشهد_فردوسي_دانشگاه.                                                                                                                                                                                                                                                           
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بود تا نيازهاي ساختماني خود را در پرديس جديد اعالم كنند و جلساتي نيز در اين مورد تشكيل شده بود. 
ها در فضاي جديد عملي نشد. يك برداشت در مورد  وساز دانشكده بااين حال پيگيري عملي براي ساخت

هاي سياسي دانشجويان موجب شده بود دولت از  دت گرفتن فعاليتــت كه شــر و تعلل اين اسياين تأخ
وقوع انقالب و تحوالت ناشي از آن هم  1شه كند.ـمتمركز كردن جمعيت دانشجويي در يك مكان اندي

  آباد تا حدود دو دهه بعد عملي نشود. به پرديس وكيل دانشكدة ادبياتانتقال  ةموجب شد تا برنام
ويي و كمبود فضاي ساختماني و برخي مشكالت جانبي مانند ــافزايش جمعيت دانشج 1370 ةدر ده

ايجاد ترافيك سنگين و نبود پاركينگ در اطراف دانشكده مسئولين دانشگاه و دانشكده را واداشت تا به 
كار  1371از سال  2انتقال آن جدي گرفته شود. ةبرنام دانشكدة ادبياترغم آماده نبودن فضاي خاص براي 

هزار متر مربع فضا در نظر گرفته  23 دانشكدة ادبياتجديد آغاز شده بود و براي  ةساخت و ساز مجموع
% 38هزار مترمربع و به ميزان 10ايي به وسعت ــآن در فض ةياولساختمان  1376شده بود كه تا پايان سال 

% رسيد و كامل 100به  1382زان در سال پيشرفت فيزيكي صورت گرفت (ساخت اسكلت بتني) كه اين مي
و علوم انساني در دوره رياست دكتر محمدرضا هاشمي به  دانشكدة ادبياتكه  1380شد. در واقع در سال 

دانشكدة محل فعلي منتقل شد، هنوز كار كامل نشده و زيربنا و فضاهاي مورد نياز دانشكده، ناكافي بود. 
ده بود و كمبودهاي جدي در فضاهاي ـارجي طراحي شـهاي خ باندر آن زمان تنها براي بخش ز ادبيات

ميل كار در دستور كار جدي دانشگاه ــآمد. از اين رو تأمين اعتبار براي تك آموزشي دانشكده به چشم مي
متر مربع در تاريخ  5500دن ــدانشكده با اضافه ش ةعــور عمليات اجرايي توســقرار گرفت و بدين منظ

   4داخل شهر تأمين شد. دانشكدة ادبياتطبقه، از محل فروش  4 ةاعتبار اين پروژ 3وع شد.شر 15/09/1381
بخش اصلي / شمالي  دانشكدة ادبياتشده براي  در نظرگرفته از قرار معلوم ساختمان در حال ساخت)

دانشگاه و با تصميم هنر) ساخته شده بود  ةور ديگري (احتماالً دانشكدــساختمان كنون) در اصل به منظ
   5شد. دانشكدة ادبيات واگذار هنر در نيشابور به  ةسيس دانشكدبراي تأ

  

                                                            
 .1399/ 11/ 8، 1وگو با دكتر ياحقي، بخش  گفت -1

 جا. همان -2

 .383ص   ،همان، )77-83كارنامة دانشگاه فردوسي مشهد: گزارش عملكرد دانشگاه و تحول و توسعه آن (محمد تقوي،   -3

ه راه ادبيات) به جهاد دانشگاهي فروخته شد كه به جهت جدا كردن بخش مهمي از هويت سخيابان اسرار ( ساختمان دانشكده در -4
داري، از آن به  مورد انتقاد قرار گرفت. از جمله پيشنهاد شده بود كه ضمن نگهمشهد دانشكدة ادبيات و علوم انساني از دانشگاه فردوسي 

 .1386فروردين  20وگو با دكتر صدر نبوي،  گفت دانشگاه استفاده شود؛  ةعنوان موز

 .1399/ 11/ 8، 1وگو با دكتر ياحقي، بخش  گفت -5
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  )1400(سال  و علوم انساني دكتر علي شريعتي در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد دانشكدة ادبيات: 16 ريتصو

  

 
  پرديس در دانشكده : موقعيت17 ريتصو
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  )1380- 1400جديد (كنوني /  ةفضاي داخلي و امكانات دانشكد
نفري، آمفي  100كالس درسي، يك آزمايشگاه  20پرديس) در ابتدا شامل در ساختمان جديد دانشكده (

اتاق براي انجام امور اداري و سيستم  15اتاق كار براي اعضاي هيأت علمي،  40تئاتر، ترياي دانشجويان، 
ورودي دانشكده نصب شده نزديكي دانشجويان در  خط تلفن عمومي نيز براي 4گرمايش و سرمايش بود. 

   .1بود
  

  
  2دانشكده جلوي بيروني فضاياز  نمايي: 18 ريتصو

  كتابخانه 
ربوط به آن در فصل چهارم ـحات مـآن است كه توضي ةديد كتابخانـج ةكدـهاي مهم دانش يكي از بخش

  (پژوهش) ارائه خواهد شد. 

 
  1و علوم انساني دانشكدة ادبيات ة: بخش مرجع كتابخان19 ريتصو

                                                            
 .382-383، ص )77-83آن ( ةكارنامة دانشگاه فردوسي مشهد: گزارش عملكرد دانشگاه و تحول و توسعمحمد تقوي،   -1

  .26/02/1400ميالد پرنياني، عكس از  -2
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  و علوم انساني دانشكدة ادبيات ةكتابخانسالن مطالعة 

  ها تاالرها و سالن
نامه و  هاي علمي، جلسات دفاع پايان مايشــها و ه ر گرفته شده براي سخنرانيــهاي در نظ النــتاالرها و س

هستند كه بتدريج با  دانشكدة ادبياتهاي مهم ساختمان كنوني  رساله و ديگر مراسم عمومي يكي از بخش
  اند. ها طراحي و تجهيز شده ايجاد تغييراتي در برخي قسمت

  

  تاالر فردوسي  
 ةدانشكد در ان تاالر فردوسي ساخته شده بود.سابق تاالري با عنو ةدانشكد ةيشتر اشاره شد كه در مجموعپ

با  جديد . بعد از انتقال دانشكده به پرديس، تاالر فردوسيِمكاني با همين نام ايجاد گرديدجديد نيز 
   2افتتاح گرديد. 1389آبان  5و  4برگزاري همايش آسياي مركزي طي روزهاي 

 ةد كه در طبقـباش يكده مـدانشمكان گردهمايي در  نيهزترـمجترين و  بزرگ تاالر فردوسـيامروزه 
روز  به تصويريِ -ي صوت ستمسي با كنترل اتاق 3است. دهيسمت چپ دانشكده واقع گرد يهمكف و راهرو

تاالر فردوسي به دليل وسعت خود  .خودكار از جمله امكانات اين تاالر است رِـبا امكان ضبط صدا و تصوي
باشد.  ها مي همزمان سخنراني ةداراي سيسـتم نورپردازي  و امـكانات ترجم پخش تصـويري و ةپرد 2داراي 

هاي  به بوستان اختصاصي دانشكده كه براي پذيرايي از ميهمـانان و آسـودن دانشجويان در زماناين تاالر 

                                                                                                                                                       
، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، طرح در شوراي پژوهشي دانشكده مورخ » )99تا آذر  98هاي پژوهشي (دي  منتخب فعاليت«  -1

 .40، ص 1399، 13/10/1399

  .8، ص 1389، 17، ش. خبرنامهشناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد،  قطب علمي فردوسي  -2
  ، دسترسي در:وبگاه دانشكدة ادبيات، » تاالرهاي دانشكده«  -3

https://adabiyat.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3015&Itemid=1015&lang=fa   ،1399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 انيم يكردهايرو« شيهما دومين يبا برگزار همزماناين بوستان  1ت.ــمتصل اس ،ت طراحي شدهــفراغ
 1394 مهر ماه 14شنبه  در روز سهدر تاالر فردوسي،  »ترجمه و مطالعات اتيبه آموزش زبان، ادب يا رشته

دري به آن  يفردوس از داخل تاالر است و همانانياز م ييرايجهت پذ ،باز آرام و ييفضا و داراي افتتاح شد
آموزشي و ورزشي از آن براي  در اين بوستان يك آالچيق وجود دارد كه عالوه بر امور 2شود. باز مي

  شود. پذيرايي از ميهمانان تاالر فردوسي نيز استفاده مي
  

  
  3تاالر فردوسيدو نما از : 20 ريتصو

  

 
: بوستان فردوسي در فضاي پشت دانشكده (مجهز به سكوهاي مناسب براي نشستن و آالچيق آموزشي براي 21 ريتصو

 4)هاي علمي و پذيرايي از ميهمانان نشست تشكيل كالس درس
   

                                                            
  ، دسترسي در: وبگاه همايش سازان عصر جديد، » نفري پرديس دانشگاه فردوسي مشهد350سالن همايش «  -1

https://hamayish.ir/property/1399،   فردوسي/-دانشگاه-پرديس-نفري350- همايش-سالن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-افتتاح/https://www.um.ac.ir/news، دسترسي در: وبگاه دانشگاه فردوسي مشهد، » افتتاح پارك دانشكدة ادبيات و علوم انساني«  -2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .html   ،1394انساني.-علوم- و-ادبيات-دانشكده-پارك
  .1400آرشيو امور عمومي دانشكده و تور مجازي دسترسي در خرداد  -3
  .02/03/1400ميالد پرنياني، عكس از  -4



 ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي  ةتاريخ دانشكد    74

  يعتيشر علي دكتر تاالر  
 يشيسالن هما دوميننخستين تاالر دانشكده از نظر زمان ساخت و نفر  170 شيبا گنجا يعتيدكتر شر تاالر

 و اتاق ترجمة همزمان شنيداري -مجهز به امكانات ديداريسالن  نيباشد. ا يماز نظر ظرفيت دانشكده 
  شد.  تا پيش از افتتاح تاالر فردوسي كنوني اين تاالر به آن نام خوانده مي 1است.

  

  

  
  2تاالر دكتر علي شريعتيدو نما از : 22 ريتصو

                                                            
  ، دسترسي در:وبگاه دانشكدة ادبيات، » تاالرهاي دانشكده«  -1

https://adabiyat.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3015&Itemid=1015&lang=fa   ،1399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  آرشيو امور عمومي دانشكده و تور مجازي. -2
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  ييبخارا ئيرجادكتر  تاالر  
 يكي 1397شنيداري در سال  -پس از بازسازي و تجهيز به جديدترين امكانات ديداري  ييدكتر رجا تاالر

 رارقفردوسي و شاهنامه  ياالر در مجاورت قطب علمـت نيد. اـباش يدانشگاه م تاالرهايروزترين  بهاز 
المللي و برگزاري جلسات مجازي با  مجهز به همه امكانات الزم براي برقراري ارتباطات علمي بينو 1دارد

   2نفر است. 100حضور حدود 
  

 
  3: تاالر رجائي بخارايي23 ريتصو

  
  شاهنامه و فردوسيي قطب علم ةكتابخانو  تاالر  

) و كروفوني(م بونيتر 30 تيبا ظرف يشده است به تاالر كنفرانس مجهز  يفردوسشاهنامه و  يعلم قطب
 اتيو گروه زبان و ادب يقطب علم يجلسات تخصص يبرا شترينفر كه ب 100تعداد نفرات تا  شيافزا يتقابل
كتابخانه در فصل چهارم توضيحات بيشتري  -دربارة اين تاالر 4.رديگ يقرار م يبردار مورد بهره يفارس

  ارائه خواهد شد.

                                                            
  ، دسترسي در:دانشكدة ادبياتوبگاه ، » تاالرهاي دانشكده«  -1
 https://adabiyat.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3015&Itemid=1015&lang=fa   ،1399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  ابراهيم آراسته، مدير امور عمومي. -2
  .20/02/1400ميالد پرنياني، عكس از  -3
  ، دسترسي در:وبگاه دانشكدة ادبيات، » تاالرهاي دانشكده«  -4
 https://adabiyat.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3015&Itemid=1015&lang=fa   ،1399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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  1(كتابخانة دكتر يوسفي) قطب علمي : تاالر كتابخانة24 ريتصو

  

  عبدالهادي حائري دكتر تاالر  
نمايش  ةشنيداري از جمله پرد-امكانات ديداري ةافتتاح شده است مجهز به هم 1397اين تاالر كه در سال 

  2.نفر را دارا است 100زباني تا و مانيتور است و ظرفيت مي
  

 
  3عبدالهادي حائري دكتر : تاالر25 ريتصو

                                                            
  .20/02/1400ميالد پرنياني، عكس از  -1
  ابراهيم آراسته، مدير امور عمومي. -2
  .20/02/1400ميالد پرنياني، عكس از  -3
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  وگو تاالر گفت  
زيارت و گردشگري  ةبخش اداري دانشكده و در محل پژوهشكد دومده در طبقه ـجديدترين تاالر دانشك

هاي علمي و اداري  نفر داراي امكانات الزم براي برگزاري نشست 20قرار دارد. اين تاالر با ظرفيت حدود 
  باشد. مي

  

 
  1وگو : تاالر گفت26 ريتصو

  
  هاي درس كالس
از با ظرفيت بيش  A ةهاي دسـت شـوند. كالس تقسيم مي Cو  Bو  A  ةجـديد به سه دستـ ةهاي دانشكد كالس

هاي عمومي مورد استفاده قرار  تر هستند و از جمله براي تشكيل كالس درس بزرگ ها از بقيه كالس نفر 50
هاي تخصصي كاربرد  بيشتر براي درس دارند ظرفيت نفر 40تا  30دود ـح كه Bهاي نوع  كالسگيرند.  مي

هاي تحصيالت تكميلي  دوره هاي درس هستند و بيشتر براي كالسميزگردي  Cهاي نوع   دارند. كالس
 –هاي دانشكده مجهز به امكانات استفاده از اينترنت و آموزش ديداري  شوند. تمامي كالس استفاده مي

  شنيداري هستند.

                                                            
  .20/02/1400ميالد پرنياني، عكس از  -1
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  A 1 كالس نوع : نمونة27 ريتصو

  

 
  B 2 كالس نوع : نمونة28 ريتصو

  

 
  C 3 كالس نوع نمونة: 29 ريتصو

                                                            
 .1400ميالد پرنياني، ارديبهشت عكس از  -1

 .1400ميالد پرنياني، ارديبهشت عكس از  -2

                                                                                                                                                                           .http://adabiyat.um.ac.ir/single/adabiyat/index.html   ،1399، تور مجازي دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دسترسي در: » تور مجازي«   - 3
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  مركز رايانه
اطي مرتبط با آن را در دستور كار ـانات فني و ارتبـاستفاده از امك ،وزشـعرصه علم و آمورود رايانه به 

 1370 ةو علوم انساني به اين امكانات كه از اواسط ده دانشكدة ادبياتقرار داد. روند تجهيز  ها دانشگاه
هاي دانشگاه رشد روزافزون داشته است. چنانكه امروزه  ود همانند ساير بخشــمورد توجه قرار گرفته ب

ها)، امور آموزشي و پژوهشي (از حضور  نگاري مالي (از جمله تمامي نامه -اداري هاي فعاليتتقريباً تمامي 
امي امور ــهاي پژوهشي و تم هاي درس و نمايش در تدريس گرفته تا ثبت و ضبط پيشينه و غياب كالس
شود. با بروز بحران  رايانه و اينترنت انجام مياز نامه و رساله) و حتي ارتباط تلفني با استفاده  مربوط به پايان

و ضرورت آموزش مجازي به جاي آموزش حضوري اهميت اين  1399- 1400كرونا در سال تحصيلي 
  عرصه دو چندان شد.

 يها دستگاه چاپگر در مدل 15با حدود  قديم)(در ساختمان  دانشكدة ادبيات ةانياتاق را 1378در سال 
 نيعالوه بر ا داد. دمات ارائه ميـخ يد و دكترـارش يكارشناس ،يكارشناس يها دوره انيمختلف به دانشجو

معاونت  ةحوز محلشگران در ـتادان و پژوهـاس ةجهت استفاد يزرـيو چاپگر ل شرفتهيپ ةانياه راـدستگ كي
   1.بوددانشكده موجود  يپژوهش

هاي اداري و شخصي (اعضاي هيأت علمي) به  استفاده از رايانه ،سـرديــده به پـبعد از انتقال دانشك
امور رايانه احساس گرديد. پيش از اين،  ةت. به همين جهت نياز به مركزي براي ادارــسرعت گسترش ياف

ـد. با ايجاد آم به دانشكده ميدانشگاه (فاوا) براي رفع مشكالت مربوط  ةيك نفر از كارشناسان مركز رايان
  ول امور رايانه در دانشكده منصوب شد. ـئـنخستين كارشناس مس مركز امور رايانه در دانشكده،

ل چهارم ــاي كارشناسان ديگري نيز در دانشكده جذب شدند. در فص رايانه هاي فعاليتترش ـسـبا گ
هاي  شود پايگاه جا كه به فضاي فيزيكي مربوط ميواهد شد. تا آنــنه ارائه خــتوضيحات بيشتري در اين زمي

  2هاي حضور دانشجويان هستند. ترين مكان دانشكده از مهم ةرايان

                                                            
  .116، ص تاريخچه و راهنماي دانشگاه فردوسي مشهدستاد پنجاهمين سال تأسيس دانشگاه فردوسي مشهد،   -1
  ، دسترسي در: دانشكدة ادبيات وبگاه، » مركز رايانه«  -2

https://adabiyat.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3021&Itemid=1014&lang=fa   ،1399.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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  1كارشناسيرايانة دانشجويان دورة : پايگاه 30 ريتصو

  

  
  2تحصيالت تكميليهاي  رايانة دانشجويان دوره: پايگاه 31 ريتصو

                                                            
،   http://adabiyat.um.ac.ir/single/adabiyat/index.html، تور مجازي دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دسترسي در: » تور مجازي«   -1

1399.                                                                                                                                                                   
،   http://adabiyat.um.ac.ir/single/adabiyat/index.htmlدة ادبيات و علوم انساني، دسترسي در: ، تور مجازي دانشك» تور مجازي«   -2
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  ي اخيرها سالاي در دانشكده در  وضعيت خريد تجهيزات رايانه
 

  رايانه
  توضيحات  تعداد  سال خريد  رديف

1  1394  60    
2  1395  30    
3  1396  11    
4  1397  6    
5  1398   -    
6  1399  32    

  139  جمع كل
  

  نمايشگر
  توضيحات  تعداد  سال خريد  رديف

1  1394  60    
2  1395  30    
3  1396  11    
4  1397  6    
5  1398   -    
6  1399  10    

  117  جمع كل
  

  شنيداري -تجهيزات ديداري 
  توضيحات  تعداد  سال خريد  رديف

  ويدئو پروژكتور  4  1394  1
  ويدئو پروژكتور  12  1395  2

  پرده ديتا  5
  ويدئو پروژكتور  11  1396  3

  پرده ديتا  4
  ويدئو پروژكتور  3  1397  4

  پرده ديتا  5
  پروژكتورويدئو   5  1398  5

  پرده ديتا  5
  ويدئو پروژكتور  3  1399  6

  38ويدئو پروژكتور                                           جمع كل
  19پرده ديتا                                                 
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  نمازخانه
ايمان، اخالق و  ةدانشكده توسط دكتر رجائي بخارايي افتتاح شد كه با سخنراني ايشان دربار ةنمازخان اولين

دكتر رجائي با پيرنيا  ةطبق مكاتب 05/12/1346د در تاريخ ــتر هم اشاره شــچنانكه پيش 1ادب همراه بود.
   2نمازخانه خريداري شد. 7×5متر فرش براي اتاق  35(نيابت توليت آستان قدس رضوي) 

 ةالتولي روزي آقاي دكتر رجايي به بنده گفتند چند ماه پيش آقاي باقر پيرنيا استاندار و نايب«
دانشجويان » نمازخانه«آستان قدس به دانشكده آمدند و پيشنهاد كردند محلي را در دانشكده به 

قي را كه اختصاص بدهيم و دو تخته قالي نيز به اين منظور به دانشكده هديه كردند و من هم اتا
  3»نفر داشت و كالس درس بود به اين امر اختصاص دادم..... 70ظرفيت 

(در پرديس دانشگاه) نمازخانة كنوني ايجاد شد. اين  جديد ةدانشكدهاي ابتدايي استقرار در  سالدر 
  شد. ضاي دانشكده به آن، بزرگتراز ف بخش ديگري  شدن اضافهبا  1387در سال  نمازخانه

  

 
  4)1399(سال  فعلي دانشكده نمايي از نمازخانة: 32 ريتصو

   
                                                            

  .174، ص1، ش. »هايي از استاد دكتر احمد علي رجايي بخارايي؛ خاطره«سيد علي اردالن جوان،   -1
  .»كمك به دانشكده براي خريد فرش و فريزر ويتريني«ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي)،  ها، موزه ساكماق (سازمان كتابخانه  -2
  .119، ص دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايرانهاي خدمت؛ از  خاطرات سالجالل متيني،   -3
  .14/01/1400ميالد پرنياني، عكس از  -4
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  پاركينگ
خودرو با مشاركت  دستگاه 40 تيمشهد با ظرف يدانشگاه فردوس يو علوم انسان دانشكدة ادبيات نگيپارك
احداث شد  ميماه و ن كيظرف مدت  از سوي آنان الير ونيليم 650 نيدانشكده و تأم يعلم أتيه ياعضا

نخستين از اركينگ پ نبرداري قرار گرفت. ساخت اي مورد بهره 1394آذر ماه  29 كشنبهيكه در روز 
  1.باشد يدانشگاه معلمي در سطح  أتيه ياعضا يمشاركت هاي طرح

  

 
  2دانشكده اختصاصي : پاركينگ33 ريتصو

  
  باشگاه ورزشي

اين وسايل متعلق باشد كه نيمي از  ه وسايل بدنسازي و حركات كششي ميباشگاه ورزشي دانشكده مجهز ب
  به دانشكده و بقيه توسط بخش خصوصي در اختيار دانشجويان و كاركنان دانشكده قرار گرفته است.

                                                            
  ، دسترسي در:وبگاه دانشگاه فردوسي مشهد، » افتتاح پاركينگ دانشكدة ادبيات و علوم انساني«  -1

https://www.um.ac.ir/news/انساني.-علوم-و-ادبيات-دانشكده-پاركينگ-افتتاحhtml  ، 30  1394آذر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  .11/02/1400ميالد پرنياني، عكس از  -2
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  1: نمايي از باشگاه ورزشي دانشكده34 ريتصو

  

  سبزفضاي 
گذشته  ةهاي مديريتي دانشكده در يك ده ويتاولگسترش فضاي سبز و توجه به امور زيست محيطي جزو 

عيين شده است (ابراهيم ــنه تــهاي اخير مسئولي نيز براي پيگيري در اين زمي چنانكه در سالوده است. ــب
اي سبز در سرتاسر فضاي جلوي دانشكده، در فضاي پشت دانشكده نيز فضايي ــر فضــعالوه بآراسته). 

  شد. دانشجويان مي با ةسازي جهت استفاد كه در حال آماده ايجاد شدهدرختكاري شده 
  

  
يي است كه در مدت بيش از سه دهه، در تصوير آقاي عليرضا يغما روز برفي (نفر جلو يك در هدانشكد ساختمان نمايي از

  بوده است)ساي دانشكده مسئول دفتر هشت تن از رؤ

                                                            
،   http://adabiyat.um.ac.ir/single/adabiyat/index.html، تور مجازي دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دسترسي در: » تور مجازي«   -1
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  1پشت دانشكده فضاي سبز: نماهايي از 35 ريتصو

  
 

                                                            
  .19/04/1400ميالد پرنياني، عكس از  -1
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  دومتصاوير و اسناد تكميلي فصل 
  

 
در تصوير  ي شريعتي (رديف آخر)علاكبر فياض، حسين رزمجو (جلو) و  علي مشهد. دانشكدة ادبيات؛ 1337: سال  36 ريتصو

  1شوند. ديده مي

                                                            
  ، دسترسي در:مطالعات تاريخ معاصر ايران ةموسس، » )2تصاوير ( ةآييندكتر علي شريعتي در «شاهد توحيدي،   -1

http://www.iichs.ir/s/4688   ،1399.                                                                                                                                                                              
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  1)اول اختمان فعلي دانشكده (راهروي طبقة: س37 ريتصو

  

 
  (در اختيار بخش خصوصي) در فضاي سبز جلوي دانشكده دانشكدة ادبيات : نمايي از غذاخوري و چايخانة38 ريتصو

                                                            
،   http://adabiyat.um.ac.ir/single/adabiyat/index.html، تور مجازي دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دسترسي در: » تور مجازي«   -1

1399.                                                                                                                                                                   
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  1كتابخانه ديساختمان دانشكده و خر ةبا مقامات سازمان برنامه دربار ييبخارا يدكتر رجائ يگفتگو: بخشي از گزارش 9سند 

  
                                                            

، مشهد، بايگاني كل » ساختمان دانشكده و خريد كتابخانه ةگفتگوي دكتر رجائي بخارايي با مقامات سازمان برنامه دربار«نامة اداري،   -1
 .1343آذر  8احمدعلي رجائي بخارايي،  ةدانشگاه فردوسي مشهد / پروند
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  1: اقدامات دكتر رجائي بخارايي جهت تجهيز آزمايشگاه و تعميرات ساختماني10سند 

                                                            
 ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» گزارش اقدامات تداركاتي دكتر رجائي بخارايي طي سفر به تهران«ي، نامة ادار  -1

 .673، ش 1347خرداد  16احمدعلي رجائي بخارايي، 
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1به تهران يسفر كار ةدربار ييبخارا يدكتر رجائ گزارش: 11سند 

 

                                                            
احمدعلي  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» سفر كاري به تهران ةگزارش دكتر رجائي بخارايي دربار«نامة اداري،   -1

 .1، ص 275، ش 1343ارديبهشت  19رجائي بخارايي، 



91        تحوالت مكاني .2فصل     

 
1به تهران يسفر كار ةدربار ييبخارا يرجائ دكتر گزارش: 12 سند

 

                                                            
 .2، صهمان  -1
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1به تهران يسفر كار ةدربار ييبخارا يدكتر رجائ گزارش: 13 سند

 

  
  

                                                            
 .3، صهمان  -1
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  1معاون اداري و مالي دانشكده (حسين بهروان) از اقالم اهدايي دكتر خواجويان تشكر: 14 سند

  
  
  
  
  
  

                                                            
ني كل دانشگاه ، مشهد، بايگا» تشكر معاون اداري و مالي دانشكده (حسين بهروان) از اقالم اهدايي دكتر خواجويان«نامة اداري،   -1

  .1370مهر  20محمدكاظم خواجويان،  ةفردوسي مشهد / پروند
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  سومفصل 
  وزشـآم

  
  
  
  
  
  

  
  درآمد

  هـعـبرداري؛ يعني هم بايد نياز جام از نظر فني قابل بهره شِـقال دانــت از انتـعبارت اس ها دانشگاهالت ـرس
ه امر آموزش ـجديد را برآورده سازند و هم به فكر بازتوليد گسترده يا اشاعهاي متخصص  صنعتي به نسل

برداري را انتقال  از نظر فني قابل بهره نه تنها بايد دانشِ ها دانشگاهدر سطح بسيار وسيع باشند. عالوه بر اين، 
 ،وزشـت آمـنانكه پيداسـچ 1د.ـين دانشي نيز باشنـنـچة رش و اشاعـر توليد، گستـه فكــد بــدهند، بلكه باي

ران نيز در عمل يكي از كاركردهاي ـآيد. در اي مار ميـبه ش ها دانشگاهمحوري اساسي و عمده در كاركرد 
هاي مختلف براي رفع نيازهاي  نهـيــناس در زمـخصص و كارشـساني متـاصلي دانشگاه آموزش نيروي ان

ش دانشگاه در پژوهش و ـوجه و تأكيد بر نقــه تهاي اخير از جمل كشور بوده است. با وجود تحوالت دهه
ي آن همچنان بيشترين اهميت را داشته است و ــآفريني اجتماعي بيشتر، كاركرد آموزش توليد علم و نقش

                                                            
  .91-92، ص 1373، 6، ش. رهيافتحسينعلي نوذري،  ة، ترجم» مدرن ةرسالت دانشگاه در جامع«يورگن هابرماس،   -1
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پذير شده است.  هاي آموزشي امكان و روش ها اف ديگر در پرتو بهبود برنامهحتي تحقق بخشي از اهد
هاي فني و علوم پايه  آيد بيشتر رشته يروي انساني ماهر و فني به ميان مياگرچه هنگامي كه سخن از تربيت ن

هاي علوم انساني نيز آموزش و تربيت نيروي  عمل كاركرد دانشكده ةشوند، اما در صحن به ذهن متبادر مي
مل با در ع »نياز«آموزش عالي در ايران تعبير  ةانساني مورد نياز بوده است. گرچه امروزه با گسترش بي روي
ش ـناسي كاهـح كارشـلف در سطـهاي مخت تهـچالش جدي روبرو شده است و ورودي دانشجو به رش

پژوهشي موجب شده تا كاركرد آموزشي –هاي تحصيالت تكميلي آموزشي بي يافته، اما گسترش دورهـنس
  همچنان بااهميت باشد. 

  
  هاي آموزشي دانشكده سير اجمالي تحول برنامه

دانشجو در  16و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد فعاليت آموزشي خود را با جذب  دانشكدة ادبيات
اين افراد بدون گذراندن  1علي شريعتي بود. نفر16. يكي از اين زبان و ادبيات فارسي آغاز كرد ةرشت

ت از گرفت. آزمون ورودي عبار دانشكده با برگزاري آزمون دانشجو  دوم،آزمون پذيرفته شدند. از سال 
 2شد. ها نيز توسط آنها بررسي و نمره داده مي هايي بود كه توسط استادان دانشكده طراحي و پاسخ پرسش

  :دانشكده چنين است ها از چگونگي برگزاري آزمون وروديِ روايت يكي از مدرسان دانشكده در آن سال
هاي مختلف از  محدوديت خاصي براي ورود به دانشگاه وجود نداشت. كنكوري بود كه در رشته

و تا پايان  كردند استادان شروع به تصحيح اوراق مي ،بعد از كنكور روزِ و در همان شد داوطلبان گرفته مي
خارج شدن از دانشكده را  استادان حق ،كرد كردن ادامه پيدا مي حروزي كه تصحي تعداد هر ،تصحيح
بول كردن داوطلبي صورت بگيرد. ـراي قبه اين دليل كه هر لحظه ممكن بود فشاري از خارج ب نداشتند؛

داديم حق خروج از  تحان را نميـواب امــرده بود كه تا جــتر فياض اوضاع را به صورتي درست كــدك
اي ساني كه توانايي دارند از هر طبقهـك ـةكده را نداشتيم. نگاه دكتر فياض به اين صورت بود كه همـدانش
  3توانند تحصيل كنند. مي

يكي از  ةادامه داشت. خاطر ها سالاي تا  اين شيوه از پذيرش دانشجو يعني برگزاري آزمون دانشكده
 ـجويانِ اكثراً معلمب دانشـواي اطراف آن و تركيـده از آزمون ورودي و حال و هـجويان شركت كننـدانش

  چنين است:  1345در سال 
                                                            

 .1391/ 10/ 27: 1علي باغاني، ب  وگو با عباس گفت -1
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انشگاه مشهد شركت كردم، آن روزها د دانشكدة ادبياتدر كنكور ورودي  1345تابستان سال «
قل از داوطلبان تحصيل، امتحان ـتـر دانشگاهي به طور مسـود؛ هـه صورت سراسري نبـكور بـكن
هاي جغرافيا و ادبيات پذيرفته شدم و چون به ادبيات، بيشتر عالقه  گرفت. خوشبختانه در رشته مي

چند روز پيش از آن كه درسهاي دانشگاه داشتم، براي ادامه تحصيل در همين رشته ثبت نام كردم. 
آغاز شود، براي آشنايي با محيط دانشكده، به آن جا رفتم... گروههايي از دانشجويان در حياط 

كردند... از سن و سال و قيافه بعضي از آنان فهميدم كه  دانشكده قدم مي زدند و با هم گفتگو مي
تدريس، به تحصيل بپردازند. نزد آنان رفتم و خود مانند من آموزگارند و به مشهد آمده اند تا ضمن 

بود كه  ها سالرا معرفي كردم. معلوم شد كه حدسم درست بود. همه آموزگار بودند و بعضي از آنان، 
كردند و به همين سبب، از وضع دانشگاه مشهد و استادان آن جا اطالعات  در مشهد تدريس مي
گفتند كه اين استاد بسيار دقيق و در كار  ان آمد. مياز استاد يوسفي به مي زيادي داشتند. سخن
  1»مفت هم به كسي نمي دهد. ةخود جدي است و نمر

  

 
  2)1344تيرماه  24و  23(قبل از ورود به تاالر جلسه امتحان،  دانشكدة ادبيات: داوطلبان ورودي 39 ريتصو

  

  آن روزها نيز چنين است: توصيف دكتر ياحقي از فضاي روزهاي پرالتهاب امتحان در دانشكده در
اي بود؛ روز قبل  ، در صحن دانشكده هنگامه1346آن روز، يكي از روزهاي آغازين شهريورماه «

دار ورود به جلسه امتحان بر  ها را توزيع كرده و امروز صبح فقط داوطلباني را كه كارت عكس كارت
بوديم با  دانشكدة ادبياتدرها، جلوي دادند. ساعتي مانده به باز شدن  سينه داشتند، به داخل راه مي

كالسي و غير آن، آنجا  اي ماالمال از عشق و انديشه و آشوب؛ هركس را كه گم داشتي از هم سينه
                                                            

  .41، ص 1370، 26، ش. رشد آموزش زبان و ادب فارسي ةنشري، » خاطراتي با استاد غالمحسين يوسفي«علي سلطاني گرد فرامرزي،   -1
 .20، ص1344اخبار دانشگاه مشهد،   -2
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هاي  هايم در دبيرستان هدايت و بسياري ديگر كه از دبيرستان پيدايش بود. تقريباً اغلب هم كالسي
  1...»ضر بودندديدم، اينجا حا ديگر روزهاي امتحانات نهايي مي

سال /  آموزشي به شيوه ساليانه (و نه نيم ةبرنام 2رسيد.نفر  30به  دومتعداد دانشجويان ورودي در سال 
يد و در خردادماه نيز امتحانات برگزار ـكش شت سال بعد طول ميـشد كه از مهرماه تا ارديبه ترم) اجرا مي

بايد در شهريور دوباره براي گذراندن آزمون درس  كردند مي قبولي كسب نمي ةشد. افرادي كه نمر مي
ريت دانشجويان يك كالس ــاه اكثــگيري برخي مدرسان گ ختــه سـا توجه بــه بــكردند ك مراجعه مي
سيس هاي شبانه نيز تأ دوره ،بعدها براي امكان ادامه تحصيل افراد شاغل به ويژه معلّمان 3شدند. را شامل مي

قه ـابـسة دبيرستان تا معلمان باآموخت فاوت از دانشـهاي مت ي و پيشينهــجه افرادي با تفاوت سنــدر نتي 4شد.
غمايي ها فالح رستگار و اقدس ي يديان كاميار و خانمـرديان، تقي وحـرضا زم 5ها حضور داشتند. دركالس

 رشته زبان و سومدانشجويان دوره  شدند از دانشكدة ادبياتت علمي كه بعدها خود جزو اعضاي هيأ
در اين سال همچنين اجبار به  7برقرار شد. »واحدي«نظام آموزشي  1344از سال  6ادبيات فارسي بودند.

  8كارشناسي كه تا آن زمان وجود داشت، برداشته شد. ةنامه براي دور شتن پاياننو
از لحاظ  1347- 48ل تحصيلي و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد تا سا دانشكدة ادبيات    
درسي جداگانه با همكاري  ةآموزشي تابع دانشگاه تهران بود ولي از سال تحصيلي بعد از آن برنام ةبرنام
و  اول ها سالوراي دانشگاه براي دانشجويان ـس از تصويب در شـهاي آموزشي دانشكده تهيه و پ گروه
اي كه به  ب اليحهـبه موج 1321ال ـدانشگاه تهران پيش از آنكه در س 9هاي مختلف اجرا شد. رشته دوم

تصويب مجلس شوراي ملي رسيد به استقالل برسد وابسته به وزارت فرهنگ بود. پس از تأسيس دانشگاه 
ها از هر جهت  ي شهرستانها دانشگاهمصوب در مجلس شوراي ملّي،  ةبه موجب اليح 1326تبريز در سال 
و علوم  دانشكدة ادبياتزشي و اداري دانشگاه تهران و زير نظر وزارت فرهنگ بودند. در تابع نظام آمو

                                                            
 .129-130، ص 2، ج دانشجويي (دفتر دوم)هاي  ها: يادهاي جواني و سال آن سالمحمدجعفر ياحقي،   -1

 .1391/ 11/ 2، 2علي باغاني، ب  وگو با عباس گفت -2
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  آغاز به كار كرده بود، به همين ترتيب عمل شد. 1334انساني دانشگاه مشهد نيز كه در سال 
دكتر فياض و دكتر رضايي بودند كه از تهران  دانشكدة ادبياتمي و تمام وقت ـنخستين مدرسان رس

مان زبان فرانسه به آنها پيوست. افزون بر اينها  ــعليان از جمع معل س دكتر ذاتــت يافته بودند. سپمأموري
فرهنگي فارغ از توجه به مدرك تحصيلي  –هاي ادبي  تعدادي از دبيران سرشناس و برخي ديگر از چهره

(معروف به اللهي  بيبان معروف، ابوالقاسم حآنها براي تدريس دعوت شده بودند. حسين يوسفي از دبير
اني (مدرس دستور زبان فارسي و زبان عربي)، شهاب ــد خراسـدرس عربي)، سيد احمـنويد، شاعر و م

عروضي)، مادمازل  ةچهارمقال ران مشهور شهر و مدرسـيـاي (از دب خ ادبيات) و اَبچهـاريـفردوس (مدرس ت
زبان فرانسه)، هنرور (مترجم كنسولگري  ولون (مدرسفرانسه)، خانم ب درس فرانسوي زبانِـ(م 1پيلت

هد و مدرس زبان ــيي ساكن مشكاــامريان انگليسي)، خانم پيمسن (همسر دكتر ــانگليس و مدرس زب
دكتر فياض در دعوت از افراد  2انگليسي)، صدقياني و ارجمند (مدرسان زبان انگليسي) از اين جمله بودند.

ارها و توانمندي علمي تأكيد زياد داشت و مدرك ـيـبراي تدريس و استخدام مدرسان براي دانشكده بر مع
مين روش همراه با دقت و ـيز هـي و دكتر يوسفي نــرجاي دكتر 3.فرعي داشت ةبـنـدانشگاهي براي او ج

  4تند.گيري را در استخدام اعضاي هيأت علمي داش تـسخ
هاي رايج در آن زمان با دوران بعد  شرايط آموزشي و وضعيت تدريس نيز به اقتضاي امكانات و روش

ادبيات فارسي  زبان و ةاللهي (نويد) از نخستين مدرسان رشت زارش ابوالقاسم حبيبـو امروزه متفاوت بود. گ
بيست  دايسه آن با حدوست تأسيس دانشكده و مقـي نخها سالدر خصوص فضاي آموزشي دانشجويي در 

  ) چنين است:1354سال بعد (
آن روزها مثل امروز نبود كه هر استادي درس بخصوصي را تدريس بكند چون اعضاي كادر «...

شاد دكتر فياض بود و من و دو نفر ديگر، شايد اگر اشتباه نكنم آقاي  آموزشي زياد نبودند، روان
دها به اصفهان منتقل شد و از دانشگاه مشهد رفت. دكتر يوسفي و آقاي سيد احمد خراساني كه بع

ادبيات فارسي و به علت كمبود  ةفقط يك رشته داشت، رشت دانشكدة ادبيات ،تأسيس اولسال 
كردم مثالً فارسي و عربي  معلم، كرسي مخصوصي هم نبود. خود من سه چهار درس را تدريس مي

معقول و منقول هم  ةاشم يك سال بعد كه دانشكدآمد... اگر اشتباه نكرده ب را و هر چه كه پيش مي
تأسيس شد و چون آنجا هم استاد نبود تدريس آن را چند نفر استاد كه داشت به اتفاق استادان 

                                                            
 .1386/ 9/ 16عليان،  وگو با دكتر ذات گفت -1
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خواندند؛ خبري از اين  دادند. آن روزها دانشجوها خيلي با سختي درس مي انجام مي دانشكدة ادبيات
هايي كه امروزها  اي و نه مسافرت سي، نه كمك هزينهنه بور .مقررات رفاهي كه امروز هست نبود

فرستند.... يا مثال انتظار داشته  بينند و آنها را حتي به خارج از كشور مي براي دانشجويان تدارك مي
آيد به  مملكت مي ةبينيم كه دانشجو از آن گوش حاال مي .باشد كه خوابگاه برايش دست و پا بكنند

  1»كند. ارزان قيمت استفاده ميگيرد و از غذاي  گيرد، يا خوابگاه مي ميمك هزينه اينجا، ك
ها توسط دانشگاه تهران امتحان  هاي شهرستان جذب هيأت علمي از داوطلبان تدريس در دانشگاه ةدر زمين
با ها از دانشياري به استادي نيز  هاي شهرستان آمد. ارتقاء معلمان (اعضاي هيأت علمي) دانشگاه به عمل مي

ها و رؤساي  شد. احكام استخدامي اعضاي هيأت علمي، رؤساي دانشكده تصويب دانشگاه تهران انجام مي
هاي  شد. به اين ترتيب وزارت فرهنگ نقشي مستقيم در برنامه ها نيز با امضاي وزير فرهنگ صادر مي دانشگاه

ها و  هاي شهرستان بين دانشگاه ةها نداشت و تنها به عنوان واسط هاي شهرستان آموزشي و اداري دانشگاه
ها در استخدام عضو هيأت علمي بيشتر شد.  نقش دانشكده 1350كرد. بتدريج تا دهه  دانشگاه تهران عمل مي

ان استخدام نيز با داوطلب چنانكه دكتر متيني عالوه بر مراحل معمول استخدامي به دليل وسواس علمي شخصاً
  2افرادي بود كه در چنين فضايي به استخدام دانشكده درآمد.كرد. دكتر ياحقي از جمله  مصاحبه مي
ها به  ي شهرستانها دانشگاه) برخوردي بين وزير جديد و 1340-41وزارت محمد درخشش ( ةدر دور

ساعت  8ها افزوده شد و از  ي شهرستانها دانشگاهوجود آمد. بر ساعت تدريس دبيران، دانشياران و استادان 
وراي ـرور داراي شـه مـهاي شهرستاني ب زايش يافت. همزمان برخي از دانشكدهـته افـساعت در هف 14ه ــب

ـشگاه) انتخاب س دانـه رأي شوراي رسمي دانشكده (نه به پيشنهاد رئيـده بـيس دانشكـد و رئـدنـش  ميـرس
كرد. در چنين فضايي بود كه  همچنان وزير فرهنگ صادر مي حال حكم رئيس دانشكده را گرديد. بااين مي

  3شد. تر  روز جدي از وزارت فرهنگ روزبه ها دانشگاهموضوع جدا شدن 
شد. استادان هر كرسي  ي فرانسه اداره ميــي ايران بر اساس نظام آموزشها دانشگاهبا توجه به اينكه 

كم بود. در پي انقالب وردار بودند و امكان دخالت در مورد آنها ــ(رشته) از استقالل قابل توجهي برخ
هاي آموزشي موظف شدند بر مبناي رأي  د و گروهــاد كرسي حذف شــعنوان است 1347آموزشي سال 

گيري كنند. سال تحصيلي نه ماهه به دو  اكثريت اعضا اعم از استادان، دانشياران، استادياران و مربيان تصميم
 ةشجويان اين امكان را داشتند تا ضمن تحصيل در رشتـسال (سمستر / ترم) چهار ماهه تقسيم شد و دان نيم

د. در ضمن ـنـصيل كنــاي كهاد) نيز تحــه رعي (درسـف ةك رشتـهاي مهاد) در ي ود (درســاصلي خ
                                                            

                      ».علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد اللهي (نويد) از دانشكدة ادبيات و خاطرات استاد ابوالقاسم حبيب«  -1
 .1389/ 8/ 30وگو با عليرضا يغمايي،  گفت -2

  .153-154، ص هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايران خاطرات سالجالل متيني،   -3
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 ةه رشتــربوط بـكه م »هاي عمومي درس«هايي را به عنوان  دند درســها ملزم ش دانشجويان تمام دانشكده
درسي توسط استادان به عنوان منبع درسي نيز امري رايج  ةجزو ةتهي 1گذرانند.اصلي تحصيلي آنان نبود، ب

  نظام جديد آموزشي نوشته است:هاي  آسيب ةدكتر جالل متيني دربار 2بود.
زبان و ادبيات فارسي، انگليسي،  ةالمثل در هر يك از رشت دانشجويي كه در نظام تحصيلي گذشته في«

اصلي  ةدر رشت عتقد بوديم هنوز كافي نيست، اينككرد و ما م واحد تحصيل مي 100تاريخ و جز آن 
شد! تقريباً همه معلمان با اين شيوه مخالف بودند  التحصيل مي واحد درسي فارغ 60خود با گذراندن 

نمره دادن نيز تغيير كرد و اين  ةنظام جديد شيو ها. در ولي اين دستورالعملي بود براي همه دانشگاه
از صفر تا بيست آشنا بوديم و در دوران  ةچه ما در دوران تحصيل خود با نمر». قوز باال قوز«شد 

ها براي  داديم. ارزش اين نمره تدريس خود به دانش آموزان و دانشجويان نيز بر همين اساس نمره مي
گفتند بايد از اين پس به سبك مدارس امريكا به دانشجويان نمره  معلمان و شاگردان روشن بود. ولي

) چون اكثر قريب به اتفاق ما معلمان F, D, C, B, A    :4 ،3 ،2 ،1 ،0بدهيد: الف، ب، ج، د، ه (برابر 
شد و  (الف و ب) به سادگي به دانشجويان داده مي Bو  Aدانشگاه با اين نظام آشنايي نداشتيم، نمرات 

  3»مشهد معروف شدند! دانشكدة ادبياتدر » آقاي الف و ب«ترتيب برخي از معلمان به عنوان به اين 
هاي واگير و سل  ـت براي اعتياد و بيماريايسـب ام ميـن ـتدانشجويان جديدالورود هر دوره، قبل از ثب

مان شهريه پرداخت تو 850پس بايد مبلغ ــد. ســردنــك ه آن را به دانشگاه ارائه ميـآزمايش داده و نتيج
ايط مالي چنداني نداشتند شر ةاز آن معاف بودند. براي كساني كه بهر اولهاي  هـه البته رتبـك دـكردن مي

  4اي براي اقساطي كردن شهريه نداشت. سخت بود زيرا دانشگاه برنامه
دكتر  بازنشستگيِو در زماني كه دكتر متيني پس از  1348تعداد اعضاي هيأت علمي دانشكده در سال 

هاي  طور كه پيشتر اشاره شد با تغيير برنامه همان 5نفر بود. 16ايي سرپرستي دانشكده را بر عهده داشت ـرج
ها  ومي در تمام دانشكدهـمـواحد درس ع 20مقرر شد  امريكاي ها دانشگاه ةدرسي و تقليد ناقص از شيو

شد. دكتر متيني در  ه زبان فارسي مربوط ميــواحد ب 2د آن مربوط به ورزش و ــواح 2تدريس شود كه 
  نويسد: خاطرات خود مي

ساعت درس زبان فارسي كالس تشكيل  2علوم پيشنهاد كردند كه براي  ةهمكاران من در دانشكد«
اعالم كند كه  دانشكدة ادبياتط ـاستفاده شود، فق» علوم«نشود و از اين دو واحد براي تدريس 

                                                            
كردند و  هاي رشتة علوم اجتماعي را به عنوان رشته فرعي خود انتخاب مي براي مثال برخي دانشجويان رشته تاريخ درس .125، ص همان  - 1

 پور). برقرار بود (خاطرات شخصي محمدتقي ايمان 1360شدند. اين شيوه تا دهة  اي هدايت مي به نوعي به سوي مطالعات ميان رشته

 .1386/ 2/ 4وگو با دكتر ركني،  گفت  -2

  .143-144، ص هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايران خاطرات سالجالل متيني،    -3
 .133-134، ص 2، ج هاي دانشجويي (دفتر دوم) ها: يادهاي جواني و سال آن سالمحمدجعفر ياحقي،    -4

 .1386/ 1/ 20كتر صدر نبوي، دوگو با  گفت  -5
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ايد بخوانند و وقتي آنان آماده شدند آن درس را امتحان بدهند. اين كار كامالً دانشجويان چه مطالبي را ب
يافتند، ولي  بايست عمالً در زمين ورزش حضور مي واحد ورزش دانشجويان مي 2نادرست بود. زيرا براي 

ت اي كه در دانشگاه تشكيل شد به شد شد! در جلسه واحد زبان فارسي اصوالً كالسي تشكيل نمي 2براي 
  1»با اين امر مخالفت كردم و گفتم گويي با زبان فارسي و فرهنگ ايران سر جنگ داريم.

  حال اگرچه از نگاه متيني نظام آموزشي جديد مشكالتي داشت، اما دستاوردهايي نيز داشت: بااين
 ام كه هاي مثبت و منفي آن اشاره كرده و جنبه ها دانشگاهتاكنون چندبار به انقالب آموزشي در «

 امريكاي ها دانشگاهآموزشي  ةبازي و تقليدهاي نادرست از شيو امريكاييمنفي آن فقط غلظت  ةجنب
علوم ما راه يافتند  ةه به دانشكدـك امريكاي ها دانشگاهالتحصيالن  بود. از جمله اين كه برخي از فارغ

آموزشي، مسير  اي مثبت انقالبـه نبهـكردند ولي بايد بگويم كه ج به زبان انگليسي تدريس مي
قالب آموزشي از جمله بر ـي ما را به كلي تغيير داد و راه پيشرفت را براي ما باز كرد. انها دانشگاه

التحصيالن  ب جذب فارغـوجـود مـاي افزود و اين امر خ حقوق دانشگاهيان به صورت قابل مالحظه
  2»ي خارج گرديد.ها دانشگاه

يني از تاريخ ـر متـد. دكتـدنـش پژوهشي دانشگاه با هم اداره ميهاي آموزشي و  تـاونـمع 1350 ـةدر ده
ها  در دانـشكده 3عالوه بر رياست دانشكده، مسئوليت اين معاونت در دانشگاه را نيز داشت. 26/01/1353

 نويسي، انتخاب امور مربوط به دانشجويان از قبيل نام ةاندازي شد كه هم آموزش راه ةاي به نام ادار نيز اداره
دكتر متيني دقت زيادي در  4آوري نمرات و اعالم نتايج را بر عهده داشت. واحد، انجام امتحانات، جمع

داد. چنانكه يكبار به ثبت نشدن  رعايت مقررات آموزشي از جمله حضور و غياب استادان به خرج مي ةزمين
استاني نيز  ةان سهميدر اين زم 5عدم تشكيل كالس خودش در يك  گزارش نيز واكنش نشان داده بود.

براي ورود به دانشگاه فردوسي وجود داشت و به همين دليل ممكن بود دانشجويان استان خراسان با معدل 
هاي عمومي  هاي درس همچنان كالس ها سالدر اين  6شوري نيز وارد دانشكده شوند.ـكمتر در مقياس ك

 7 دانشجو در اتاق معروف شماره 250تا  200 علم گاه با حضور ةو فلسف شناسي روانمانند زبان انگليسي، 
گذاري شده بود و دانشجويان  ها شماره ، صندليجويي در وقت حضور و غياب شد و براي صرفه برگزار مي

استادان نيز معموال بيشتر وقت خود را در دانشكده سپري  7نشستند. هر رشته براساس ترتيب الفبايي مي

                                                            
  .160، ص خاطرات سال هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايرانجالل متيني،    -1
  .176-177، ص همان   -2
 .1399/ 11،  /1وگو با دكتر ياحقي، ب  ؛ گفت187، ص همان   -3

 .26ص ، »آشنايي با اطالعات و مقررات مورد نياز دانشجو«راهنماي تحصيلي دانشجو مديريت آموزشي و دانشجويي،    -4

 .1389/ 8/ 30وگو با عليرضا يغمايي،  گفت  -5

 .1399/ 9/ 4نژاد،  وگو با دكتر غالمي گفت  -6

 .1399/ 11/ 8: 1وگو با دكتر ياحقي،  ب  جا و گفت همان  -7
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عضو هيأت علمي  1شد. ر گروه بود، ثبت ميـدفتري كه در اختيار مديكردند و ورود و خروج آنها در  مي
داد و  فاف يك زندگي آبرومندانه را ميـاش ك انهـس داشت، حقوق ماهيـساعت تدري 14تا  12 معموالً
همزمان با روند گسترش  2ي استخدام شده چندان رايج نبود.ـاي هيأت علمـدريس در بين اعضـالت حق

. أت علمي نيز فزوني يافتاستخدام اعضاي هي ،1350 ةها در ده ها و گرايش رشته دانشكده و همچنين
و  3يوستندـروه جغرافيا پـعفر جوان به گـدكتر محمود علوي و دكتر ج 1352 – 53ي ها سالچنانكه در 
 نفر 500تعداد دانشجويان دانشكده در اين زمان به حدود  4ي نيز به گروه ادبيات وارد شد.ـدكتر ياحق
  5رسيده بود.

  

  6تا كنون 52معاونان آموزشي دانشگاه از سال 
  پايان تصدي  آغاز تصدي  خانوادگي نام و نام  پايان تصدي  آغاز تصدي  خانوادگي نام و نام

  1374  1372  رجب اصغريان  1354  1352  جالل متيني
  1375  1374  علي سرافرازيزدي  1356  1354  قاسم تهراني
  1377  1375  ابريشمي جليل  1357  1356  منصور نيازي
  1383  1377  جمشيد قنبري  1357  1357  غالمعلي ناصح

  1384  1383  ناصررضا ارقامي  1358  1357  رفيعي محمدبرادران علي
  1392  1384  مهدي خواجوي  1360  1358  رضا زمرديان

  1397  1392  محمدرضا هاشمي  1364  1360  حسين اشتياق حسيني
  ادامه دارد  1397  رضا پيش قدم  1369  1364  مهدي خواجوي
  	  1372  1369  حميد رحيميان

  

شد.  1356- 1358ي ها سالدانشكده در  يموجب اختالالتي در روند آموزش اسالمي وقوع انقالب
صوص در سال ــها بخ ايدئولوژيك و ناآرامي –هاي سياسي  بندي ده در دستهــفعال بودن دانشجويان دانشك

. اين وضع با تعطيلي ردــهاي درس را با مشكل روبرو ك تشكيل كالس الًــعم 1357- 1358تحصيلي 
ود رسيد. همچنين بازنشستگي، اخراج و مهاجرت ـه اوج خـ) ب1359 - 1362قالب فرهنگي (ـو ان ها دانشگاه

آموزشي  –مي ـلـدادي از استادان دانشكده موجب شد تا دانشكده تا مدتي پس از بازگشايي از طراز عـتع

                                                            
 .1386/ 2/ 4وگو با دكتر ركني،  گفت  -1

 .1399/ 12/ 9وگو با دكتر جوان،  جا و گفت همان  -2

 .1399/ 12/ 9جوان، وگو با دكتر  گفت  -3

 .1399/ 11/ 8، 1وگو با دكتر ياحقي، ب  گفت  -4

 .1399/ 12/ 9وگو با دكتر جوان،  گفت  -5

  ، دسترسي در:معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه فردوسي مشهد، » تاريخچه«   -6
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فضاي انقالبي بر نوع رابطه استادان و دانشجويان نيز اثر گذاشته بود، از جمله  1وردار نباشد.ـد برخپيشين خو
ه درگير ــور و انقالبي كــي دانشجويان پر شــده بود و برخــآنكه اتهام زدن به برخي از استادان رايج ش

داشتند. در  استادان را نگه نمي اسي هم شده بودند چنانكه بايد حرمتــهاي مختلف فكري و سي بندي دسته
  2درخواست بازنشستگي كرد. چنين شرايطي بود كه دكتر يوسفي نيز

دانِ به اصطالح آن اتدنبال انقالب فرهنگي و تصفيه اس هب ها دانشگاه ةپس از تعطيلي سه سال در هر حال،
كه بطور فعال وارد مبارزات سياسي عليه نظام  ها دانشگاهو حتي تعدادي از دانشجويان پيشين  دار روز مسئله
متفاوت و به  ة. درهمين سال كنكور سراسري به شيو3بازگشايي شدند ها دانشگاه 1362در سال  شده بودند،

هاي  هاي آموزشي و درسي بجز تحول در برخي درس اي برگزار شد. اگرچه برنامه صورت دو مرحله
اي  هاي سختگيرانه فرهنگي و گزينش -ا با توجه به تحوالت سياسياي نشد، ام عمومي، دچار تغييرات عمده

ها  عمومي دانشگاه گرفت، فضاي انجام مي» متعهد«كه براي جذب دانشجويان و استادانِ به اصطالح آن روز 
با  1362و علوم انساني پس از بازگشايي در سال  دانشكدة ادبياتهاي يادشده  . با وجود چالشمتفاوت شد
ة كار سازي براي ادام كتر خواجويان كه فردي موجه و اهل مدارا بود، آغاز به كار كرد. او با زمينهمديريت د

مسئوليت آموزش دانشكده و آقاي عظيمي در امور عمومي) براي   (از جمله خانم شامبياتي در  افراد با تجربه
ري ته مانند دكتر عبدالهادي حائهاي به وجود آمده كوشيد. همچنين با حمايت از استادان برجس كاهش تالطم

توانست تاحدودي  ،علمي مانند دكتر عبدالكريم سروش براي تدريس هاي شاخص و دعوت از برخي چهره
در مقايسه با  دانشكدة ادبياتها در مجموع  فظ كند. با اين تالشــآموزشي دانشكده را ح –ار علمي ــاعتب

هاي آموزشي  به فعاليت ر طبيعي فعاليت خود قرار گرفت وزودي درمسي هاي مشابه درسطح كشور به دانشكده
 شد.و پژوهشي ادامه داد. در چنين فضايي بود كه سال به سال بر تعداد استادان و دانشجويان دانشكده افزوده 

افت و به فراخور امكانات آموزشي و ـعه يـتحصيالت تكميـلي در دانشـكده توسحوزة  1360در دهة 
گروهاي آموزشي خود از  ةتاد موفق به توسعــيار و اسـهاي علمي دانش ان برجسته با رتبهدداشتن استا خصوصاً

   4جمله گرفتن دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري شدند.
دانشگاه فردوسي مشهد  »معاونت آموزشي«ارشد و دكتري  هاي كارشناسي با گسترش دورهدر هر حال 

تغيير نام داد. وظايف معاونت آموزشي  »موزشي و تحصيالت تكميليمعاونت آ«به  03/03/1377از تاريخ 
اين معاونت  5شد. قياس دانشكده تعريف ـگاه در مـها نيز همان وظايف معاونت آموزشي دانش در دانشكده

                                                            
 .1399/ 11/ 8، 1وگو با دكتر ياحقي، ب جا و گفت همان  -1

 .1386/ 2/ 4ركني،  وگو با دكتر گفت  -2

محل كار حاضر و به مطالعه و كارهاي  رها، استادان موظف شدند در هفته سه روز د در ايام تعطيلي دانشگاه الزم به توضيح است كه  -3
 كردن مطالب درسي بپردازند. پژوهشي و فراهم

 پور. خاطرات شخصي محمدتقي ايمان  -4

 .25، ص 1382، مشهد، دانشگاه فردوسي، جامع دانشگاه فردوسي مشهدتاريخچه و راهنماي دانشگاه فردوسي،    -5
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ان ـول زمـت. در طـهاي آموزشي را بر عهده داش گي و نظارت بر عملكرد گروهـاهنـسازماندهي، هم ةوظيف
ي و اجراي ـوزشي اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي، طراحــر عملكرد آمــارت بــنظ ابي وــارزي
ريزي براي  هاي درسي، برنامه د و ارتقاي اعضاي هيأت علمي، بازنگري و اصالح برنامهــهاي رش هــبرنام

ترين  بندي حمايت از دانشجويان و استعدادهاي درخشان از جمله مهم هاي تحصيلي و خوشه رشته ةوسعــت
گي ـنـسن اجراي امور فرهـدها اهداف فرهنگي يعني راهبري و نظارت بر حـعـد. بـوظايف اين معاونت ش

ياسي و اخالقي هاي فرهنگي، اجتماعي، س ها و توانمندي ريزي و تقويت نگرش ده، برنامهـشكـاجتماعي دان
ترويجي -ينارها و جلسات آموزشيـها، سم اعضاي دانشكده و به ويژه دانشجويان از طريق برگزاري دوره

  1ها افزوده شد. ف معاونت آموزشي دانشكدهينيز به وظا
نفر افزايش يافت. از سال  3000نفر به بيش از  1200تعداد دانشجويان دوره كارشناسي از  1380 ةدر ده

بت استاد به دانشجو به ـعضو جديد هيأت علمي نيز در دانشكده جذب شدند تا نس14بعد حدود به  1381
 14با  دانشكدة ادبيات 1382تا  1377ي ها سالين ـه بـت كـد. الزم به ذكر اسـول برســاي معمـاستاندارده

منظور حفظ ن اعضاي هيأت علمي خود روبرو شده بود. همچنين به ــدرگذشته در بي  5بازنشستگي و 
ساعت نباشد. در مجموع طبق  4د ساعت تدريس روزانه بيشتر از ــأت علمي قرار شــسالمت اعضاي هي

و علوم انساني در  دانشكدة ادبياتمشكالت بخش آموزشي  1383گزارش عملكرد دانشگاه تا حدود سال 
بود. در اين زمان دانشكده تري يافته ــده و امور آموزشي دانشكده سامان بهــين برطرف شــي پيشها سال

هاي  در برنامه گروه هاي دانشگاه فردوسي را داشت. بازنگري يان دانشكدهــبيشترين تعداد دانشجو در م
  2ها نيز از جمله اقدامات انجام شده بود. روز كردن اين برنامه آموزشي و به

  توان به موارد زير اشاره كرد: مي ها سالاز ديگر اقدامات آموزشي اين 
 سال و بررسي نتايج آن در شوراي آموزشي دانشكده و  مــر نيــارزشيابي آموزشي دانشكده در ه

  هاي مربوط به هر عضو هيأت علمي از طريق مدير گروه آموزشي مربوط. بازتاب دادن نارسايي
 هاي تحصيالت تكميلي ميان اعضاي هيأت علمي. نامه توزيع متناسب راهنمايي پايان  
 صيل آنان با مشكل روبرو شده بود و تالش براي ـتح ةساني كه ادامـراهكارهاي الزم براي ك ةارائ

  بازگشت كساني كه اخراج شده بودند.
 ها، حذف و اضافه و جلوگيري از بروز مشكالتي كه دانشجويان در  تقويت نظارت بر انتخاب درس

  با آن روبرو بودند.ها  نامه ي متمادي به دليل عدم رعايت ضوابط آيينها سالطول 
  ساعت در كليه روزها. 11ساعت به حدود  7افزايش ساعات كار بخش اداري آموزش از  

                                                            
                                                                                                                                                                                                                                       .http://adabiyat.um.ac.ir/single/adabiyat/index.html   ،1399، تور مجازي دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دسترسي در: » تور مجازي«    - 1
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 هاي نوين و كار با رايانه و آشنايي  آوري خدمات آموزشي به كاركنان به منظور آشنايي با فن ارائة
 افزاري موجود در بخش آموزش دانشكده. با سيستم نرم

 نشجويان.نام دا مكانيزه نمودن ثبت  
 .ثبت نمرات دانشجويان توسط اعضاي هيأت علمي از طريق شبكه  
 اي توسط دانشجويان. اي و امكان ديدن نمرات به صورت رايانه هاي رايانه صدور كارنامه 

 اي. نظرسنجي رايانه 

 
  1و علوم انساني دانشكدة ادبياتآموزشي  معاونان

  معاونت آموزشي ف و اهداف كلييوظا  دوره زماني  نام و نام خانوادگي
  1354تا  1353(  عباس سعيدي رضواني(   و  يالملل نياستاندارد در سطح ب يدانشكده به امكانات آموزش زيتجه

  .جامعه يازهايمنطبق با ن ةنوآوران يها از روش يريگ بهره
 روز يازهايب با تحوالت جهان و نـمتناس ديجد يها رشته جاديا.  
 ي.سيبه زبان انگل آموزشيي ها گروه هاي درس يبرخ ةارائ  
  ي.صورت مجاز به ها درس  ها و دوره ةارائ شيافزا  
 استادان و  يمكارـا هـب يليمـتك التـيتحص ياـه دوره يزارـبرگ

  ي.خارج يها دانشگاه
 التيدر مقاطع تحص ژهيو مند، به مستعد و عالقه انيدانشجو جذب 

  .از داخل و خارج از كشور يليتكم
 در سطح  يو خصوص يها و مراكز دولت تعامالت با سازمان شيافزا

در چارچوب  يانسان يرويوزش نـهت آمـج يا طقهـو من يلـمح
  .موجود در دانشكده يها تخصص

 ي.ا و منطقه ـيلـطح محـكده در سـشـج دانـش كالـنق شيـافزا  
 و  يدانشكده در بخش ادار يوزشـكادر آم نيباال ب يهمكار

  .يعلم ئتيه ياعضا
 دانشكده در  يناسان آموزشـهارت كارشـكردن دانش و م روزآمد

  ي.آموزش يها بخش آموزش و گروه
 و توسعه فرهنگ  يو ورزش ياجتماع ،يهاي فرهنگ فعاليت يارتقا

  .شكسوتانياز پ ليتجل
  به جامعه ها تيفعال يدانشكده و معرف تيهو يحفظ و ارتقا.  
 2.يالملل نيتعامالت ب شيافزا يبرا يفرهنگ يدادهايرو يبرگزار  

  1357تا  1354(  مرضيه سميعي(  

  1369تا  1362(  مهدي مشكوه الديني(  

  1371تا  1369(  عبدالرضا رحماني فضلي(  

  1375تا  1371(  مهدي مشكوه الديني(  

  1380تا  1375(  احمد حامد مقدم رأفتي(  

  1384تا  1380( علي سيالنيان طوسي(  

  1387تا  1384( محمدرحيم رهنما(  

  1388تا  1387( سيد رضا حسين زاده(  

  1392تا  1388( حميد شايان(  

 1396تا  1392(  عبداهللا رادمرد(  

 1397تا  1396(  رضا پيش قدم(  

 ادامه دارد)-1397(  يزرقان يدهاديس  
  

   

                                                            
مالي و  -طور كلي و بدون قيد خاصي (آموزشي، داري دانشكده يك معاون به 1350 ةطور كه در فصل پيش اشاره شد تا اوايل ده همان  -1
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  آموزش دانشكده ةادار
كده اغلب مسئوليت امورآموزشي، ــت دانشــرياس 1350 ةتي تا دهــگيري دانشكده و ح داي شكلــدر ابت
ي آن را اداره ـك دستيارانـمـه كـده داشت كه بـه عهـب شي، اداري و مالي دانشكده را خود شخصاًـپژوه
توسعة دانشكدة  اونت آموزشي و پژوهشي در دانشگاه، به دنبالجاد معـبا اي 1350 ةكرد. اما از اواسط ده مي

زمان با ايجاد معاونت آموزشي در دانشكده ــتر متيني همـدك ،ان و دانشجويانافزايش تعداد استاد ادبيات و
امور مربوط به دانشجويان از قبيل  ةاندازي كرد كه هم راه را ، اداره آموزش دانشكده1353در سال 

ر د البتهآوري نمرات و اعالم نتايج را بر عهده داشت.  ات، جمعـانـنويسي، انتخاب واحد، انجام امتح نام
اي شدن سيستم  ر و رايانهـي اخيها سالترش تحصيالت تكميلي در ـا گسـب صوصاًـطول ساليان گذشته، خ

انجام و نظارت  ةحول وگسترش يافت. بعنوان مثال، امروزه وظيفـهاي آن نيز مت اداري، وظايف و مسئوليت
انتخاب  ،مربوط به دانشجويان از قبيل نام نويسي يور آموزشـام	ـةمـهها و مقررات آموزشي،  نامه بر آيين
ربوط ــبات مــو مكاتآموختگي  شـ، امور دانرات و اعالم نتايجـآوري نم جمع ،امتحانات برگزاري ،واحد

و نظارت بر تشكيل يا عدم تشكيل  به درخواست دانشجويان از قبيل صدور گواهي اشتغال به تحصيل
ق روال ــطب هاي اين اداره . فعاليتتـوزش اسـاداره آم ةعهدر ب ...هاي درسي تـوسـط استادان و كالس

آموزش تعدادي  ةشود. در كنار مدير ادار وزشي دانشكده اداره ميــظارت معاونت آمـت نــگذشته تح
ثال در دو ـعنوان م هكنند. ب ي محوله كمك مي دير آموزش را در انجام كارهاـكارمند نيزحضور دارند كه م

زياد دانشجويان به ايشان و همچنين اخالق نيكو و  ةه آقاي احسان درخشان ماريان به دليل مراجعگذشت ةده
  .دانشجويان شناخته شده بود ميانهمه در  خندان، بيش از ةچهر

 يت آن را برعهدهمسؤولاندازي اين اداره  رياست دكتر متيني و پس از راه ةاز نخستين افرادي كه در دور
 يبدر  خانم پس از ايشان اي رضا عسل فروش وـي آقـان مدتـس از ايشـ. پگرفت آقاي دكتر عالئي بود

آموزش دانشكده را  ةس از انقالب مسئوليت ادارـش و پـي پيها سالدراز در  مبياتي براي ساليان نسبتاًشا
 ها در آن سال امبياتي راخانم ش ،آموزش ةآقاي يوسفي از جمله كساني بود كه در ادار .ندعهده داشترب

 ميابراه ،عليرضا عابديان ،يصغرموسوها: ا ترتيب آقايان و خانم پس از خانم شامبياتي به 1.كرد كمك مي
وزش ـآم ةدير ادارـم رانيباجگ يمحمد محمدخان و يرمضانمهناز  ،ياكبر اسم ،يكاتب درضايسپهوند، مج

 يتفقد نيحس يآقا ةآموزش دانشكده برعهد ةادار تيدر حال حاضر مسؤولطي ساليان گذشته بودند. در 
 فهيدهقان مشغول انجام وظ هيو خانم مرض يعامل محراب ارياسفندريام يآقا ياست كه با همكار ياسرار
  .هستند
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  هاي آموزشي گروه
متجانس  ةا چند رشتي خاص ةتـگاه است كه در يك رشـگروه آموزشي، واحدي از يك دانشكده يا دانش

تغييرات بنيادي در سيستم آموزش دانشگاهي كشور به وجود آمد و سيستم  1344در سال  1دارد.فعاليت 
رسد پيشتر در سال  البته به نظر مي 2رايج شد. »دپارتمان«هاي تحصيلي با عنوان  بندي رشته	واحدي و گروه

اه در اين سال چنين ود، زيرا در گزارش اخبار دانشگـرده بـبندي ك دانشكدة ادبيات اقدام به گروه 1342
  آمده است:

  هاي آموزشي به شرح زير تعيين گرديدند: ، گروهدانشكدة ادبياتوهفتمين جلسه شوراي  در سي«
  گروه زبان و ادبيات فارسي (مديرگروه: دكتر رجائي بخارايي).  1
  هاي قبل از اسالم (كفيل مديرگروه: دكتر عفيفي) شناسي و زبان گروه زبان.  2
  تاريخ (كفيل مديرگروه: دكتر مؤيدي)گروه .  3
  پايان) گروه جغرافيا (كفيل مديرگروه: دكتر مفخم.  4
  گروه زبان فرانسه (مديرگروه: دكتر حديدي).  5
معلمان خارجي و ايراني (دبير دانشگاهي و  ةزبان انگليسي به وسيل ةهاي رشت چون درس.  6

قد استاد و دانشيار است، فعالً اين رشته شود و اين رشته فا التدريسي) تدريس مي معلمان حق
  3»به عنوان گروه اعالم نشده است.

  هاي آموزشي به قرار زير تعيين شده بود: وظايف گروه
  هاي مربوط در گروه. آموزشي و پژوهشي در رشته هاي فعاليتهماهنگ ساختن  
 شود. هاي آموزشي كه در گروه تدريس مي تهيه برنامه  
 هاي درسي و اظهار نظر در مورد  زوهــها و ج خاب كتابــو انت ــاه رسد ةارائ ةنظارت بر نحو

  ريزي. هاي مصوب شوراي عالي برنامه ها و سرفصل ها بر اساس برنامه محتواي درس
 اعضاي گروه. ةساعات تدريس، تحقيق و مشاور ةاظهار نظر دربار  
 ه، انتقال، ميهمان، مرخصي) ير رشتــيــر در مورد سياست گروه در مورد پذيرش (تغــار نظــاظه

  دانشجويان و تعيين كمبود واحدهاي درسي آنان.
 هاي تخصصي ارائه شده از طرف اعضاي گروه و پيشنهاد آنها به شوراي دانشكده. بررسي طرح  

                                                            
  .25، ص »آشنايي با اطالعات و مقررات مورد نياز دانشجو«راهنماي تحصيلي دانشجو مديريت آموزشي و دانشجويي،    -1
شادروان دكتر  ةدانشكدة ادبيات و علوم انساني / يادنام ةمجل، » پايان اهللا مفخم يادي از دوست فقيدم دكتر لطف«محمدحسن گنجي،    -2

 .288-289، ص 1372، 101، ش. پايان اهللا مفخم لطف
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 هاي علمي اعضاي گروه و پيشنهاد آن به شوراي دانشكده. مأموريت ةاظهار نظر دربار  
 و جديد به عنوان هيأت علمي متخصص و اظهار نظر در مورد بيني نياز گروه به پذيرش عض پيش

  صالحيت علمي داوطلبان استخدام.
 گروه براي طرح در شوراي دانشكده. هاي فعاليت ةارزيابي ساليان  
  ها از جهت اختصاصي و  نظر در عنوان درسها و تجديد نظر براي اصالح سرفصلبررسي و اعالم

هاي علمي براي  وجه به آخرين پيشرفتـا تـها ب حتواي درسـن مـنين تعييـياري بودن و همچـاخت
 1.ريزي تصويب در شوراي عالي برنامه

  

  هاي آموزشي دانشكده گروه
 گروه آموزشي سال تأسيس توضيحات

  زبان و ادبيات فارسي 1334 
 زبان فرانسه 1335 
 زبان انگليسي 1335 

 تاريخ و جغرافيا 1336 دو رشته و گروه مستقل شدند. 1344در سال 

 شناسي زبان 1336 هاي قبل از اسالم بود. شناسي و زبان نام رشته در ابتدا زبان
 تاريخ 1344 
 جغرافيا 1344 
 علوم اجتماعي 1348 

  شناسي روان 1349 و علوم تربيتي منتقل شد. شناسي روانبه دانشكده  1353در سال 
  زبان عربي 1351 
  زبان روسي 1381 

  

  2زبان و ادبيات فارسيگروه 
شكده در ـن دانـا تأسيس ايـهمزمان ب 1334ال ـمشهد در س دانشكدة ادبياتان و ادبيات فارسي ـزب ةرشت

زبان و  ةرشت سوميني تهران و تبريز اين ها دانشگاهپس از  3دانشگاه مشهد به عنوان نخستين رشته ايجاد شد.
دا زير نظر رئيس دانشكده اداره ـگروه زبان و ادبيات فارسي ابتود. ـي ايران بها دانشگاهادبيات فارسي در 

اكبر فياض و بعد از او دكتر احمدعلي رجائي بخارايي  اي دانشكده يعني دكتر عليــشد. نخستين رؤس مي
                                                            

 .91، ص تاريخچه و راهنماي جامع دانشگاه فردوسي مشهدروابط عمومي دانشگاه فردوسي،    -1

 /https://farsidept.um.ac.irوبگاه گروه:   -2

 94، ص تاريخچه و راهنماي جامع دانشگاه فردوسي مشهدروابط عمومي دانشگاه فردوسي،   -3
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وزشي گروه ادبيات را نيز با تصميمات شخصي يا جمعي اداره ــكده، امور آمــت دانشــهمزمان با رياس
مله سيد احمد خراساني و جزبان وادبيات فارسي ابتدا چند تن از فضال از  ةتر فياض براي رشتكردند. دك مي

هاب فردوس هم چند ـاهللا ش ـيد وليس .ماني استخدام كرده بودـابوالقاسم حبيب اللهي(نويد) را به صورت پي
برخي از دروس ايي هم همزمان با معاونت دكتر فياض تدريس ــتر جمال رضــساعتي تدريس داشت. دك

في نيز كه به تازگي از ادارة ــت. دكتر غالمحسين يوســهاي پيش از اسالم را برعهده داش مربوط به زبان
كرد اما بعدها به  هاي اداري خودداري مي تدا از پذيرفتن مسئوليتــفرهنگ به دانشگاه منتقل شده بود، اب

ر جالل متيني ــدكت ،هاي خود با ديگر همكالسيهمراه اصرار دوستان خود مديريت گروه را پذيرفت. او 
(كه لي رجائي بخارايي ـمد عـو دكتر اح )به عنوان دانشيار در دانشكده پذيرفته شده بود 1339كه در سال (

ان محكمي براي گروه زبان و ــبني ،خود دكتر فياضكمك ، با )ودــاز دانشگاه تبريز به مشهد منتقل شده ب
دكتر رضايي به تهران منتقل شد  ،شهد گذاشتند. با آمدن دكتر متينيــم كدة ادبياتدانشادبيات فارسي در 
به تهران منتقل  1342عاونت دانشكده را به دكتر متيني واگذار كرد. دكتر فياض در سالــو دكتر فياض م

روه گ ،چهل با وجود اين استادان ةده 1برعهده گرفت.شد و دكتر احمد علي رجايي رياست دانشكده را 
بازنشسته شد و  1347از نظر آموزشي درخششي ويژه داشت. دكتر رجايي در سال زبان و ادبيات فارسي 

  همكاري خود را با آستان قدس رضوي آغاز كرد.
زبان و ادبيات فارسي نيز عملي شد. از  ةفوق ليسانس رشت  ةايجاد دور 1350 ةده ةچندي بعد در آستان

اين دوره در ميان بود. دكتر غالمحسين يوسفي براي اين كار اهتمامي  وگو براي ايجاد ها پيش گفت مدت
شايسته داشت. او از دكتر فياض كه اكنون از دانشگاه تهران بازنشسته شده و بار ديگر زندگي خود را به 

با فرهنگي داشت، دعوت كرد كه در اين زمينه   د و با آستان قدس رضوي همكاريمشهد منتقل كرده بو
در  ارشد) مقطع فوق ليسانس(كارشناسي 1349- 50سرانجام در سال تحصيلي  2همكاري كند. ادبياتدانشكدة 

دو درس  دار تدريس عهده 1349 سال از بهمندكتر فياض نيز  3گروه زبان وادبيات فارسي افتتاح شد.
 ركني يزدي و مهديمحمدبا پيوستن دكتر  ها سالدر اين  4.شد »ياسالم ديعقاو آرا  ريس«و  »يهقيب خيتار«

كوب و نورالدين مقصودي  يتي فالح رستگار، دكتر حميد زريندكتر سيد محمد علوي مقدم و نيز دكترگ
                                                            

  علي باغاني،  عباس باوگو  ؛ گفت67، ص هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايران خاطرات سالجالل متيني،    -1
 .1391/ 11/ 1، 2ب 

 .171، ص 2، ج هاي دانشجويي (دفتر دوم) ها: يادهاي جواني و سال آن سالمحمدجعفر ياحقي،   -2

 .17، ص 1351-1352راهنماي دانشگاه مشهد سال تحصيلي دانشگاه مشهد،    -3

  ، دسترسي در:وبگاه تاريخ شفاهي ايران، » 2-تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد «رضا آذري خاكستر،  غالم   -4
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مقصودلو تعداد اعضاي هيأت علمي رسمي گروه به هفت تن رسيد. دكتر يوسف حسين بكار از كشور 
   1كردند. ) هم دروس عربي گروه را تدريس مينويد(اردن و حبيب اللهي 

ي دانشكده بوده است در اين باره چنين ها سالياحقي كه خود از دانشجويان آن محمدجعفر دكتر 
  نوشته است:

ارشد ادبيات فارسي گمانم بعد از دانشگاه تهران در مشهد تأسيس شد و دانشگاه  كارشناسي ةدور«
در نظر  زبان و ادبيات فارسي دانشجو گرفت. ممكن است ةبار در رشت اولينبراي  1349در بهمن 

دهي بدون مشورت و اجازه و بدون داشتن كمترين كادر  ي و در قياس با امروز كه هر كورهبعض
پذيرند و زودتر از موعد هم  ارشد كه در چندين رشته، دكترا مي كارشناسي ةعلمي نه تنها در دور

هايي كه نظام  ها و دشواري دهند، اين مسئله اقدام مهمي نباشد. اگر به پيچ و خم التحصيل مي فارغ
اي نبوده  شويم كه خيلي هم كار پيش پا افتاده دانشگاهي آن روز داشت نظري بيفكنيم، متوجه مي

باال و  ةهاي عالي، ابتدا بايد كادر الزم با درج جديد، خصوصاً در دوره ةاست. براي تأسيس يك رشت
بود.  پذير مي جيهاز نظر بازار كار توداشت و تأسيس رشته  ربوط وجود ميتخصص و گرايش م

داشت تا  امكانات زيربنايي، مثل فضا و كتابخانه و آزمايشگاه و ديگر وسايل كمك آموزشي وجود مي
شد. به خاطر دارم  خانه با تأسيس اين يا آن رشته موافقت مي پس از توجيه كامل موضوع در وزارت

زير در دانشگاه فردوسي ليسانس ادبيات فارسي در مشهد كادري به شرح  براي توجيه تأسيس فوق
استادي، دكتر جواد حديدي (استاد)، دكتر  ةوجود داشت: دكتر يوسفي و دكتر متيني هر دو با درج

ي اردن كه به صورت مهمان در خدمت دانشگاه ها دانشگاهن بكار (استاد زبان عربي از ييوسف حس
ليسانس  فوق ةتدريس در دور ها حقِ بود)، يك دانشيار و چهار استاد ديگر هم بودند كه البته آن

الدين آشتياني، دكتر سيد عليرضا مجتهدزاده، دكتر عبدالمحسن  نداشتند. استاد جالل
كرد،  استادي؛ و تازه چون اين همه كفايت نمي ةاكبر شهابي همه با درج الديني، دكتر علي مشكوه

ها  تدريس برخي از درستهران و در مشهد ساكن بود، براي  ةاكبر فياض هم كه بازنشست دكتر علي
مثل تاريخ بيهقي به همكاري دعوت شد، تا باالخره از روي اكراه با تأسيس اين دوره در مشهد 

ليسانس و بعدها  فوق ةموافقت به عمل آمد. به نظر من مساعي دكتر يوسفي براي تأسيس دور
ي و زمينه اداري كار به دكتري به مراتب از متيني بيشتر بود، اما نبايد فراموش كرد كه بستر اجراي

   2»شد. دليل مسئوليتي كه داشت، به دست متيني فراهم مي
نفر (محمدمهدي ناصح، ژاله متحدين، محمدحسين سعادتفر و  4ارشد  كارشناسي ةدر نخستين دور

                                                            
 .1386/ 2/ 4وگو با دكتر ركني،  گفت  -1
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اهلل ابریشمی، فریبرز گیالنی و محمدجعفر یاحقی(  نفر )رحمت 3 دوّم ۀمنوچهر روحانی( و در دور

  1پذیرفته شدند.

در  1355دکتری زبان و ادبیات فارسی نیز در سال  ۀدوربا همت و پشتکار دکتر غالمحسین یوسفی  

سی ودهای دکتری در دانشگاه فر ین دورهدکتری زبان و ادبیات فارسی یکی از نخست 2دانشکده ایجاد شد.

موفق به دفاع از رساله  1362آن )دکتر محمدمهدی ناصح( در سال  ۀآموخت مشهد بود که نخستین دانش

 مشهد یدانشگاه فردوس گانآموخت از صد تن از دانش شیب ،از سه دهه شیب پس از آن، در طول 3خود شد.

4ند.کشور شد ی و فرهنگیمراکز علمدیگر و  ها دانشگاه جذب ،زبان و ادبیات فارسی یمقطع دکتر در
 

 
 

 
آموختگان دانشگاه فردوسی  دی رضوانی در میان گروهی از دانش: دکتر غالمحسین یوسفی و دکتر عباس سعی40 ریتصو

 5(1354خرداد )مشهد، 

 

هایی که دکتر یوسفی انجام داده بود گروه زبان و ادبیات فارسی بر کل   سازی با زمینه 1360تا دهۀ 

                                                           
 .296-297، ص همان   -1
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ان سه واحد درس ـدرسـمسائل مربوط به زبان فارسی استان خراسان بزرگ نظارت داشت. از آن جمله م

دانشگاه اعم از علوم و پزشکی ی ها رشته ۀخ فرهنگ را که برای هممومی و دو واحد درس تاریـفارسی ع

دانشگاه نیز در عمل زیر نظر  ۀکرد. چاپخان باری بود، گروه زبان و ادبیات فارسی تعیین میـو جز آن اج

 1شد. گروه زبان و ادبیات فارسی اداره می

 به قرار زیر بودند: اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 1357-58در سال تحصیلی 

 ( استاد. فوق لیسانسجالل متینی :)و دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران 

 ( استاد. فوق لیسانسغالمحسین یوسفی :)و دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران 

 ( دانشیار و دکتری زبان و ادبیات فارسی فوق لیسانسمحمدمهدی رکنی یزدی :)از دانشگاه تهران. 

 ار.ـادیـتـو دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران(: اس فوق لیسانسد علوی مقدم )ـمحم 

  دانشیار.تهرانگیتی فالح رستگار، لیسانس و فوق لیسانس و دکتری از دانشگاه ، 

  مربی. زبان و ادبیات فارسی(: فوق لیسانسنورالدین مقصودی مقصودلو )لیسانس و 

 ( مربی. فوق لیسانسژاله متحدین :)و دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی 

  زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی(: مربی. فوق لیسانسمحمدمهدی ناصح )لیسانس و 

 دانشگاه فردوسی و دانشجوی دکتری زبان و ادبیات  از جعفر یاحقی )لیسانس و فوق لیسانسمحمد

  .دانشگاه تهران( مربی در فارسی

  زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی(: مربی. فوق لیسانسسید حسین فاطمی )لیسانس و 

 مشغول  ۀافسر وظیف (س و فوق لیسانس از پژوهشکدۀ بنیاد فرهنگ ایرانــلیسان) عباسقلی محمدی

 . خدمتبه 

دانشگاه تهران را اجرا  ۀامـرنـها ابتدا ب شهرستانی ها دانشگاهات فارسی مثل همه ـیـان و ادبـروه زبـگ

و ادارۀ کل نظر وزارت فرهنگ )آموزش و پرورش( شگاه از نظر ادرای زیر ـدان ها سالدر آن  .کرد می

 رفت. هر ور کلی دانشگاه یکی از واحدهای تابع وزارت فرهنگ به شمار میـه طـود و بـتعلیمات عالیه ب

د ـت شورای رسمی داشته باشوانسـت ید میـرس ادان و دانشیارانش به حد الزم میعداد استـه تـای ک دانشکده

 گرفت..  ین شورا از وزارت فرهنگ ابالغ میو رئیس دانشکده هم به انتخاب و پیشنهاد ا

وسیله هم راه برای  بدینتغییر کرد.  ها دانشگاهنظام  ،پس از برگزاری کنفرانس رامسر 1347در سال 

 ها بـاز شـد و هـم نظام آموزشی که قبال فرانسوی دگان امریکا به بدنۀ آموزشی دانشگاهکـر ورود تحصیل

                                                           
 ویراستار علمی نوشتار حاضر)دکتر یاحقی( به هنگام بررسی و ویرایش محتوا.یادداشت    -1
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نظام آموزشي كه قبال فرانسوي  مـد و هـاز شـب ها دانشگاهي به بدنة آموزش امريكاردگان ـك ورود تحصيل
امور بيشتر بيشتري برخوردار شدند و  لهاي آموزشي از استقال يي تغيير يافت. گروهامريكابود به نظام 

از  يدورة تحصيلو كلّ م تقسيم شد ـار ماه و نيـنه ماهه به دو نيمسال چه ةشد. دور درگروه حل و فصل مي
ن ـد بگذراند اما از ايـواح 120ف بود ـافت. در دورة سه ساله دانشجو موظـزايش يـال افـچهار سسه سال به 

 مهادهاي  درسبخش  سـهه ـه بـد كـن شيعيتواحد  140ساله  چهار ةال تعداد واحدهاي موظف دورـس
رسي توصيه ات فاـشد. به دانشجويان رشتة زبان و ادبي سيم ميقت فرعي)دروس يا رشتة ( كهاد ،(اصلي)

(انگليسي يا فرانسه)  ارجيــهاي خ شناسي و يا زبان زبان ،عربيزبان  و ادبيات تة فرعي خود را ـشد رش مي
راي ـد. بـش فوق ليسانس با توصية گروه انتخاب مي ةجو هم در دورـحتي دروس آزاد دانش .ندـانتخاب كن

واحد متون  3اي آزاد خود، ـه احد درسو 10دانشجويان از  1357-58آموزشي سال  ةبق برنامـال طـثـم
ند. دگذران ميهاي انگليسي يا فرانسه  قيقات ادبي فارسي را به يكي از زبانـحـطالعات و تـمربوط به م

را كه  »ادبيات و هنر ايران باستان«د درس ـش ي توصيه ميـيات فارسـزبان و ادب ةهمچنين به دانشجويان رشت
هاي آزاد خود  وان يكي از درسـنـهاي پيش از اسالم بود به ع شناسي و زبان زبانروه آموزشي ـه گـمربوط ب

  .انقالب فرهنگي ادامه داشتدر پي  ها دانشگاهتعطيلي تا زمان  ها برنامهاين  1انتخاب كنند.
هاي  به فصل نگاه شودآيد ( ميالمللي دانشكده بر پژوهشي و بين - هاي علمي چنانكه از گزارش فعاليت

 - هاي علمي هاي دانشكده در زمينه و پنـجم) گروه زبان و ادبيات فارسي يكي از پيشروترين گروه چهارم
و علوم انساني بوده است. عضويت اعضاي هيأت علمي اين  دانشكدة ادبياتآموزشي و كسب افتخارات براي 

و وابسته)، عضـويت گروه در فرهنگستان زبان و ادب فارسي (دكتر ياحقي / عضوپيوسته و دكتر فتوحي / عض
كشوري  ة)، دريافت مقام استاد نمون2(دكتر ياحقي / دكـتر قـبـول» انجمن ترويج زبان و ادب فارسي«در 

ادبي  ة(دكتر ياحقي و دكتر ركني يزدي)، استاد ممتازي دانشگاه فردوسي مشهد (دكتر ياحقي)، دريافت جايز
ها و  كتاب سال (نگاه شود به فصل هفتم) و ميزباني كنفرانس ةبنياد موقوفات افشار (دكتر يوسفي) و چند جايز

/ كنگره  1352/ دومين كنگره تحقيقات ايراني:  1349المللي (بزرگداشت بيهقي:  هاي ملّي و بين همايش

                                                            
 .334، ص راهنماي دانشگاه فردوسيدفتر مطالعات آموزشي و هماهنگي تحقيقاتي،    -1

 اتيزبان و ادب ةنهاد در حوز نيسال قدمت دارد و معتبرتر 50از  شينهاد است كه ب انجمن مردم كي يزبان و ادب فارس جيانجمن ترو  -2
شود كه  يم سيسأانجمن ت نيبار در ا نينخست يبرا يفارس اتي. كارگروه آموزش زبان و ادبديآ يبه شمار م رانيدر داخل و خارج ا يفارس
در  يفارس اتيزبان و ادب يدانشگاه يها يمراكز و كرس يو پژوهش يآموزش يهاتيفعال يو همسوساز يزير آن برنامه تيمامور نيتر مهم

 يفارس اتيآموزش زبان و ادب ةاستادان حوز نيتر شده كه از برجسته فيتعر يعلم يكارگروه شورا نيا ليداخل و خارج كشور است. در ذ
دكتر احسان قبول از سوي رييس هيأت مديرة انجمن ترويج زبان و ادب فارسي به عنوان نخستين  .دان شده لياز داخل و خارج كشور تشك

  وه منصوب شده است. نگاه شود به:رييس اين كارگر
https://intr.um.ac.ir/index.php/fa/ - 10  /7 /1400 
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/ نشست بزرگداشت دقيقي:  1356تا  1351/ نخـستين تا شـشمين هفته فردوسي:  1353جهاني ناصر خسرو: 
/ دومين همايش  1400تا  1382المللي ساالنه به مناسـبت روز فردوسي:  ي ملي و بينها / همايش 1355
  ) بخشي از دستاوردهاي گروه بوده است. 1386المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي:  بين

ترين گروه آموزشي دانشكده و  ) گروه زبان و ادبيات فارسي به عنوان باسابقه1400در حـال حاضر (سال 
و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد است كه در  دانشكدة ادبياتهاي  ترين گروه يكي از بزرگ ،گاهدانش

هاي اعضاي  فعاليت ةپذيرد. دامـن شود، دانشجو مي ها و مقاطعي كه در جدول زير ديـده مي گرايش- رشته 
از فعاليت معـمــول در هاي تحـصيالت تكميلي گروه زبان و ادبيات فارسي  هيأت علمي و دانشجويان دوره

اندازي و  دروس فارسي عمومي در سطح دانشگاه، راه ةريزي براي ارائ ها فراتر است. بـرنـامه بسـياري از گروه
ترين  و ادبيات خراسان (قطب علمي فردوسي و شاهنامه) به عنوان يكي از فعال  قطب علمي فردوسي ةادار
مركز « ة(نگاه شود به فصل چهارم) و ادار 1379ور از سال ها در نوع خود در سـطح دانشـگاه و كـش قطب
و تأمين نيروي آموزشي مورد نياز آن (نگاه شود به فصل  »المللي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان بين

گروه  اين هاي فعاليت از ديگر عرصه »جستارهاي نوين ادبي«پژوهشي  –علمي  ةو انتشار مجل 1پنجم)
  2باشد. مي

  

 3هاي گروه زبان و ادبيات فارسي گرايش - : رشته 5 جدول

  زمان تأسيس  ها رشته / گرايش
  1334  زبان و ادبيات فارسي(كارشناسي)

  1349  ارشد) زبان و ادبيات فارسي(كارشناسي
  1355  زبان و ادبيات فارسي(دكتري)

  1389  ارشد) زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات تطبيقي (كارشناسي
  1393  ادبيات فارسي گرايش ادبيات حماسي دكتريزبان و 

  1393  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات عرفاني
  1395  ارشد)  زبان و ادبيات فارسي گرايش آموزش زبان فارسي (كارشناسي

  
   

                                                            
                                                                                                                                                                          .http://adabiyat.um.ac.ir/single/adabiyat/index.html   ،1399، تور مجازي دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دسترسي در: » تور مجازي«    - 1

                                                                                                                                                                                                                            .1400ارديبهشت  https://jls.um.ac.ir/journal/about   ،29، دسترسي در: فصلنامه جستارهاي نوين ادبي، » نشريه ةدربار«   -2

، مشهد، گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكدة ادبيات و علوم انساني » ي آموزشيها فرم مشخصات گروه«گروه زبان و ادبيات فارسي،   -3
 .1400دكتر علي شريعتي، 
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 1مقطع تحصيلي تفكيك به 1399-1400 سال تحصيلي اولتعداد دانشجويان جاري نيمسال : 6جدول 

  مجموع  دكتري  ارشد كارشناسي  كارشناسي  گروه تحصيلي
 و ادبيات زبان

  فارسي
32  32  22  86  

  
  

  2اعضاي هيأت علمي  مدت فعاليت  مديران گروه
 اكبر فياض علي 
 غالمحسين يوسفي 
  گيتي فالح رستگار  

  )1343تا  1334(
  3)1355تا  1343(
  4)1357تا  1355(

 اكبر فياض علي 
 جمال رضايي 
 اللهي نويد حبيب 
  خراسانيسيد احمد  
 غالمحسين يوسفي  
 جالل متيني  
 احمدعلي رجائي بخارايي  
 گيتي فالح رستگار 
 ژاله متحدين 
 نورالدين مقصودي مقصودلو 
 كوب حميد زرين  
 حسين رزمجو  
 محمدمهدي ركني يزدي  
 سيدمحمد علوي مقدم 
 محمدجعفر ياحقي  
 عباسقلي محمدي  
 محمدمهدي ناصح 
 سيدحسين فاطمي 
 محمد جاويدي صباغيان 
  انزابي نژادرضا  

  1365تا  1360(  محمد علوي مقدم(  
  1370تا  1365(  محمدمهدي ركني(  
  1377تا  1370(  محمدجاويد صباغيان(  
  1379تا  1377(  محمدمهدي ركني(  
 1381تا  1379(  يي رضا محمدزاده دعباسيس(  
  1383تا  1381(  ي احقيمحمدجعفر(  
 1385تا  1383(  نژاد  محمدعلي غالمي(  
  1387تا  1385(  عبداهللا رادمرد(  
  1390تا  1387(  سيدعباس محمدزاده رضايي(  
  1391تا  1390(  محمود فتوحي رودمعجني(  
  1393تا  1391(  سيدجواد مرتضائي(  
  1395تا  1393( محمد تقوي(  
  1397تا  1395( ابوالقاسم قوام(  
  1399تا  1397( سيدمهدي زرقاني(  
  ادامه دارد)-1399( محمدجواد مهدوي  

  

                                                            
  .16/04/1400مرضيه دهقان، كارمند آموزش،   -1
 وقت گروه و در استخدام قراردادي يا رسمي دانشگاه هاي آموزشي و براساس اعضاي تمام ها در اين مجموعه توسط گروه فهرست نام  -2

كردند. از آن جمله  هاي آموزشي تدريس مي التدريس نيز در اكثر گروه افراد ديگري به صورت موقت يا حق ناند. افزون بر آنا تنظيم شده
اكبر شهابي و محمود مهدوي دامغاني در گروه زبان و  الدين آشتياني، علي بودند احمد گلچين معاني، عليرضا مجتهدزاده، سيد جالل

 (به نقل از دكتر ياحقي)ادبيات فارسي 

 هاي تخصصي گروه. مدير دوره 1358تا  1355از سال   -3

 كارشناسي. ةمدير دور  -4
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  كارشناسان گروه

   تقي وحيديان كاميار  
 محمود مهدوي دامغاني  
 دخت پورخالقي چترودي مه 
 نقيب نقوي  
 نژاد  محمدعلي غالمي  
 سيدعباس محمدزاده رضايي  
 يمحمد تقو 
 ياريزهرا اخت 
 عبداهللا رادمرد 
 ابوالقاسم قوام 
 يزرقان يمهد ديس 
 محمود فتوحي رودمعجني 
 دجواد مهدويمحم 
 يهمدان ديام 
 اين يصالح ميمر 
 يفرزاد قائم 
 يبامشك رايسم 
 احسان قبول 
 سلمان ساكت 
 يمرتضائ دجواديس 
 وان فاطمه ماه 
 يميابراه مايش 
 گل يابيكام هيعط  

 1380تا  1350(دهه  يصادق ميمر(  
 1386تا  1384(  مليحه آريامنش(  
 1389تا  1386(  عليرضا عابديان(  
 1399تا  1389( ياسرار يتفقد نيحس(  
 ادامه دارد)-1399(  ياحمد يزهره عل  

  
  1گروه زبان فرانسه (زبان و ادبيات فرانسه)

عليان كه  رضا ذات غالم 2تأسيس شد. 1335گروه زبان و ادبيات فرانسه (اكنون گروه زبان فرانسه) در سال 
 23آموخته شده بود در  و به تازگي از دانشسراي عالي ادبيات در تهران دانش كرد مي سيتدر رستانيدر دب

بتدريج با پيوستن چند نفر ديگر از  3.سالگي به دعوت دكتر فياض براي تأسيس اين رشته وارد دانشكده شد

                                                            
 /https://frenchdept.um.ac.irوبگاه گروه:   -1

؛ سيد مهدي سيدي فرخد، يوسف متولي  94، ص تاريخچه و راهنماي جامع دانشگاه فردوسي مشهدروابط عمومي دانشگاه فردوسي،    -2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .149، ص مشهد؛ نگاهي به تاريخ، فرهنگ و مفاخرحقيقي، و بهزاد نعمتي، 

، مركز آثار مفاخر و اسناد عليان استاد پيشكسوت گروه زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه فردوسي مشهد ويدئويي درباره دكتر غالمرضا ذات   -3
  .1386/ 9/ 16عليان،  وگو با دكتر ذات ؛ گفت1399دانشگاه فردوسي مشهد، 
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مسر يكي از اين معلمان فرانسوي خانم كوتوريه بود كه به نام ه 1جمله معلمان فرانسوي گروه شكل گرفت.
خانم بولون (مادام پتو)  2شد. علوم) خانم صمدي نيز خوانده مي ةاش يعني دكتر صمدي (دانشكد ايراني

رضا (امام رضا) از ديگر مدرسان زبان فرانسه در دانشكده  همسر پروفسور بولون جراح بلژيكي بيمارستان شاه
يي جوان بود كه براي گردشگري به مدرس فرانسوي ديگر مادمازل پيه (آن ماري پيلت) بود كه بانو 3بود.

چند سال مشغول  مشهد آمده بود و با ديدن آگهي نياز دانشكده به مدرس زبان فرانسه به آنجا مراجعه و براي
سال ( زيو دانشگاه تبر) 1315سال (دانشگاه مشهد پس از دانشگاه تهران بدين ترتيب  4به تدريس شد.

ت ــدول هيبورس 1336در سال عليان  ذات 5.شد يرشته م نــيا داراي هــك بود رانيدانشگاه ا سومين، )1328
با دريافت  1348در سال و  سال بعد دوباره عازم فرانسه شد 6بازگشت.  رانيسال بعد به ا كيفرانسه شد و 

عليان از  روايت خود دكتر ذات 6ادامه داد. سيبه تدر 1376و تا سال  برگشت به مشهد مدرك دكتري
  هم شدن مقدمات ادامه تحصيلش در فرانسه چنين است:چگونگي فرا

مشاور فرهنگي فرانسه آقاي گريك مخبر روزنامه لوموند از دانشكده ديدن كردند و دكتر فياض 
شد، استاد درس را قطع ايشان را آورد سر كالس من. آن زمان رسم اين بود كه هر كس وارد مي

ن پرسيد، شما كجا ــآمد گفتم. آقاي گريك از مها خوش  كرد. پايان كالس آمدم و به اين نمي
تحصيل كرديد و چند سال در فرانسه بوديد؟ گفتم من اصالً در فرانسه نبودم. گفت من االن 

دهد. ايشان به من پيشنهاد داد كه  احساس كردم كه يكي از استادهاي پير سوربن دارد درس مي
يش بيايد چه عيبي دارد. دو سه ماه بعد خواهي بروي فرانسه؟ من هم گفتم اگر موقعيتش پ نمي

  7.سفر من به فرانسه و ثبت نام من براي دكترا فراهم شد اوليننامه آمد كه  براي من دعوت
دكتر اقدس  دانشگاه سوربون پاريس و نيز ةآموخت با استخدام دكتر جواد حديدي دانش 1339از سال 

گروه زبان و ادبيات فرانسه در مسير پيشرفت بيشتر قرار زاده و منوچهر بيات مختاري يغمايي، ابراهيم شكور
حضور مدرسان فرانسوي نيز به  8دانشكده نيز به همت دكتر حديدي عملي شد. ةار مجلــگرفت. انتش

                                                            
 .1386/ 9/ 16عليان،  وگو با دكتر ذات گفت  -1

 .1399/ 11/ 8، 1دكتر ياحقي، ب وگو با  گفت  -2

هاي  روز«؛  107، ص 1395، تهران، دانشگاه آزاد اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات، تاريخ پزشكي نوين مشهدغالمرضا آذري خاكستر،    -3
                                                                                                                                                            . 12، ص1398آذر  13، »خوش دانشگاهي

 .»تاريخ شفاهي دانشگاه مشهد به روايت مجيد فياض«غالمحسين نوعي،    -4

خبرگزاري جمهوري ، » متخصص اصليِ مارسل پروست در ايران بود »عليان رضا ذات غالم««محمدرضا فارسيان و حميدرضا محمدي،    -5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .1399شهريور  www.irna.ir/news/84044795/   ،29، دسترسي در: اسالمي (ايرنا)

  .عليان  استاد پيشكسوت گروه زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه فردوسي مشهد ويدئويي درباره دكتر غالمرضا ذات   -6
 .1386/ 9/ 16عليان،  با دكتر ذات وگو گفت  -7

، راهنماي دانشگاه فردوسي؛ دفتر مطالعات آموزشي و هماهنگي تحقيقاتي، 9، ص 1340، مرداد 8سال دوم، ش. اخبار دانشگاه مشهد،    -8
 . 388ص 
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هاي گروه كمك كرد. اين مدرسان با وقوع انقالب در ايران دانشگاه را ترك كردند. در  پيشرفت فعاليت
دانشكدة ادبيات مشهد،  گروه زبان فرانسةثوقي از آموزش و پرورش گناباد به با انتقال افضل و 1346سال 

با  1357تحصيل به فرانسه رفت و در سال  ةبراي ادام 1353ال ــشاهد رونق بيشتري شد. او در س اين گروه
 شناسي عمومي به دانشكده زبان در رشتة ادبيات فرانسه و دكتريرشتة ارشد در  كارشناسي ةدريافت درج

آمد  هاي پيشرو در دانشكده به شمار مي جزو گروه 1350 ةدر مجموع گروه زبان فرانسه در ده 1بازگشت.
ي بعد با وجود خروج مدرسان ها سالدر  2و بسياري از اعضاي آن در سطح كشور شناخته شده بودند.

عدادي نيروي ــجذب ت زاعي وــره خـّر ابوالقاسم پرتوي، نيــگروه زبان فرانسه با پيوستن دكت ،فرانسوي
نيز با  1380و  1370هاي  حق التدريسي مانند دكتر عبداهللا محتشمي مسير توسعه خود را ادامه داد. در دهه

  روز ماندن گروه ادامه يافت. ام اعضاي هيأت علمي جديد روند بهاستخد
در  »ادبيات فرانسهزبان و «و  »مترجمي زبان فرانسه«در حال حاضر گروه زبان فرانسه داراي دو گرايش 

نفر است. برگزاري  9ارشد است. تعداد اعضاي هيأت علمي اين گروه  مقطع كارشناسي و كارشناسي
المللي  هاي بين همكاري دانشگاه سوربن، دريافت مجوز برگزاري آزمون المللي فردوسي با همايش بين

و تطبيقي مشترك با دانشگاه  دكتري ادبيات فرانسه ةدلف توسط كالج دانشگاه فردوسي و برگزاري دور
ي سوربن و استراسبورگ ها دانشگاهالمللي ادبيات تطبيقي با همكاري  سوربن، برگزاري سه همايش بين

ها و  كوشش 3د.ــباش روه آموزشي ميـها و دستاوردهاي اخير اين گ ترين فعاليت جمله مهم فرانسه از
گروه زبان در اين روند قابل توجه بوده است.  هاي دكتر محمدرضا فارسيان و دكتر زهره ناصحي پيگري
  4كند. را نيز منتشر مي »زبان و ترجمه فرانسه يها پژوهش« ةي اخير نشريها سال درفرانسه 

  
 5به تفكيك مقطع تحصيلي 1399-1400سال تحصيلي  نخستسال  : تعداد دانشجويان نيم13جدول 

  مجموع  دكتري  ارشد كارشناسي  كارشناسي  گروه تحصيلي
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  اعضاي هيأت علمي  مدت فعاليت  مديران گروه
 1345تا  1343(   يديجواد حد(   يديجواد حد 

 عليان رضا ذات غالم  
  ييغماياقدس 
 مختاري منوچهر بيات  
 يافضل وثوق 
 ابراهيم شكورزاده بلوري 
 نيره خزاعي  
 يابوالقاسم پرتو 
 عليرضا ناظري 
 عبداهللا محتشمي 
 مهرداديانمحمد  علي 
 جمشيد آذري ازغندي 
 محمدرضا فارسيان  
 يزهره ناصح  
 آباد نجف يآذر يورداهللا 
 نگار مزاري 
 مريم شيبانيان 
 يمهران زنده بود  
 يخامنه باقر طاهره  
 يمسلم ديمج  
 مهدي فرخي 
 حسن ابوهادي  

  1358تا  1345(   ييغماياقدس(  
 1368تا  1358(   يافضل وثوق(  
 1371 تا 1368(   يابوالقاسم پرتو(  
 1373تا  1371(   يافضل وثوق(  
 1374تا  1373(  شكورزاده  ميابراه(  
 1379تا  1374(   يرضا ناظر يعل(  
 1383تا  1379(   يعبداهللا محتشم(  
 1388تا  1383(   يابوالقاسم پرتو(  
 1392 تا 1388(  انيمحمدرضا فارس(  
 1394تا  1392(  زهره ناصحي(  
 1396تا  1394(  جمشيد آذري ازغندي(  
 1397تا  1396(  مهران زنده بودي(  

 تا كنون) 1397(  محمدرضا فارسيان  
  

  كارشناسان گروه:
  

 خانم زنوزي  
 خانم دژكامه  
 غالمحسين ايرجي  
 يلدا نايبيان  
 مهدي نياز دل  

  

  

  1گروه زبان انگليسي (زبان و ادبيات انگليسي)
با دعوت از امير صدقياني از دبيران سرشناس زبان در شهر  1335گروه زبان و ادبيات انگليسي در سال 

هايي كه از همان ابتدا در اين گروه در پيش گرفته شد استفاده از معلمان  از سياست 2مشهد تأسيس شد.
و خاصه  دانشكدة ادبياتي نخست با ها ساليي بود. يكي از مؤسساتي كه از همان امريكاسپس انگليسي و 

فولبرايت بود. اين مؤسسه با همكاري انجمن فرهنگي بريتانيا  ةكرد مؤسس همكاري ميگروه زبان انگليسي 
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فرستاد تا به آموزش زبان انگليسي در اين كشورها كمك  معلمان انگليسي زبان را به كشورهاي مختلف مي
   1كنند.

 ةتوجهي يافت. اين درحالي بود كه از رونق رشت زبان انگليسي گسترش قابل ةرشت 1340تا اواخر دهه 
ود كه زبان خارجي اصلي در مدارس نيز از فرانسه به انگليسي ــزبان فرانسه كاسته شده بود. در اين دهه ب

سال  ين وضعيتي بود كه درــرفت. در چن ميشمار  هب يانــجه اولزبان  يسيزبان انگلده بود و ــتبديل ش
  2.سيدنفر ر 192تعداد دانشجويان اين رشته در دانشكده به  1347-48تحصيلي 

يي يا دبيران امريكاالتدريس، معلمان قراردادي انگليسي و  با معلمان حق ها سالگروه زبان انگليسي 
 3ي بود.شد. يكي از نخستين مدرسان ايرانيِ زبان انگليسي امير صدقيان اداره مي برجستة زبان در شهر مشهد

  روايت دكتر متيني در مورد وضعيت مدرسان زبان انگليسي در دانشكده چنين است:
 ةمعلم رسمي كه داراي درج ها سالمشهد نيز  دانشكدة ادبياتما در گروه آموزشي زبان انگليسي 

Ph.D.  التدريسي تمام اين مدت با معلم حق باشد نداشتيم. در امريكازبان انگليسي از انگلستان يا ،
 اولساختيم. ... تا شاگرد  ايراني مي  instructureيي يا دبيران امريكامعلمان قراردادي انگليسي و 

مشهد كه با بورس دولتي به انگليس اعزام شده بود با درجه  دانشكدة ادبياتزبان انگليسي  ةرشت
Ph.D  به مشهد بازگشت و او را به عنوان نخستين معلم رسمي زبان انگليسي با عنوان استادياري

    4.استخدام كرديم و مسئوليت گروه آموزشي زبان انگليسي را نيز به او واگذار كرديم

هاي زبان خارجي و در رأس آنها زبان انگليسي در كشور گسترش بيشتري يافتند.  پنجاه رشته ةدر ده
التدريس در اين زمان به حدود  اعضاي هيأت علمي گروه زبان انگليسي اعم از استخدامي و حقتعداد 

دكتر بهرام طوسي از نخستين افرادي بود كه با مدرك دكتري از دانشگاه اروميه به  5رسيد. بيست نفر مي
رفته بودند با  مريكاا و انتادامه تحصيل به انگلس ه برايكـروه نيز ـتعدادي از مربيان گ اين گروه پيوست.

يكي از اين  همچنان تعدادي معلم خارجي نيز با گروه همكاري داشتند.. ازگشتندب يافت مدرك دكتريدر
مدرسان دكتر فايزر بود كه برخي آثار دكتر علي شـريعتي را نيز به انگليسي تـرجمه كرده بود. اوپال نيز از 
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ود و ـشگاه نيز بـان در سطح دانـمتولي دروس عمومي زبگروه در عمل  1جمـله اين مدرسـان خارجي بود.
  عمل وسيعي داشت. ةبنابراين گستر

) بيشترين تأثير را 1358-1360حوالت منتهي به انقالب فرهنگي (ـه از تـهاي آموزشي ك از جمله گروه
ر گذاشته شدن گيري يا كنا نارهـي و كـطع ارتباط مدرسان خارجـپذيرفتند، گروه زبان انگليسي بود كه با ق

 و 1362در سال  ها دانشگاه ييبازگشاحال با  ود بود. بااينـد ركـعلمي تا مدتي شاهبرخي اعضاي هيأت 
، در دانشگاه يآموزش يها گروه ةدر هم يسيزبان انگل يصصـو تخ يعمومهاي  درسدن يضرورت گذران

همين چارچوب بود كه استفاده د. در ـش اس ميـش احسـبيش از پي يآموزش گروهرورت توجه به اين ـض
اعضاي هيأت علمي  استخدامتالش براي  همزمان و سيالتدرحق صورت به دانشگاه از بيرون از مدرسان

ور محدود بود ـدر كش يسيزبان انگل يمدرك دكتر با افراد تعداد آنجاكه از. جديد مدنظر قرار گرفت
با ادامه تحصيل در  بيشتر آنها بعداًكه  شدند استخدام يعنوان مربه ارشد ب يبا مدرك كارشناس يافراد

هاي بعد البته با  ت علمي در دههأخارج از كشور مدرك دكتري دريافت كردند. روند جذب اعضاي هي
هاي بزرگ  كي از گروهـديل به يـاخير تب ةشتاب بيشتري ادامه يافت، تا آنجاكه گروه زبان انگليسي در ده

  ني شده است. و علوم انسا دانشكدة ادبياتدر 
هاي آموزش، ترجـمه و ادبيات، در مقاطع كارشناسي تا  در حال حاضر گروه زبان انگليسـي در گرايش

هاي آزمايشگاه يادگيري زبان و آزمايشگاه  پذيرد. اين گروه داراي دو آزمايشگاه به نام دكتري دانشجو مي
 »مطالعات زبان و ترجمه يپژوهش - يعلم ةفصلنام« 1389از سال همچنين  2شناخت هيجان حـسي است.

و هيأت علمي اين گروه به ــقدم عض ال دكتر رضا پيشـدر همين س 3.شود ر ميـزير نظر اين گروه منتش
  4پژوهشگر برتر كشوري برگزيده شد. عنوان

  5به تفكيك مقطع تحصيلي 1399-1400سال تحصيلي  نخستسال  : تعداد دانشجويان جاري نيم14جدول 

  مجموع  دكتري  ارشد كارشناسي  كارشناسي  تحصيليگروه 
  118  12  57  49  زبان انگليسي
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  اعضاي هيأت علمي  مدت فعاليت  مديران گروه
 فريدون فرخ    -  امير صدقياني 

 فريدون فرخ  
 مرضيه سميعي 
 يبهرام طوس 
 رضا قنادان 
 محمدهادي كاميابي 
  پروين پزشكي 
 ايرج رزاقي 
 ابوالقاسم پوزش 
 يخاور نيغالمحس 
 يريعبداهللا ظه 
 منوچهر احمدپناه 
 يفاطم ينيآذر حس 
 يريضم يمحمدعل ديس 
 آهوبره فيظر نيمحمدحس 
 محمدرضا هاشمي 
 علي خزاعي فريد 
 بهزاد قنسولي 
 وحيده سيدي 
 زاده يقاض ليخل 
 يانچپضرغام ق 
 نژاد يطاهره قربان 
 پاكدل اشرف 
 ابراهيم خدادادي 
 يشهره شاهسوند 
  زدي يا گلكار حمزه ميمر 
  قدم پيشرضا 
 قهيسل مسعود خوش 
 رجبعلي عسكرزاده طرقبه 
 يمحمد غضنفر 
 ينقندر يزهره تائب 
 صباغ محمودرضا قربان 
 يسارا خزاع 
 ونيعذرا قندهار 
 ستهيشا قيشقا 
 يدانيم يالهام ناج 
 فرزانه شكوهمند 
 الدين شهرياري حسام  

 1364تا  1362(  ي     عيسم هيمرض(  
 1367تا  1365(  محمدهادي كاميابي(  
 1369تا  1367(  لقاسم پوزشاابو(  
  1370تا  1369( غالمحسين خاوري(  
  1372تا  1370(  بهرام طوسي(  
  1378تا  1373(  ابولقاسم پوزش(  
 1380تا  1378(  فريد  علي خزاعي(  
  1384تا  1380(  آذر حسيني فاطمي(  
  1386تا  1384(  بهزاد قنسولي(  
  1388تا  1386(  شهره شاهسوندي(  
  1390تا  1388(  محمدرضا هاشمي(  
  1392تا  1390(  آذر حسيني فاطمي(  
 1395تا  1392( صباغ  محمودرضا قربان(  
 1396تا  1395(  فريد  علي خزاعي(  
 1398تا  1396( قهيسل مسعود خوش(  
 ادامه دارد)-1398( رجبعلي عسكرزاده طرقبه  

  

  
  
  

  كارشناسان گروه

  

 1379تا  1375(  سيداحمد سيدي نوقابي(  
 طيبه ابراهيمي   -  
  1398تا  1395(  ي فرجنّتاعظم(  
 ادامه دارد)-1399(  زهرا شيرزاد  
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 1شناسی گروه زبان
دکتر رحیم عفیفی  2یس شد.ـتأس دانشکدۀ ادبیاتدر  1336در سال  «های باستانی شناسی و زبان زبان» ۀرشت

های پیش از اسالم )پهلوی، فارسی باستان و اوستایی( و  ادبیات فارسی بود زبان ۀکه در اصل متخصص رشت

 ،چند تن دیگر از استادان دانشکده او به همراه 3کرد. شناسی و فرهنگ ایران باستان را نیز تدریس می زبان

 تغییر نام داد:  «اسیشن زبان»های باستانی به  اندازی کردند. این رشته سپس با حذف عبارت زبان این رشته را راه

فرعی  ۀاما در دانشگاه رشت ،ادبیات فارسی بوده است ۀتخصص و تحصیالت دکتر عفیفی در زمین» 
تاسیس شد که دکتر عفیفی،  دانشکدۀ ادبیاتدر « های باستانی شناسی و زبان زبان» ۀبه نام رشت

های  شناسی و زبان زبان ۀیاوّل ۀهست ]و دکتر مستأجر حقیقی[ ینیالدّ دکتر مشکات ،دکتر زمردیان
های باستانی این رشته با مرگ دکتر  باستانی را در دانشگاه فردوسی تشکیل دادند. بخش زبان

شناسی در دانشگاه فردوسی برپاست و از این جهت  زبان ۀعفیفی تعطیل شد، اما در حال حاضر رشت
دانشکدۀ های باستانی در  و زبان شناسی گذار گروه زبان گزار دکتر عفیفی باشیم که بنیان باید سپاس

 4«اند. بوده ادبیات

های باستانی که با وجود دکتر رحـیم  شناسی و زبان وضعیت اعضای هیأت علمی گروه زبان 1342در سال 

عفیفی از قبل در جنب گروه زبان و ادبیات فارسی وجود داشت، تقویت شد و به صورت مستقل اما به عنوان 

  6دکتر عفیفی چند دوره مدیر این گروه آموزشی بود. 5را ادامه داد.یک گروه فرعی کار خود 

دکتر نادر  سپسالدینی و  مله دکتر مهدی مشکوهـخدام اعضای جدید از جـبا است 1350 ۀدر اوایل ده

 ۀنیز به مجموع «شناسی همگانی زبان»قیقی گرایش ـدکتر محمد مستاجر ح بعد از انقالب جهانگیری و

طع ـناسی در مقـش گروه از دانشجویان زبان اوّلینبا پذیرش  1364ه شد. باالخره در سال شناسی اضاف زبان

آموزش زبان فارسی به  ۀشناسی به عنوان یک گروه مستقل شناخته شد. رشت ارشد، گروه زبان ناسیـکارش

به مجموعه  گروه دانشجویان اوّلینبا پذیرش  1376ارشد نیز در سال  کارشناسی غیرفارسی زبانان در مقطع

مدیر  ۀاز دور 7های این گروه افزوده شد. یک سال بعد نیز مقطع دکتری در این گروه راه اندازی شد. رشته
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                                                                                                                                                                                                                                                                                 .1399مرداد  9،   عفیفی-استاد-آثار-بارز-های-ویژگی-اخالقی-های-ارزش-توجه/http://www.ibna.ir/fa/mizgerd/293797دسترسی در: 
 .178، ص 2، ج (دوّمهای دانشجویی )دفتر  ها: یادهای جوانی و سال آن سالمحمدجعفر یاحقی،    -5
 .761، ص79و  78و  77و  76، ش. «یادی از استاد رحیم عفیفی»محمدرضا محمدی،    -6
                                                                                                                                  .http://adabiyat.um.ac.ir/single/adabiyat/index.html   ،1399و علوم انسانی، دسترسی در:  دانشکدۀ ادبیات، تور مجازی « تور مجازی»    -7
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ین این گروه ـب باطـهایی برای برقراری ارت کوشش 1380دکتر نادر جهانگیری در اوایل دهه  گروهی

ای )پیوند  ن رشتهـالعات بیـمطی برای ـو حتی مهندس شناسی روانهای پزشکی و  آموزشی با دانشکده

ه پس از ایشان این ارتباطات ـک دشاز ـ، کامپیوتر ...( آغشناسی با فیزیولوژی زبان و مغز، گفتاردرمانی زبان

های  نامه شناسیِ زبان و تدوین پایان ای مانند عصب های بینارشته درس ۀهمچنان ادامه یافته است. ارائ

. ها بوده است له دستاوردهای این کوششـوزشی دیگر از جمـآمهای  ها و گروه مشترک با دانشکده

 ترین ای بینارشته شگاه فردوسی مشهد در حال حاضر یکی ازـدان شناسی زبان آموزشی توان گفت گروه می

ارشد کارشناسی های دکتری و  زمونآنظر برای داوطلبان  این از است و درکشور شناسی زبان های گروه

  .جذابیت خاصی دارد شناسی زبان

 1باشد. می «خراسان یها شـیناسی و گوـش زبان»ای با عنوان  ریهـنین دارای نشـشناسی همچ گروه زبان
 

2شناسی های گروه زبان : رشته گرایش11جدول 
 

 زمان تأسیس ها رشته / گرایش

 1340 شناسی کاربردی )کارشناسی ارشد( نزبا

 1352 شناسی همگانی )کارشناسی ارشد( زبان

 1367 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان )کارشناسی ارشد(

 1377 شناسی همگانی )دکتری( زبان

 1400 شناسی )دکتری( زبان -علوم شناختی 

3به تفکیک مقطع تحصیلی 1399-1400سال تحصیلی نخست سال  دانشجویان نیمکل : تعداد 12جدول 
 

 مجموع دکتری ارشد کارشناسی کارشناسی گروه تحصیلی

 86 16 70 - شناسی زبان
 

 

 اعضای هیأت علمی مدت فعالیت مدیران گروه

 (1355تا  1340)  یفیعف میرح  یفیعف میرح  

  یقیجر حقأمستمحمد 

 انیرضا زمرد 
 (1358تا  1355)  انیرضا زمرد 

 (1361تا  1358)  ینیمشکوه الد یمهد 

                                                           
                                                                                                                                                           .https://jlkd.um.ac.ir/journal/about   ،1399، دسترسی در: های خراسان شناسی و گویش زبان ۀوبگاه نشری، « نشریه ۀدربار»   -1
 .1400و علوم انسانی دکتر علی شریعتی،  دانشکدۀ ادبیاتشناسی  ، مشهد، گروه زبان« های آموزشی فرم مشخصات گروه»شناسی،  گروه زبان   -2
 .16/04/1400مرضیه دهقان، کارمند آموزش،   -3
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  (1364تا  1361) رضا زمردیان  ینیالد مشکوه یمهد 

 یریگننادر جها 

 نژاد محمدرضا پهلوان 

 یاعظم استاج 

 یفیشهال شر 

 زانلویا یعل 

 زادهیعل یعل 

 یاسیمحمود ال 

  (1367تا  1364) محمد مستأجر حقیقی 

  (1371تا  1367) نادر جهانگیری 

  (1382تا  1371) رضا زمردیان 

 (1386تا  1382) گیری ننادر جها 

 (1388تا  1386) نژاد  محمدرضا پهلوان 

  (1390تا  1388) اعظم استاجی 

  (1393تا  1391) شهال شریفی 

  (1395تا  1393) علی ایزانلو 

  (1399تا  1396) علی علیزاده 

  تا کنون( 1399) شهال شریفی 

  

  کارشناسان گروه

 (1376تا  1347) ماهوان احمد 

 (1388تا  1382) یبهرام نیحس 

 (1393تا  1388) امنشیآر حهیمل 

  (1396تا  1393) فر یجنّتاعظم 

 ادامه دارد( -1396) ازدلین یمهد 

 

 1گروه تاریخ

و علوم انسانی تأسیس  دانشکدۀ ادبیاتدر  «تاریخ و جغرافیا»ترکیبی  ۀرشت ،در مقطع کارشناسی 1336در سال 

پایان )برای تدریس جغرافیا( از تبریز  در این سال دکتر باوند )برای تدریس تاریخ( به همراه دکتر مفخم 2شد.

های آلمان  یکی از دانشگاه ۀآموخت معروف باوند مازندران و دانش ۀبه مشهد اعزام شدند. دکتر باوند از خانواد

. احمد نوغانی و حسن غمامی ندت شده بودبود. عالوه بر  باوند برخی دبیران نیز برای تدریس تاریخ دعو

                                                           
 /https://tarikhnegar.um.ac.irوبگاه گروه:   -1
؛ سید مهدی سیدی فرخد، یوسف متولی  94، ص تاریخچه و راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهدروابط عمومی دانشگاه فردوسی،    -2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .149، ص مشهد؛ نگاهی به تاریخ، فرهنگ و مفاخرحقیقی، و بهزاد نعمتی، 
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جغرافيا در  - تاريخ ةرشت گانآموخت دانشاز نخستين گروه  1(رييس دبيرستان شاهرضا) از آن جمله بودند.
عباس شدند.  سوب ميـيك رشته مح 1344غرافيا تا سال ـتاريخ و ج 2دند.ـآموخته ش دانش 1339 خرداد

بعدها به عضويت هيأت علمي گروه نفر اخير حسين الهي و محمدكاظم خواجويان كه دو وري و قربانيان بل
) اين رشته به 1344ال (ـال از اين سـبي بودند. در هر حـتركي ةتاريخ درآمدند از جمله دانشجويان اين رشت

مستقل  ةتـدانشجويان رشستين ـداگانه (تاريخ و جغرافيا) تقسيم شد. گزارش نقي لطفي از نخـج ةتـدو رش
  تاريخ و عضو هيأت علمي بعدي همين گروه از آن زمان چنين است: 

رسيد  آن سال وقتي پذيرفته شدم تعداد دانشجويان كم بود. هركس معدلش به حد مشخصي مي
هاي ديگر هم كم و بيش همين بود.  شد. در آن سال فقط يك نفر پذيرفته شد. در گروه پذيرفته مي
تحصيلي  ةت و مسئولين آموزش و پرورش به اين نتيجه رسيدند كه هزينه كردن يك دوربعدها دول

آموختگان  ها به دبير و دانش براي يك دانشجو با نياز سيستم منطبق نيست چون به هر حال دبيرستان
عالوه بر ايشان خانمي بود.  يديمؤ يقل نيحسبيشتري نياز داشت. مدير گروه تاريخ در آن سال دكتر 

كردند و استادان ديگر بعدها جذب شدند؛ مانند وهاب ولي كه از تهران  جو تدريس مي ه نام نيكب
   3آمد و از تركيه دكتري داشت. مي

ديگر آگهي استخدام منتشر كرد. يكي از  ـةتاريخ و چند رشت ةدانشگاه مشهد براي رشت 1344در  سال 
او همزمان با تدريس در  .فرستاد علي شريعتي بود كساني كه مدارك خود را براي استخدام در گروه تاريخ

دانشگاه مشهد در تهران و به ويژه در حسينية ارشاد به تدريس و ايراد سخنراني مي پرداخت. شريعتي از 
) به گروه و دانشكده 1356زمان درگذشت در لندن (تا  و يس شد و به تهران رفترالتد ممنوع 1350سال 

 ،روس برادران شكوهيـدكتر سي .ن ديگر هم به گروه تاريخ پيوستندــد تـپنجاه چن ة. در دهباز نگشت
دكتر ارشد از امريكا و  كارشناسي ةآموخت تركيه)، نقي لطفي دانـش ةآموخت ابوالفضل نبئي (هر دو دانشدكتر 

ا ه غالمعلي ادريسيان (كه مدتي هم سرپرست دانشگاه شد) از جمله پيوستگان به گروه تاريخ در اين سال
ه گروه تـاريخ پيوست. پس از انقالب ــري با مـرتبة دانشياري بئدكتر عبـدالهـادي حا 1357بودند. در سال 

فضاي  ةو غلب اش گروه تاريخ با كنار گذاشته شدن چند تن از اعضاي هيأت علمياگرچه  )1358- 1362(

                                                            
/ 1/ 20وگو با دكتر صدرنبوي،  ؛ گفت1399/ 11/ 8، 1وگو با دكتر ياحقي، ب  ؛ گفت1384/ 10/ 5وگو با دكتر رضا زمرديان،  گفت  -1

 ي شديد باوندي تأكيد دارد.ت. دكتر زمرديان نيز بر گرايش ناسيوناليس1386

 .71، ص 1395ها،  ، مشهد، شوراي اسالمي شهر مشهد، مركز پژوهشهاي شهر مشهد شناسايي و معرفي اولينغالمرضا آذري خاكستر،    - 2

، شريعتي و تاريخ معاصر ايران: جنبش دانشجويي و تفكرات شريعتي از منظر نقي لطفيغالمحسين نوعي و غالمرضا آذري خاكستر،    -3
 .104-105، ص 1392مشهد، انتشارات بين النهرين، 
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ري و جذب افراد جديد مانند ئدكتر حااي مانند  فرد برجستهضور ـبا ح 1،انقالبي دچار تالطم زيادي شد
 حسين الهي ودكتر ، )رئيس دانشكده بود ها در دوراني حساس، سالكه ( محمد كاظم خواجوياندكتر 
هاي  تبديل به يكي از گروه 1360 ةده از اواسطمسعود فرنود و افزايش تعداد دانشجويان اين گروه  دكتر

 ويانـمدكاظم خواجـلهادي حائري و دكتر محدكتر عبدا در اين بينسرشناس تاريخ در سطح كشور شد. 
ريزي وزارت علوم و انتشار  حضـور در شوراي برنامه 2.بيشـترين تــأثير را در پيـشرفت گروه داشتند

. ة تاريخ (نگاه شود به فصل چهارم) از جمله دستاوردهاي اين دوران بودگاهي در رشتـدانش ةنخستين مجل
گروه تاريخ با ادامة تحصيل تــا مقطع دكتري در داخل يــا  1360هة همچــنين بسـياري از دانشجويان د

  هاي مختلف و طراز اول كشور شدند. خــارج از كشور به عنوان عضو هيأت علمي جذب دانشگاه
  

 
  3: تأييد مدارك دكتر حائري توسط گروه تاريخ15سند 

                                                            
وگو  ؛ گفت59، ص 1394تاريخ اسالم،  ة، تهران، پژوهشكددكتر عبدالهادي حائري ةنگاران هاي تاريخ زندگي، آثار و انديشهحجت توتكار،    -1

 .1399/ 11/ 8: 1با دكتر باحقي، ب

 . 1394تاريخ اسالم،  ةپژوهشكد ، تهران،دكتر عبدالهادي حائري ةهاي تاريخ نگاران زندگي، آثار و انديشهنگاه شود به: حجت توتكار،    -2

                    .1337مرداد  2عبدالهادي حائري،  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» تأييد مدارك دكتر حائري«اداري،  ةنام  -3
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دكتر خواجويان در اوايل دهه  روه همچون دكتر حائري وـبا درگذشت تعدادي از استادان سرشناس گ
و بازنشستگي برخي ديگر همچون دكتر فرنود و نظري هاشمي در همين  1380و دكتر نبئي در سال  1370

ايام ، گروه تاريخ تا حدودي جايگاه قبلي خود را از دست داد. اگرچه بالفاصله با جذب نيروهاي جديد در 
در پي اخراج و  1392تا  1386ي ها الــس، اما در 1شد دودي جبرانــا حــاين نقصان ت 1380اوايل دهه 

رفت. در ـضو گروه (حدود نيمي از اعضا) بار ديگر گروه در وضعيت بحراني قرار گــمهاجرت چند ع
روه تاريخ ـت. گـده اسـي اخير با جذب چند عضو هيأت علمي جديد گروه بار ديگر سامان داده شها سال

شخصي دكتر حائري از سوي خانواده او داراي  ةانــكه با اهداي كتابخ كده بودــنخستين گروه در دانش
  تخصصي شد. (نگاه شود به فصل چهارم)  ةكتابخان

هاي تاريخ ايران اسالمي و  روه در گرايشــاسي رشته تاريخ، اين گــكارشن ةهم اكنون عالوه بر دور
ارشد  شيع در مقطع كارشناسيـتاريخ ت ةرشتارشد و دكتري و در  تاريخ ايران باستان در مقاطع كارشناسي

هي با ـوجـل تــالمللي قاب عامالت بينـ) ت1390 ةي اخير (دهها سالاريخ در ـروه تـرد. گـذيـپ دانشجو مي
هاي  هاي علمي با حضور چهره نرانيـانجام سخ 2شناسان در سطح جهان برقرار كرده است. ادان و ايرانـاست

دين دانشجوي خارجي (از ـنـيس مشترك با استادان خارجي و پذيرش چعلمي در خارج از كشور، تدر
هاي  فرصت مطالعاتي از جمله فعاليت ةري كردن دورــل يا سپيچين، عراق، تركيه و ...) براي ادامه تحص

  ي اخير بوده است.ها سالگروه در اين زمينه در 
  

  3به تفكيك مقطع تحصيلي 1399-1400سال تحصيلي  نخستسال  نيم ورودي گروه تاريخ در: تعداد دانشجويان 7جدول 

  مجموع  دكتري  ارشد كارشناسي  كارشناسي  گروه تحصيلي
  54  6  21  27  تاريخ

  

  

  اعضاي هيأت علمي  مدت فعاليت  مديران گروه
 1348تا  1341(  قلي مؤيدي  حسن(   قلي مؤيدي حسن  

 مهوش نيكجو 
 سيروس برادران شكوهي 

  1356تا  1348(  مهوش نيكجو(  
  1359تا  1356(  ابوالفضل نبئي(  

                                                            
 .182-183، ص 1381، 13و  12، ش. پژوهي تاريخ، » گزارشي از مراسم توديع استاد سيد محمد نظري هاشمي«فاطمه بابايي،   -1

،   http://adabiyat.um.ac.ir/single/adabiyat/index.html، تور مجازي دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دسترسي در: » تور مجازي«    -2
1399.                                                                                                                                                                  

 .16/04/1400مرضيه دهقان، كارمند آموزش،   -3



 ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي  ةتاريخ دانشكد    130

  اعضاي هيأت علمي  مدت فعاليت  مديران گروه
  1360تا  1359(  نقي لطفي(   وهاب ولي  

 علي شريعتي  
  خواجويانمحمدكاظم  
 عبدالهادي حائري  
 ابوالفضل نبئي 
 نقي لطفي  
 حسين الهي  
 مسعود فرنود 
 مريم ميراحمدي 
 رضا ورهرام غالم 
 اله رادمنش عزت 
 پور محمدتقي ايمان 
 محمد نظري هاشمي  
 علي اصغر ذوقي برزشي 
 جمشيد قشنگ 
 هادي وكيلي  
 مريم معزي  
 يجواد عباس 
 فاطمه جهان پور 
 كيومرث قرقلو 
 ميترا مهرآبادي 
 لي ناظميان فردع 
 عباس سرافرازي  
 بشري دلريش  
 سيد جالل رجايي 
 جم پدرام 
 يرضو انينجف اليل 
 انيزيعز ميمر 
 يالنيگ نيالدنجم  

  1365تا  1360(  عبدالهادي حائري(  
  1367تا  1365(  محمدكاظم خواجويان(  
  1369تا  1367(  عبدالهادي حائري(  
  1372تا  1369(  مسعود فرنود(  
  1375تا  1372(  ابوالفضل نبئي(  
  1381تا  1375(  سيد محمد نظري هاشمي(  
  1383تا  1381( حسين الهي(  
  1385تا  1383( مريم معزي(  
  1387تا  1385( هادي وكيلي(  
  1389تا  1387( علي ناظميان فرد(  
  1391تا  1389( هادي وكيلي(  
  1393تا  1391(  عباس سرافرازي(  
 1397تا  1393(  پور محمدتقي ايمان(  
 1399تا  1397(  پدرام جم(  
 ادامه دارد)-1399(  پور محمدتقي ايمان  

  
  
  
  

  ):1362كارشناسان گروه (از سال 
 زهره صادقي 
 خانم بيگدلي 
 حسين قاسمي 
 مرضيه دهقان 
 خانم كياني 
 وردي محمود خالق 
 وم ـلـروه عـا گـترك بـادمي (مشـداوود ن

 اجتماعي)
 سيدمحمدعلي موسوي  
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  1)1396(آذرماه  دانان ايران به ميزباني گروه تاريخ تاريخ ةكنندگان در چهارمين كنگر : جمعي از شركت41 ريتصو

  
  2 گروه جغرافيا

در  1336ه از سال ــدر قالب يك رشت رشتة تاريخ و جغرافياگروه تاريخ اشاره شد  ةچنانكه در تاريخچ
پايان بود. بنا به  جغرافيا دكتر مفخم ةنخستين فرد فعال در زمين 3س شد.ـو علوم انساني تأسي دانشكدة ادبيات

ال از كار در ـس 2دت حدود ـبراي م 1334، در سال 1332س از سال ـهاي پ به روايتي او به دنبال ناآرامي
روايت كلّي ديگري نيز در اين رابطه  4تبريز معلق شد و سپس به دانشگاه مشهد منتقل گرديد.دانشگاه 

  وجود دارد:
دانشكدة تبريز به  دانشكدة ادبياتپايان معلم جغرافيا از  آقايان دكتر باوند معلم تاريخ و دكتر مفخم«

ست كه آنان با رئيس وقت شوند. علت انتقال اين دو تن به مشهد آن بوده ا مشهد منتقل مي ادبيات
اند و كار اين اختالف نظر به آنجا  تبريز در مسائل مختلف اختالف نظر داشته دانشكدة ادبيات

بندند و پس از گفتگويي  روند، در را از داخل مي رسد كه روزي آن دو به اتاق رئيس دانشكده مي مي
ي ها دانشگاهچون در آن زمان كنند و  افتند و او را مجروح مي نشكده ميتند به جان رئيس دا

 دانشكدة ادبياتشدند، وزارت فرهنگ آن دو را به  ها زير نظر وزارت فرهنگ اداره مي شهرستان

                                                            
  http://ishistory.ir/?a=content.id&id=4700، 4700انجمن ايراني تاريخ، شماره   -1
 https://geographydept.um.ac.ir/index.php?lang=faوبگاه گروه:   -2

 .94، ص تاريخچه و راهنماي جامع دانشگاه فردوسي مشهدروابط عمومي دانشگاه فردوسي،   -3

 .258، ص101، ش. »پايان اهللا مفخم مرحوم دكتر لطف ةزندگينام«محمدحسين پاپلي يزدي،    -4
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  1»كند. منتقل مي - كه به معلم احتياج داشت–مشهد 
 1336دانشگاه مشهد به عنوان مأمور از پاييز سال  دانشكدة ادبياتپايان در  شروع به كار دكتر مفخم

مدير  1351گروه جغرافيا را بنيان گذاشت و تا زمان بازنشستگي يعني تا سال  1344بود. او  سپس در سال 
  3هاي جغرافيا را بر عهده داشت. تدريس تمام درس ،ي نخستها سالوي در  2گروه بود.

گروه جغرافيا از جمله از  ةسهامي و دكتر صديقي پيگير توسعپايان، دكتر  پس از بازنشستگي دكتر مفخم
دانشجو پذيرش  40تا  35گروه جغرافيا در اين زمان حدود  4طريق استخدام اعضاي جديد هيأت علمي بودند.

پنجاه  ةبا اين گروه همكاري داشتند. در ده  1340ةدكتر زيبا خرسند و دكتر عباس سعـيدي از ده 5كرد. مي
افراد جديدي به گروه جغرافيا پيوستند كه دكتر جعفر جوان، دكتر علي پورفيكويي، دكـتـرمحمود علوي و 

اي چون دكتر  با وجود اخراج فرد برجسته نيزفروزان خزائني از آن زمره بودند. بعد از انقالب فرهنگي 
اس كارشن ن پاپلي يزدي كه قبالًاز سر گرفته شد. دكتر محمدحسي خيلي زودگروه  ةرونـد توسع ،سهامي

ت علمي درآمد و براي پيشبرد موقعيت گروه كوشيد. دكتر محمدجعفر زمرديان، گروه بود به عضـويت هيأ
اهللا مافي و خانم ژيال سجادي  از جمله كساني  دكتر حسن مطيـعي لنگرودي، محمدعلي احمديان، دكتر عزت

نفر   80هاي بعد گاه پذيرش دانشجو در گروه جغرافيا تا در سال  6د.ـها به گروه پيوستن بودند كه در اين سال
ها در  گرايش - روند جذب اعضاي هيأت علمي و تأسيس رشته 7رسيد. ميماه  در دو نوبت مهرماه و بهمن

هرست ـها و ف گرايش- رشته  هاي لـگاه شود به جدوت (نـاخير نيز ادامه يافته اس ـةگروه جغرافيا در سه ده
جغرافيا از يك سو و ارتباط آن با مسائل  ةهاي مطالعاتي در رشت مي). گوناگوني حوزهـأت عليـاعضاي ه

فعاليت اين گروه شده است. در نتيجه اين گروه  ةسـاز گسترش دامن محيطي و اجتماعي از سـوي ديـگر زميـنه
ترين گروه  رگپژوهشي اكنون بز- از نظر تعداد اعضاي هيأت علمي، تعداد دانشجو و امكانات آموزشي

  باشد.  دانشكده مي
دانشجو  600ترين گروه آموزشي دانشكده با بيش از  ) گروه جغرافيا، بزرگ1400در حال حاضر (سال 

اه ـگـايشـنوع از جمله آزمـتـگاهي مـروه داراي امكانات آزمايشـن گـت. ايـمي اسـلـيأت عـو هـعض 24و 
 ، آزمايشگاه مدلسازي اقليمي و همچنين كارگاهGISي، آزمايشگاه سنجش از راه دور، پايگاه ژئومورفولوژ

                                                            
  .60، ص هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايران خاطرات سالجالل متيني،   -1
 .258، ص101، ش. »پايان اهللا مفخم زندگينامه مرحوم دكتر لطف«محمدحسين پاپلي يزدي،    -2

 .248، ص101، ش. »پايان اهللا مفخم يادي از دوست فقيدم دكتر لطف«محمدحسن گنجي،    -3

 .1399/ 12/ 9وگو با دكتر جوان،  گفت  -4

 جا. همان  -5

 حاضر(دكتر ياحقي) به هنگام بررسي و ويرايش محتوا.ويراستار علمي نوشتار يادداشت    -6

 .1399/ 12/ 9وگو با دكتر جوان،  گفت  -7
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   1باشد. ريزي شهري و روستايي مي برنامه
هاي يكم و چهارم مجموعة حاضر توضيحات بيشتـري در مورد امكانات و دستاوردهاي گروه  در فصل

  جغرافيا ارائه شده است.  
 

 		1398سال جغرافيا از ابتدا تا گروه  هاي رشته / گرايش: 8جدول 

  مقطع نام رشته سال ايجاد
 تاريخ و جغرافيا 1336

سي
شنا

كار
  

 جغرافيا 1344
 اقتصادي -جغرافياي انساني 1350
 جغرافياي روستايي 1362
 جغرافياي شهري  1362
 ريزي روستايي جغرافيا و برنامه 1369
 ريزي شهري جغرافيا و برنامه 1369
 (اقيلم) آب و هواشناسي  1393
 ريزي روستايي جغرافيا و برنامه 1369

سي
شنا

كار
 

شد
ار

  

 ريزي شهري جغرافيا و برنامه 1382
 رشته ژئومورفولوژي) 1392گرايش ژئومورفولوژي (از سال - جغرافياي طبيعي 1385
 جغرافياي سياسي 1387
 مديريت امور شهري  1388
 وهواشناسي) رشته آب 1392شناسي (ازسال  گرايش اقليم- طبيعيجغرافياي  1388
  ريزي گردشگري جغرافيا و برنامه  1398
 جغرافيا و سنجش از راه دور 1400

 ريزي روستايي جغرافيا و برنامه 1375

ري
دكت

  

 ريزي شهري جغرافيا و برنامه 1389
 ژئومورفولوژي 1391
 جغرافياي سياسي 1396

  
ريزي  پژوهش و برنامه ةمجل« باشد. اين مجالت شامل له نيز ميـجـند مـر چـدار نش جغرافيا عهدهگروه 

 يها شـپژوه«، »يشهر يفضا ةو توسع ايجغراف« (ابتدا به زبان فارسي و اخيراً به زبان انگليسي)، »تاييـروس
                                                            

،   http://adabiyat.um.ac.ir/single/adabiyat/index.html، تور مجازي دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دسترسي در: » تور مجازي«    -1
                                                          همچنين مراجعه شود به فصل چهارم.                                                                                                         .1399
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  1باشد. مي» يطيو مخاطرات مح ايجغراف«و » يا هيناح ةتوسع و ايجغراف«، »ياسيس يايجغراف
  2به تفكيك مقطع تحصيلي 1399- 1400سال تحصيلي  نخستسال  نيم ورودي: تعداد دانشجويان 9جدول 

  مجموع  دكتري  ارشد كارشناسي  كارشناسي  گروه تحصيلي
  146  20  70  56  جغرافيا

  
  

  اعضاي هيأت علمي  مدت فعاليت  مديران گروه
 1350تا  1344( پايان  اهللا مفخم لطف(   پايان  اهللا مفخم لطف  

 سيروس سهامي 
 عباس سعيدي  
 مهدي صديقي 
 زيبا خرسند 
 محمود علوي 
 علي پورفيگويي 
 فروزان خزائني 
 عباداهللا قنبري  
  محمدحسين پاپلي يزدي 
  جعفر جوان  
  حسن مطيعي لنگرودي  
 محمد جعفر زمرديان 
  عزت اهللا مافي  
  محمدعلي احمديان  
 عبدالرضا رحماني فضلي  
  مجيد پورعشور ياسوري  
 سعداهللا واليتي 
  حميد شايان  
 زاده  سيدرضا حسين  
  محمدرحيم رهنما  

 1354تا  1350(  سيروس سهامي(  
 1360تا  1354(  مهدي صديقي(  
  1364تا  1362(  محمدحسين پاپلي يزدي(  
  1369تا  1364(  حسن مطيعي لنگرودي(  
  1371تا  1369(  جعفر جوان(  
  1375تا  1372(  عزت اهللا مافي(  
  1377تا  1375(  محمدعلي احمديان(  
  1379تا  1377(  عزت اهللا مافي(  
  1381تا  1379(  حميد شايان(  
  1383 تا 1381( سيد رضا حسين زاده(  
  1386تا  1383( براتعلي خاكپور(  
  1388تا  1386( مجيد پورعشور ياسوري(  
  1390تا  1388( محمدرحيم رهنما(  
 1393تا  1390( هادي زرقاني(  
 1395تا  1393( هادي اعظمي(  
 1397تا  1395( خديجه بوزرجمهري(  
 1399تا 1397( عباس مفيدي(  
 محمد اجزاء شكوهي 
 

  ادامه دارد )-1399(

                                                            
                             .https://jm.um.ac.ir/list_125.html   ،1399، دسترسي در: مديريت نشريات علمي ةسامان، » دانشكدة ادبيات و علوم انساني«   -1

                                                                                                                                                             همچنين مراجعه شود به فصل چهارم.
 .16/04/1400مرضيه دهقان، كارمند آموزش،   -2
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ها و  كارشناسان گروه (دفتر گروه، كارگاه
  :1ها) آزمايشگاه

 محمدحسين پاپلي يزدي  
 حميده نژادي  
 خديجه بوزرجمهري  
 سليمان صادقي  
 فروش رضا عسل  
 محمد قاسمي خوزاني  
 مجيد كاتبي  
 جواد بابايي  
 بهروز شكيبا  
 غالمعلي بهاري  
 مهناز رمضاني  
 زهرا دامغاني  
 مليحه نيازي  
 مجيد پالوانه  
 ابراهيم اكبري  
  

   خاكپور يبراتعل 
  رجمهريزخديجه بو  
 فروش عسل رضا 
 يصادق مانيسل 
 يخوزان يقاسم محمد  
 هادي زرقاني  
 هادي اعظمي  
 محمد اجزاء شكوهي 
 طاهره صادقلو  
 حمد اهللا سجاسي 
 مريم قاسمي 
 آذر زرين 
 عباس مفيدي 
 يعنابستان اكبر علي 
   رضا دوستان 
 مسعود مينايي 
 پرور محسن جان 
 ندا محسني 
 اهللا اسدي     روح 
                              اميد علي خوارزمي
 مصطفي اميرفخريان 
 اكبر حيدري تاشه كبود  

  
  2گروه علوم اجتماعي

كه بيشتر ارائة  3در مقطع كارشناسي افتتاح شد 1348اي فرعي از سال  تهـنوان رشـعلوم اجتماعي به ع ةرشت
 1364از سال اين گروه  داشت.  هاي عمومي و فرعي (كهاد) در سطح دانشكده و دانشگاه را برعهده درس

                                                            
 چند تن از كارشناسان گروه جغرافيا با ادامة تحصيل در اين رشته در مقطع دكتري به عضويت هيأت علمي گروه درآمدند.  -1

 https://socialsciences.um.ac.ir/index.php?lang=faوبگاه گروه:   -2

، مشهد، گروه علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي، » گروه علوم اجتماعي آشنايي با«گروه علوم اجتماعي،    -3
1400. 
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درنبوي نخستين مدير اين گروه بود كه با ـدكتر ص 1اي مستقل اقدام به پذيرش دانشجو كرد. رشتهعنوان به 
شناسي  هاي مرتبط با جامعه ها دالرام قهرمان و زهرا شكورزاده درس همكاري چند تن ديگر از جمله خانم

اد مؤثر در اين گروه يكي از افر 1350 ـةدر اواخر ده 2كردند. ده تدريس ميـرا در سطح دانشگاه و دانشك
ارشد و  كارشناسي مقطع سال مديريت گروه را بر عهده داشت. وي 18احمد حامد مقدم بود كه حدود 

ر ـتن دكتـپيوس 3.ديشـته را سامان بخـرش نيكرد و ا يگذارهيپانيز را  ماعيـعلوم اجت يپس از آن دكتر
  ود.زاده به گروه نيز در پيشبرد كار گروه مؤثر ب ا زنجانيـهم

ايجاد  پژوهش علوم اجتماعيبا عنوان  اين رشته ارشد كارشناسي ةدور 1371-1372از سال تحصيلي 
 1399 گروه همچنين از سال اين5.شد يانداز راه آموزشي گروهاين در  1384از سال  نيز يدوره دكتر 4شد.

در اين گروه ايجاد  گذاري بنيانآخرين  .پذيرد ي دانشجو مياجتماع يمددكار در رشتة يكارشناس ةدوردر 
 248  هم اكنون گروه يكارشناس انيشمار دانشجو بوده است. 1400علوم ارتباطات اجتماعي در سال  ةرشت
 -العاتي رشتهـمط ةوزـوند نزديك حـيـپ 6باشد. يم نفر 47نفر و دكتري  50ارشد  ، كارشناسينفر
آموزشي هاي  گروه ترين فعالكي از ـه يـبتبديل ماعي آن را ـهاي موجود در گروه علوم اجت رايشـگ

بيرون از دانشگاه كرده است. گروه علوم هاي  و سازمان با مسائل جامعه و نهادهادر رابطه دانشكده 
  7را نيز برعهده دارد. »مشهد يدانشگاه فردوس يعلوم اجتماع ةدو فصلنام« ةاجتماعي مسئوليت انتشار نشري

  
   

                                                            
تاريخچه و راهنماي ؛ روابط عمومي دانشگاه فردوسي،  26، ص 1369-70كارنامه پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد محمدرضا اميري،    -1

، 1374-1376پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد  ةكارنام؛ محمد بسكابادي و محمد كمالي نسب،  94، ص جامع دانشگاه فردوسي مشهد
كانامة دانشگاه فردوسي مشهد: گزارش عملكرد دانشگاه و ؛ محمد تقوي،  29، ص 1377مشهد، معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .347، ص )77-83تحول و توسعه آن (

 .1386/ 1/ 20وگو با دكتر صدرنبوي،  گفت  -2

  ، دسترسي در:خبرگزاري دانشجويان ايران؛ ايسنا، » معناي دانش واقعي را درك كرده بود» دكتر حامد مقدم«  -3
 https://www.isna.ir/news/Khorasan-Razavi-123572/   ،2  1396مرداد.                                                                                                                                                                                                                                                                         
 .108، ص مشهدتاريخچه و راهنماي دانشگاه فردوسي ستاد پنجاهمين سال تأسيس دانشگاه فردوسي مشهد،    -4

 ».آشنايي با گروه علوم اجتماعي«گروه علوم اجتماعي،    -5

  ».آشنايي با گروه علوم اجتماعي«گروه علوم اجتماعي،    -6
  ، دسترسي در:علوم اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد ةوبگاه نشري، » اهداف و چشم انداز«   -7
 https://social.um.ac.ir/journal/aim_scope   ،1398.                                                                                                                                                                                                             
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1به تفكيك مقطع تحصيلي 1399-1400سال تحصيلي  نخستسال  نيمورودي ان : تعداد دانشجوي10جدول 
 

  مجموع  دكتري  ارشد كارشناسي  كارشناسي  گروه تحصيلي
  113  6  15  92  علوم اجتماعي

 
 

  اعضاي هيأت علمي  مدت فعاليت  مديران گروه
  1358تا  1348(  رامپور صدر نبوي(   يرامپور صدرنبو  

 يطوس انيالنيس يعل  
 زاده يهما زنجان  
 گونديب يدريح وشيدار  
 بهروان نيحس  
 زاده يحائر يعلديس  
 يعسگر روزيف فيمنوچهر ظر  
 حامد مقدم احمد  
 محمدمظلوم خراساني 
 رضاصديق اورعي غالم  
 علي يوسفي  
 محسن نوغاني 
 علي اصغرموسوي 
 رضا قزلي غالم  
 اكبر مجدي علي  
 احمدرضا اصغرپورماسوله  
 حسين اكبري  
 حسين ميرزائي  
 درميانرضا حسني  غالم  
 مهدي كرماني  
 مجيد فوالديان 

  

  1377تا  1358(  احمد حامد مقدم(  
  1379تا  1377(  داريوش حيدري بيگوند(  
  1380تا  1379(  علي سيالنيان طوسي(  
  1382تا  1380( حسين بهروان(  
  1384تا  1382( محمد مظلوم خراساني(  
  1387تا  1384( سيد علي حائري زاده(  
  1389تا  1387( حسين بهروان(  
  1392تا  1389( محمد مظلوم خراساني(  
 1395تا  1392(  محسن نوغاني(  
 1397تا  1395(  حسين ميرزائي(  
 1399تا  1397(  احمدرضا اصغرپور ماسوله(  
 ادامه دارد)-1399(  اكبر مجدي علي  
  

  كارشناسان گروه
  

 نسرين تبرئي    
 طيبه ابراهيمي    
  تفقديحسين    
 نيا ابوالفضل رجب    
  يلدا نائبيان   
 ادامه داردداوود نادمي....    

                                                            
 .16/04/1400مرضيه دهقان، كارمند آموزش،   -1
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  1و علوم اجتماعي شناسي روان ة: مذاكرات دكتر جالل متيني براي تأسيس رشت16سند 

  

  شناسي گروه روان
و  ادبياتدانشكدة در  1352-1353ان سال تحصيلي ـتا پاي 1349-1350از سال تحصيلي  شناسي روان ةرشت
علوم تربيتي و  ةو به دانشكد 2ن دانشكده جدا شدـاز اي 1353-1354ود ولي از سال ـر بـي دايـانـانس علوم
 ةين رشتـشمـنوان شـبه ع 1349ال ـه در سـو علوم تربيتي ك شـناسي روان ـةرشت 3منتقل شد. شنـاسي روان
ال ـدر س .ادـترش نهـرو به گس رفته ، رفتهفعاليت خود را آغاز كرده بود دانشكدة ادبياتده در ـاندازي ش راه

پس از  .تأسيس گرديد دانشكدة ادبياتاين رشته در  براي و علوم تجربي شناسي روانآزمايشگاه  1350
                                                            

، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي » شناسي و علوم اجتماعي روان ةمذاكرات دكتر جالل متيني براي تأسيس رشت«اداري،  ةنام   -1
 .1730، ش 1348تير  21جالل متيني،  ةمشهد / پروند

؛ روابط عمومي دانشگاه  99، ص تاريخچه و راهنماي دانشگاه فردوسي مشهدستاد پنجاهمين سال تأسيس دانشگاه فردوسي مشهد،    -2
پژوهشي دانشگاه  ةكارنام؛ محمد بسكابادي و محمد كمالي نسب،  94، ص تاريخچه و راهنماي جامع دانشگاه فردوسي مشهدفردوسي، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .29، ص 1374-1376فردوسي مشهد 

، تاريخ معاصر مشهد؛ پژوهشي پيرامون تحوالت سياسي اجتماعي مشهد از انقالب مشروطيت تا انقالب اسالميحقيقي،  يوسف متولي   -3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .149، ص مشهد؛ نگاهي به تاريخ، فرهنگ و مفاخر؛ سيد مهدي سيدي فرخد، يوسف متولي حقيقي، و بهزاد نعمتي،  536ص 
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اي جداگانه  به صورت دانشكده 1352از سال  دانشكدة ادبيات، اين رشتهفعاليت سه ساله در  ةيك دور
  1عنوان هفتمين واحد آموزشي دانشگاه را به خود اختصاص داد.آمد و در

ني ـشناسي يع تخصص روان ت علمي باشناسي يك تن عضو هيأ روانل از تأسيس رسمي رشتة ـبـق
درس عمومي  شناسي رواندريس بخش ـن رفيعي در دانشكده استخدام شده بود كه ترابراد محمددكتر علي 

  دانشكدة ادبياتدر  شناسي روانشكيل گروه ـراد ديگر كه براي تـاز اف 2هده داشت.ـعلوم را برع ةفلسف
 ضمـيـمهسند  3توان نام برد. خانم فتانه اختري و آقاي رزقي ميخدام شده بودند از دكتر امين  فكرت، ـتـاس
  است.اق افتاده ـفـعلوم اجتماعي، همزمان ات شناسي و رشتة روان دهد مذاكرات براي ايجاد رشتة ـان مينش

  

  4گروه زبان عربي (زبان و ادبيات عربي)
 ةبه پيشنهاد دكتر يوسفي و همكاري دكتر فاضلي از دانشكد 1351زبان و ادبيات عربي در سال  ةرشت

 اي مستقل به عنوان رشتهو سپس  6و ابتدا ذيل گروه زبان و ادبيات فارسي 5منتقل دانشكدة ادبياتالهيات به 
استادان  اوليناز  8كارشناسي زبان و ادبيات عربي بود. ةنخستين مقطع در اين رشته دور 7.كار كرد آغاز به

زبان و ادبيات  ةه در اصل دعوت شده بود تا رشتـود كـاز كشور اردن ببكار  فينا وسفيدكتر اين رشته 
ستادان همكاري او چند سال در دانشكده تدريس كرد و با ا 9اندازي كند. راه دانشكدة ادبياتعربي را در 

و دكتر اسداللهي از ديگر افراد فعال در گروه عربي در  (نويد) اللهي حبيبابوالقاسم  10علمي داشت.
دكتر محمد فاضلي نقش مهمي در پيشبرد اين گروه ايفا كرد و برخي از  1360در دهه  11دانشكده بودند.

                                                            
 .5، ص راهنماي دانشگاه فردوسيدفتر مطالعات آموزشي و هماهنگي تحقيقاتي،    -1

 .141، ص 2، ج دوم)هاي دانشجويي (دفتر  ها: يادهاي جواني و سال آن سالمحمدجعفر ياحقي،    -2

 .1386/ 1/ 20وگو با دكتر صدرنبوي،  گفت  -3

 /https://arabicdept.um.ac.irوبگاه گروه:   -4

تاريخچه و راهنماي ؛ روابط عمومي دانشگاه فردوسي،  26، ص 1369-70كارنامه پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد محمدرضا اميري،    -5
، 1374-1376پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد  ةكارنام؛ محمد بسكابادي و محمد كمالي نسب،  94، ص جامع دانشگاه فردوسي مشهد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .149، ص مشهد؛ نگاهي به تاريخ، فرهنگ و مفاخر؛ سيد مهدي سيدي فرخد، يوسف متولي حقيقي، و بهزاد نعمتي،  29ص 

 .1399/ 11/ 8، 1وگو با دكتر ياحقي، ب  گفت  -6

  ، دسترسي در:عربيوبگاه گروه زبان و ادبيات ، » تاريخچه گروه«   -7
 https://arabicdept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=888   ،1399.                                                                                                                                                                                                                                                                        

  ، تور مجازي دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دسترسي در:» تور مجازي«    -8
http://adabiyat.um.ac.ir/single/adabiyat/index.html   ،1399.                                                                                                                                                                  

  .296، ص 2، ج هاي دانشجويي (دفتر دوم) ها: يادهاي جواني و سال آن سالمحمدجعفر ياحقي،    -9
 .178، ص همان   -10

 .1386/ 1/ 20وگو با دكتر صدرنبوي،  گفت  -11
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  ه درآمدند.دانشجويان اين دوره و شاگردان او بعدها به عضويت هيأت علمي گرو
ت عربي تنظيم كارشناسي رشته زبان و ادبيا ةبراي دور 57-58اي كه در سال تحصيلي  هدف از برنامه

آموختگان اين رشته عالوه بر احراز قدرت تكلم به زبان عربي بتوانند مقاصد خود را  شد اين بود كه دانش
هدف از تأسيس اين  1و بالعكس قادر شوند. يمطالب از عربي به فارس ةبه زبان عربي بنويسند و نيز به ترجم

 ةها و ديگر مراكز آموزشي كشور بود. در وهل تحصيلي تربيت دانشجويان براي تدريس در دبيرستان ةرشت
ها و  ان اوقاف و امور خيريه، كتابخانهرفع نيازهاي برخي ادارات نظير وزارت امور خارجه، سازم دوم

   2كاربرد اين زبان مد نظر بوده است. ةهاي دولتي و خصوصي در زمين شركت
با تالش و  1376و  1370ي ها سالارشد و دكتري اين گروه آموزشي به ترتيب در  كارشناسيهاي  دوره

ادبيات عربي در زبان و مقطع دكتري  .اندازي گرديد راهدر گروه زبان و ادبيات عربي پيگيري دكتر فاضلي 
آمد و در  دكتري دانشكده به حساب مي ةرشت دومينزبان فارسي ادبيات دانشگاه فردوسي پس از  ةدانشكد

اخير بسياري از  ةهر چند در دو ده 3قرار داشت.س تهران و تربيت مدري ها دانشگاهسطح كشور نيز پس از 
اند، اما با  لهي و دكتر نجمه رجايي بازنشسته شدهلاين گروه مانند دكتر فاضلي، دكتر اسدا اولاستادان نسل 

هاي گروه  روند پيشرفت فعاليت ها دانشگاهآموختگان پيشين گروه و يا ساير  ستن نسل جديدي از دانشپيو
ي اخير با افزايش پذيرش دانشجويان خارجي، بخصوص از كشور ها سال. همچنين در فته استادامه يا

هاي اين گروه گسترش كمي  هاي كارشناسي ارشد و دكتري گروه عربي حوزه فعاليت عراق در دوره
  4كند. را منتشر مي »يعرب اتيزبان و ادب« ةگروه زبان و ادبيات عربي مجلزيادي يافته است. 

5رشته و مقطع تحصيلي تفكيك به 1399- 1400 سال تحصيلي نخستمسال تعداد دانشجويان جاري ني: 15جدول 
 

  مجموع  دكتري  ارشد كارشناسي  كارشناسي  گروه تحصيلي
  211  44  139  )1399(ورودي  28  زبان عربي

  

 

                                                            
 .354، ص راهنماي دانشگاه فردوسيدفتر مطالعات آموزشي و هماهنگي تحقيقاتي،    -1

، مشهد، مؤسسه راهنماي دانشگاه فردوسي مشهدريزي آموزشي،  معاونت آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد / دفتر مطالعات و برنامه   -2
تاريخچه و راهنماي ؛ ستاد پنجاهمين سال تأسيس دانشگاه فردوسي مشهد،  98، ص 1377تشارات دانشگاه فردوسي مشهد، چاپ و ان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .102، ص دانشگاه فردوسي مشهد

  ، دسترسي در:وبگاه گروه زبان و ادبيات عربي، » گروه ةتاريخچ«    -3
https://arabicdept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=888   ،1399.                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                             .https://jall.um.ac.ir/   ،1399، دسترسي در: زبان و ادبيات عربي ةوبگاه نشري، » اصلي ةصفح«   -4
  شامل دانشجويان ايراني و غيرايراني. .16/04/1400مرضيه دهقان، كارمند آموزش،   -5
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  اعضاي هيأت علمي  مدت فعاليت  مديران گروه
  1357تا  1350(  يوسف نايف بكار(   بكار  فينا وسفي  

 يمحمد فاضل   
 يمنتظم يعل   
 يمحمود اسدالله ديس   
  عباس عرب  
 يديس نيحس ديس  
 نجمه رجائي 
 سيد محمدباقر حسيني 
 يعباس طالب زاده شوشتر  
 مرضيه آباد  
 يحسن عبدالله  
 حسين ناظري  
 ينوروز علي  
  عربعباس  
 احمدرضا حيدريان شهري 
 كلثوم صديقي 
  متقي مقدمامير 
 بالسم محسني  

  1365تا  1360(  محمد فاضلي(  
  1371تا  1365(  علي منتظمي(  
  1371تا  1370( سيد محمود اسداللهي(  
  1376تا  1371(  عباس طالب زاده شوشتري(  
  1381تا  1376( عباس عرب(  
  1383تا  1381( عباس طالب زاده شوشتري(  
  1385تا  1383( سيد حسين سيدي(  
  1387تا  1385(  عباس طالب زاده شوشتري(  
  1389تا  1387( حسن عبداللهي(  
 1392تا  1389( حسين ناظري(  
 1394تا  1392( علي نوروزي(  
 1396تا  1394( مرضيه آباد(  
 1398تا  1396( عباس عرب(  
 1399تا  1398( امير مقدم متقي(  
 ادامه دارد)-1399( حسين ناظري  
  
  

  كارشناسان گروه:
 ) 1380تا  1353جعفر آرام( 
  1384تا  1380(قزويني( 
 ) ادامه دارد)-1384صديقه قادري 
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  1گروه زبان روسي
آموزش زبان روسي در دانشگاه  ،زبان و ديگر كشورهاي روسييه ــايران و روسبا توجه به گسترش روابط 

وان يك ضرورت مطرح گرديد. ـگاه شمال شرق كشور به عنـترين دانش فردوسي مشهد به عنوان بزرگ
روه ــگ 1383علمي در بهمن سال هيأت مين أوراي گسترش آموزش عالي و تــاز ش زمجوپس از كسب 

 ايربد. كرگرايش مترجمي فعاليت خود را آغاز  درنفر دانشجوي كارشناسي  20با پذيرش زبان روسي 
قدامات هاي دانشكده و دانشگاه ا فرايند آموزش اين زبان و با توجه به نبود منابع مربوط در كتابخانهتقويت 

مورد توجه قرار گرفت. در نتيجه ك آموزشي از روسيه ـب، منابع آموزشي و كماخريد كتد ــتكميلي مانن
. آزمايشگاه زبان با شددر سطح كشور هاي مرتبـط  ترين مجموعه غنيدانشكده تبديل به يكي از  ةكتابخان

نيز در اين گروه  المللي سطح بينهاي كتبي و شفاهي در  سيستم پيشرفته و داراي قابليت برگزاري آزمون
و ادبيات روسي مشغول دانشجوي كارشناسي با گرايش زبان  110ال حاضر تعداد ــدر ح .فراهم شده است
تهران و تربيت ارشد و دكتراي دانشگاه   شدگان مقطع كارشناسي د پذيرفتهــباشند. درص به تحصيل مي

اين  پيش روي هاي ترين برنامه از مهم اشد.ــب قابل توجه ميآموختگان اين گروه بسيار  مدرس از ميان دانش
  2باشد. ارشد زبان و ادبيات روسي مي كارشناسي ةسيس دورأگروه آموزشي ت

اشاره  1391نامه با بنياد روس در سال  توان به انعقاد تفاهم هاي گروه زبان روسي مي ترين فعاليت از مهم
نامه منابع آموزشي و  . در قالب اين تفاهمباشد ميوسي در دانشكده كرد كه از نتايج آن گشايش اتاق زبان ر

  3آموزشي زبان و ادبيات روسي به طور رايگان در اختيار گروه قرار گرفته است. كمك
  

   

                                                            
 /https://russiandept.um.ac.irوبگاه گروه:   -1

  ، دسترسي در:وبگاه گروه زبان روسي، » معرفي گروه«   -2
 https://russiandept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=863   ،1399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  ، تور مجازي دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دسترسي در:» تور مجازي«    -3
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 1به تفكيك رشته و مقطع تحصيلي 1399- 1400سال تحصيلي  نخستنيمسال  ورودي: تعداد دانشجويان 16جدول 

  مجموع  دكتري  ارشد كارشناسي  كارشناسي  گروه تحصيلي
  33  -   -   33  زبان روسي

  
  

  اعضاي هيأت علمي  مدت فعاليت  مديران گروه
 1385تا  1382( زاده  زينب مؤذن(   زاده زينب مؤذن 

 حسن ايزانلو 
 حسينعلي مصطفوي گرو 
 حسن شيخي 
 محسن معظمي 
 شهرام همت زاده 
 موسي عبداللهي 
 مهناز نوروزي 
 مريم شفقي 
 مهر زدانيجواد  دمحمديس  

  1387تا  1385( حسن ايزانلو(  
  1388تا  1387( حسينعلي مصطفوي(  
  1391تا  1388( محسن معظمي(  
 1392تا  1391(  حسن ايزانلو(  
 حسينعلي مصطفوي 
 حسن ايزانلو 
  

  )1398تا  1392(
  ادامه دارد) -1398(

  كارشناسان گروه: 
 ) 1393تا  1382مليحه آريامنش( 
  1396تا  1393(فر  يجنّتاعظم( 
 ) ادامه دارد)-1396مهدي نيازدل  

  
  هاي درسي بازنگري برنامه
ها بوده است. چنانكه پيشتر  هاي درسي يكي از امور مهم در روند آموزشي دانشگاه تهيه و اصالح برنامه
هاي درسي در وزارت فرهنگ (و سپس فرهنــگ و آموزش عـالي / علــوم،  ها برنامه اشاره شد تا مـدت

ها  اعضاي هيأت علمي دانشگاه شد. البته برخي ها ابالغ مي تحقيقات و فناوري) تهيه و براي اجرا به دانشگاه
ها عضويت داشتند. چنانكه در  كننـده اين برنامه و از جمله دانشكدة ادبيات و علوم انساني در شوراهاي تهيه

الديني در اين زمينه فعال  افرادي مانند دكتر عبدالهادي حائري، دكـتر خواجويان و دكتر مشكـوه 1360دهة 
هاي برتر كشور واگذار شده است تا  هاي درسي به دانشگاه بازنگري برنامههاي اخير اختيار  بودند. در سال

براساس بخشنامه اجرايي مورخ هاي درسي اقدام شـود. به  تر شدن برنامه براي هرچه روزآمـد و كـاربـردي
ارتقاء كيفيت آموزش عالي، ور تمركززدايي، ـظـه منـاوري بـات و فنـيقـقـوزارت علوم، تح 14/2/1394

                                                            
  .16/04/1400مرضيه دهقان، كارمند آموزش،   -1
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از هاي درسي  در مديريت آموزش عالي و تسهيل فرايند تغيير برنامه ها دانشگاهادينه ساختن مشاركت نه
 هاي هاي درسي به دانشگاه اختيار بازنگري و اصالح برنامه ها علمي دانشگاه طريق مشاركت اعضاي هيأت

ي سطح يك ابتدا ها دانشگاهسطح يك و دو كشور داده شد. دانشگاه فردوسي مشهد نيز به عنوان يكي از 
هاي آموزشي موظف  ص نمود و سپس گروهـهاي درسي را مشخ ازنگري برنامهـدوين و بـساختار و فرايند ت

بندي شده  زمان ةهاي مختلف طبق يك برنام درسي رشته ةروز نبودن برنام بودن و به شدند با توجه به قديمي
  1مختلف اقدام كنند. ها و مقاطع درسي رشته ةنسبت به بازنگري برنام

اني بتدريج ـسـو علوم ان دانشكدة ادبياتهاي درسي در  يادشده بازنگري برنامه ةوب بخشنامـارچـدر چ
ريزي درسي  ويب در شوراي برنامهــس از طي فرايندهاي الزم و تصـهاي بازنگري شده پ انجام و برنامه

ردي كردن ـابـتحوالت علمي روز و كتوجه به با سي هاي در برنامـهدانشگاه به اجرا درآمدند. به روز كردن 
گيري از تجربيات داخلي و جهاني از جمله  ها با توجه به نيازهاي بازار كار و عاليق دانشجويان و بهره درس

ي ـهاي درس ت برنامهـيـر وضعـودار و جدول زيـمـوده است. در نـهاي درسي ب امهـداف در بازنگري برنـاه
  مشخص شده است.  1400و علوم  انساني تا سال  دانشكدة ادبياتهاي مختلف  بازنگري شده در گروه

  

 
  هاي درسي مصوب به تفكيك دانشكده و مقطع تحصيلي : نمودار برنامه42 ريتصو

  

                                                            
 –خبري  ةنام فصل ةويژ ة، شمار1397-  1400فردوسي مشهد دانشگاه فردوسي مشهد هاي معاونت آموزشي دانشگاه  گزارش فعاليت  -1

  ، دسترسي در: 28و  22ترويجي معاونت آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد، صص 
https://vpap.um.ac.ir/images/84/1399/fasl10.pdf - 4 /4 /1400. 
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 1ريزي درسي دانشگاه و در حال اجرا) (مصوب شوراي برنامه دانشكدة ادبياتهاي درسي بازنگري شده در  : برنامه17جدول 

  تاريخ تصويب در دانشكاه  مقطع  رشته گروه درسي
  1399/ 10/ 22  كارشناسي  زبان و ادبيات فرانسه  زبان و ادبيات فرانسه
  1398/ 8/ 20  ارشد كارشناسي  زبان و ادبيات فرانسه  زبان و ادبيات فرانسه

  1398/ 12/ 5  ارشد كارشناسي  اجتماعيپژوهش علوم   علوم اجتماعي

  شناسي شناسي گرايش جامعه جامعه  علوم اجتماعي
  1399/ 2/ 22  دكتري  اقتصادي و توسعه

  1397/ 2/ 3  ارشد كارشناسي  تاريخ گرايش تاريخ ايران اسالمي  تاريخ
  1397/ 12/ 20  ارشد كارشناسي  تاريخ گرايش تاريخ تشيع  تاريخ

گرايش هيدرومورفولوژي در ژئومورفولوژي   جغرافيا
  1398/ 7/ 8  ارشد كارشناسي  ريزي محيطي برنامه

  1398/ 4/  10  كارشناسي  زبان و ادبيات انگليسي  زبان و ادبيات انگليسي
  1399/ 12/ 13  ارشد كارشناسي  آموزش زبان انگليسي  زبان و ادبيات انگليسي
  1397/ 11/ 29  ارشد كارشناسي  زبان و ادبيات انگليسي  زبان و ادبيات انگليسي
  1397/ 10/ 24  ارشد كارشناسي  مترجمي زبان انگليسي  زبان و ادبيات انگليسي
  1399/ 12/ 13  دكتري  آموزش زبان انگليسي  زبان و ادبيات انگليسي
  1400/ 1/ 23  دكتري  ترجمه  زبان و ادبيات انگليسي
  1398/ 10 /23  كارشناسي  زبان و ادبيات عربي  زبان و ادبيات عربي
  1398/ 11/ 28  ارشد كارشناسي  مترجمي زبان عربي  زبان و ادبيات عربي
  1396/ 10/ 25  ارشد كارشناسي  آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان  زبان و ادبيات فارسي
  1397/ 1/ 27  دكتري  زبان وادبيات فارسي گرايش ادبيات حماسي  زبان و ادبيات فارسي

 

 

  و آموزش الكترونيكي (مجازي)هاي نوين  ي فناور
ور كار ـتـتفاده از امكانات فني و ارتباطي مرتبط با آن را در دسـوزش اسـعلم و آم ةانه به عرصـورود راي
 1370 ةو علوم انساني به اين امكانات كه از اواسط ده دانشكدة ادبياتقرار داد. روند تجهيز  ها دانشگاه

د روزافزون داشته است. چنانكه امروزه ــهاي دانشگاه رش د ساير بخشنــرار گرفته بود همانــمورد توجه ق
نام در دانشگاه و انتخاب واحد و حضور و غياب  هاي دانشجويي و آموزشي از ثبت فعاليتتقريباً تمامي 
ت نمره و ارزيابي كيفيت تدريس استادان و امور ـبـس و ثـدريـتفاده از نمايش در تـا اسـدانشجويان ت

شود. براي دانشجويان و استادان  نترنت انجام ميــانه و ايــآموختگي دانشجويان با استفاده از راي شــدان
بيني شده  امور آموزشي و پژوهشي خود را با امكانات پيش ةت تا كليـده اسـهايي مجازي طراحي ش سامانه

  در آنها با دقت و سرعت به انجام برسانند.  
                                                            

 دانشگاه براي در اختيار گذاشتن اين جدول.با سپاس از سركار خانم وقاري كارشناس سازمان مركزي   -1
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رايانه جهت انجام امور آموزشي و پژوهشي فضاي قابل توجهي به عنوان با توجه به ضرورت استفاده از 
ايجاد شده  دانشكدة ادبيات) دانشجويان كارشناسي و دانشجويان تحصيالت تكميلي در سايتگاه (ــپاي

اي كه به  اند تا دانشجويان امور خود را با امكان استفاده مجهز شده انهيرا 100است. اين فضاها به بيش از 
هاي شخصي باقي نماند و  اين شرايط در حد رايانه 1.آنها داده شده و دسترسي به اينترنت رايگان انجام دهند

هاي هوشمند به بازار فناوري اين موارد نيز در  ي اخير با توجه به گسترش اينترنت و ورود گوشيها سالدر 
  اند.  خدمت آموزش قرار گرفته

تري به استفاده  و تعطيل شدن آموزش حضوري ابعاد گسترده 1398انتشار ويروس كرونا در اواخر سال 
مركز فناوري اطالعات و ارتباطات عيت جديد در ـاين وض 2رونيكي) داد.ـات (آموزش الكتـاز اين امكان

  دانشگاه (فاوا) چنين بازتاب يافته است:
روزها در  نيت كه ااس يازيمورد ن ديو شا ديجد اتياز تجرب يكيدرس  يها كالس نيآنال يبرگزار«

و در  ندهيآ يليتحص يها سالكه در  يكرونا مورد استفاده قرار گرفته است؛ آموزش يبحران طيشرا
و آموزش  يريادگيوقفه در  جاديبه كار خواهد آمد و از ا د،يآ يم شيكه پ يا ناخواسته التيتعط

 تيدر جهت تقو يبلند يها گام يدمياپ نياز زمان آغاز ا يفردوس دانشگاه .كند يم يريشگيپ
دوره  نيبرگزار شده در ا يها ها، جلسات و آزمون خود برداشته است. كالس يآموزش مجاز ستميس

برگزار  يدرسته همكاران مركز فاوا ب اريبس يها با تالش يآموزش مجاز يها سيبا استفاده از سرو
  3»همراه بوده است. يريشده و با رشد چشمگ

  

                                                            
  ، دسترسي در:وبگاه دانشكدة ادبيات، » مركز رايانه«   -1

https://adabiyat.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3021&Itemid=1014&lang=fa   ،1399.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ترويجي معاونت آموزشي   -خبري ةنام فصل ةويژ ة، شمار1397- 1400انشگاه فردوسي مشهد هاي معاونت آموزشي د گزارش فعاليت  -2

  ، در دسترس در:127دانشگاه فردوسي مشهد، ص 
https://vpap.um.ac.ir/images/84/1399/fasl10.pdf - 4 /4 /1400 

 ، دسترسي در:مركز فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) وبگاه، » گزارش برگزاري كالسهاي آنالين در زير ساخت آموزش مجازي دانشگاه«   - 3
https://ict.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=268:2020-07-18-09-32-

31&catid=44&Itemid=409&lang=fa   ،1399.                                                                                                                                                                                                 
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  1)1398- 1399( به تفكيك ماه دانشكدة ادبيات ةبرگزار شد كالس درس تعداد جلسات: 43 ريتصو

  
هاي آموزشي كامالً الكترونيكي (آفالين  افزون بر آموزش غيرحضوري زنده و همزمان، برگزاري دوره

و علوم انساني شكل گرفته و رو به  دانشكدة ادبياتو  مشهد / آنالين) نيز بتدريج در دانشگاه فردوسي
ت ـيادگيري الكترونيكي اس ةي پيشرو در زمينها دانشگاهكي از ـدانشگاه فردوسي مشهد ي گسترش دارد.

واحد از  4زم، ن سال با كسب مجوزهاي الـ. در ايه استفعاليت در اين زمينه را آغاز كرد 1382كه از سال 
واحد از  8الكترونيكي براي دانشجويان ارائه شد و به دنبال آن  مالًصورت كا هاي عمومي به درس
 هاي فعاليت 1390تند. از سال ـرفـرونيكي قرار گـتر آموزش الكتـبر بس 1383هاي پايه نيز در سال  درس

 ورت غيرحضوريـص ذيرش دانشجو بهـد و با پـاي ش تازه ههاي الكترونيكي وارد مرحل مركز آموزش
هاي الكترونيكي دانشگاه شكل  ركز آموزشــم هاي فعاليتارشد،  مقطع كارشناسيدر  )الكترونيكي(

هاي  دوره 2.پذيرد و ميـگرايش دانشج-رشته 10ز در ـركـ. در حال حاضر اين متري گرفت جدي
                                                            

 ، دسترسي در:وبگاه مركز فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا)، » گزارش برگزاري كالسهاي آنالين در زير ساخت آموزش مجازي دانشگاه«   - 1
https://ict.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=268:2020-07-18-09-32-

31&catid=44&Itemid=409&lang=fa   ،1399.                                                                                                                                                                                                 
  -خبري ةنام فصل ةويژ ة، شمار1397-  1400هاي معاونت آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد دانشگاه فردوسي مشهد  گزارش فعاليت  -2

  در دسترس در:124ترويجي معاونت آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد، ص 
https://vpap.um.ac.ir/images/84/1399/fasl10.pdf - 4 /4 /1400 
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دانشكدة هاي  گرايش-رشته جملهوزش زبان انگليسي و مترجمي زبان انگليسي از ـارشد آم ناسيـارشــك
هاي  . همچنين تعدادي از درسهاي الكترونيكي دانشگاه است در مركز آموزشانساني  و علوم ادبيات

  1شوند. عمومي دوره كارشناسي به صورت الكترونيكي ارائه مي
  

  2)1399سال ( كالس در هفته يتعداد برگزار نيانگيم: 18دول ج
  143 گروه جغرافيا

  77  ارسي گروه زبان و ادبيات ف
  76  انگليسي گروه زبان 

  48  گروه علوم اجتماعي
  75  گروه تاريخ

  92  عربي گروه زبان و ادبيات
  59  گروه زبان فرانسه 

  23  شناسي  زبانگروه 
  26  روسي زبان گروه 

  619  مجموع

  
  هاي عالي آزاد آموزش

علم و  يريفراگ گوناگون يها وهيمستلزم فراهم نمودن ش ينونـك يايدر جهان پو يترش علم و فناورـگس
 عاليآموزش «از كشورها به دو بخش  ياريدر بس يدانشگاه يـالـعآموزش است.  يش در جوامع انسانـدان

و  يا هيبلندمدت و پا يها ه آموزشـب يرسم يوزش عالـآم. شود يم ميتقس »آزاد يآموزش عال«و  »يرسم
جامعه،  التدر رفع مشك شتريب يگذار ريا تأثـمدت و ب كوتاه ،يكاربرد يها ه آموزشـآزاد ب يوزش عالـآم

و امكان  يريپذ آزاد، انعطاف يعال يها آموزش يژگيو نيتر مـ. مهپردازد يم عيناـها، نهادها و ص سازمان
دانشگاه فردوسي مشهد به منظور تأمين نيازهاي  3است. نيمخاطب ازيمتناسب با ن يآموزش يها دوره يطراح

اقدام به  1386ال ـاز ست، ـهاي به روز علم و فناوري اس ناسب با پيشرفتـعه كه متـآموزشي ِكاربرديِ جام

                                                            
  ، دسترسي در:هاي الكترونيكي دانشگاه فردوسي مشهد مركز آموزش، » هاي آموزشي فرم«  -1

https://elc.um.ac.ir/index.php/virtual/ارشد.-كارشناسيhtml   ،1400.                                                                                                                                                             
 .8، ص )»1400-1396فرهنگي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي ( -هاي معاونت آموزشي گزارش فعاليت«   -2

  ، دسترسي در:وبگاه كالج دانشگاه فردوسي مشهد، » گاهكالج دانش ةدربار«مجيد ميرزا وزيري،   -3
 https://college.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=564&lang=fa   ،1399.                                                                                                                                                                                                                     
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كالج دانشگاهي  اولينبه عنوان  »شهدـفردوسي م كالج دانشگاه«مند تحت عنوان  اي نظام استقرار مجموعه
اين عرصه از  باشد. دانشگاه مياين هاي عالي آزاد در  است كه متولي اصلي برگزاري آموزش كشور نموده 

اي از آموزش عالي در كشور است كه نه تنها به دور از موانعي  هاي دانشگاه فردوسي مشهد تنها عرصه فعاليت
 وابستگينمايد، بلكه بدون  نظير كنكور دسترسي همگان را به كسب دانش و علوم دانشگاهي سهل و آسان مي

به عنوان  اسب با نياز مخاطبان راهاي درسي متن تواند برنامه هاي دانشگاهي، مي هاي مصوب درس به سرفصل
 –اي  رشته هاي بين سازي و حمايت از ظرفيت زمينه 1يد.آموزش عالي دانشگاهي براي آنان تنظيم و ارائه نما

   2هاي آموزشي است. اي در دانشگاه نيز از ديگر اهداف آموزشي كالج دانشگاه در برگزاري دوره دانشكده
هاي دانشگاهي در  ج دانشگاه فردوسي به تناسب ارتباط با رشتهـلاـهاي آموزشي ك امهـرنـشي از بـبخ

و  دانشكدة ادبياتهاي عالي آزاد در  شوند. ايجاد دفتر آموزش ريزي و اجرا مي هاي مختلف برنامه دانشكده
  علوم انساني نيز در همين چارچوب مد نظر قرار گرفته است. 

  

  

                                                            
1-  https://college.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=564&lang=fa – 30 /3 /

1400 

 –خبري  ةنام فصل ةويژ ة، شمار1397-  1400دانشگاه فردوسي مشهد دانشگاه فردوسي مشهد هاي معاونت آموزشي  گزارش فعاليت  -2
 - https://vpap.um.ac.ir/images/84/1399/fasl10.pdf، در دسترس در:  131ترويجي معاونت آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد، ص 

4 /4 /1400 
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  1هاي عالي آزاد دانشكده آموزشهاي دفتر  : برخي از دوره44 ريتصو

                                                            
  اول. ةطبق هاي عالي آزاد دانشكده، دانشكدة ادبيات، دفتر آموزش  -1
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  سومتصاوير و اسناد تكميلي فصل 
  

 
بيگي (رئيس  بخارايي و دكتر اسماعيل با حضور دكتر رجائي دانشكدة ادبياتآموختگي دانشجويان  : مراسم دانش45 ريتصو

  1وقت دانشگاه)
  

 
  2 )1340 (اواخر دهة، ادبياتدانشكدة ختگي دانشجويان وآم : دكتر رجائي بخارايي در مراسم دانش46 ريتصو

                                                            
  كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد.  -1
  كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد.  -2
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  1ه.ش1341نژاد، فروردين  : از راست افضل وثوقي و رضا انزابي47 ريتصو

  

 
  2از راست احمدعلي رجائي بخارايي و غالمحسين يوسفي در ايام جواني :48 ريتصو

                                                            
، تهران، استاد دكتر رضا انزابي نژاد ةنام چون من در اين ديار: جشنمحمدرضا راشد محصل، محمدجعفر ياحقي، و سلمان ساكت،    -1

  .1389سخن، 
  ويكي ادبيات دكتر غالمحسين يوسفي.  -2



153        آموزش .3فصل     

 
  1ادبياتدانشكدة : دكتر عباس سعيدي رضواني به همراه دانشجويان گروه تاريخ و جغرافياي 49 ريتصو

  

 
  2)1340 (اواخر دهة، دانشكدة ادبيات: عكس يادگاري دانشجويان ادبيات با دكتر رجائي بخارايي، 50تصوير 

                                                            
  كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد.  -1
  كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد.  -2
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  1كند. و دانشجويان را به آقاي گالبرث مدرس زبان اهدا مي دانشكدة ادبياتهداياي  ،: دكتر شهيدي معاون دانشگاه51تصوير 

  

 
  2كند. را به خانم پيلت مدرس زبان تقديم مي دانشكدة ادبيات بيگي هدية : دكتر اسماعيل52تصوير 

                                                            
  اخبار دانشگاه مشهد.  -1
  همان.  -2
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 : آقاي كاظم غني، 53تصوير 

  1ه.ش 46-47تاريخ سال تحصيلي  اول رشتةشاگرد 

 
  : خانم مهين مجتهدزاده، 54تصوير 

  2ه.ش 46-47جغرافيا سال تحصيلي  اول رشتةشاگرد 

 
  : آقاي ربيع ابراهيمي، 55تصوير 

  3ه.ش 46-47زبان انگليسي سال تحصيلي  رشتةاول شاگرد 

 
  : آقاي علي اردالن جوان، 56تصوير 

  4ه.ش 46-47ادبيات فارسي سال تحصيلي  اول رشتةشاگرد 

 
  5ه.ش 46- 47زبان فرانسه سال تحصيلي اول رشتة : آقاي امير اعتماد، شاگرد 57تصوير 

                                                            
 .57، ص 46- 47در سال تحصيلي هاي دانشگاه مشهد  گزارش فعاليتدانشگاه مشهد،    -1

 .57، ص همان   -2

 .57، ص همان   -3

 .57، ص همان   -4

  .57، ص همان   -5
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  1عليان در جمع دانشجويان : دكتر ذات58تصوير 

  
 

 
  2)1378سال ( دانشكدة ادبيات: جمعي از استادان 59 ريتصو

                                                            
  ، وبگاه دانشكدة ادبيات، دسترسي در:» 5تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد به روايت تصوير «غالمحسين نوعي،    -1

https://adabiyat.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=821:-5&lang=fa  ،1399.                                                                                                                                                                 
  هد.كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مش  -2
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. اسامي 1337، ورودي دانشكدة ادبياتتاريخ و جغرافياي  نخستين دورة مشترك رشتة: چند تن از دانشجويان 60تصوير 

  1)10/02/1341آنها از راست: سيد هاشم منتجبي، محمود گالبگير، نيك كرباسي و محمدكاظم خواجويان (تاريخ عكس: 
  

                                                            
  ، دسترسي در:وبگاه گروه جغرافيا، » گروه جغرافيا ةتاريخچ«   -1

https://geographydept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=349&Itemid=866&lang=fa   ،
1399.                                                                                                                                                         
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  : از راست: دكتر رحيم عفيفي، مهندس نديمي و دكتر غالمحسين يوسفي61تصوير 

  
  

 
  1دانشگاه مشهد دانشكدة ادبياتگروهي از استادان و دانشجويان پايان و  : دكتر فياض و دكتر مفخم62 ريتصو

  

                                                            
عكس گروهي از استادان و دانشجويان دانشكدة ادبيات «ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي)،  ها، موزه ساكماق (سازمان كتابخانه   -1

 ، مخزن اسناد مكتوب)،  بي تا.29340 ( ة، عكس شمار» دانشگاه فردوسي مشهد
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  13481در سال  دانشكدة ادبيات: دكتر علي شريعتي در بين دانشجويان 63تصوير 

  
  

 
  2ه.ش 1370علوم اجتماعي، ارديبهشت ماه  سومزاده در جمع دانشجويان سال  : دكتر هما زنجاني64تصوير 

                                                            
  ، دسترسي در:وبگاه گروه جغرافيا، » گروه جغرافيا ةتاريخچ  -1

https://geographydept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=349&Itemid=866&lang                                                          
  .102، ص 1396مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد،  ،نكوداشت دكتر هما زنجاني زاده ةنام ويژه   -2
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: نشسته از راست: دكتر محمد كاظم خواجويان، دكتر مسعود فرنود، دكتر ابوالفضل نبئي، هادي وكيلي، محمد 65تصوير 

  1پور و مهدي فرهاني منفرد تقي ايمان
  

 
، پايين سمت اولپايان (نفر  ر مفخمـكنار دكت گاه فردوسي درـگروه دانشجويان جغرافياي دانش نخستين		: 66تصوير 

  2ت)، دكتر مهدي صديقي در كنار ايشانـراس
                                                            

  .»10تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد به روايت تصوير «غالمحسين نوعي،    -1
  ، دسترسي در:وبگاه گروه جغرافيا، » گروه جغرافيا ةتاريخچ«    -2

https://geographydept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=349&Itemid=866&lang                                                          
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 1371پرستي دكتر خواجويان از آثار تاريخي تركيه در سال ويان كارشناسي ارشد تاريخ  به سربازديد دانشج

  

  
  1370ز كالت نادري در ا 1369هاي  ورودي تاريخ  دانشجويان كارشناسي رشتةبازديد 

 



 ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي  ةتاريخ دانشكد    162

 

  
  1)1398ديدار با استاد شفيعي كدكني در تاالر فردوسي (

                                                            
ساله  4، گزارش » )1400-1396فرهنگي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي ( -هاي معاونت آموزشي گزارش فعاليت«  -1

                      .1400دانشكده، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، 
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  )1397(ارديبهشت  و هفتة آموزش اعضاي هيأت علمي دانشكده در مراسم نكوداشت مقام معلم ي ازجمع

  

  1جوان؛ استادان پيشكسوت گروه جغرافيامراسم نكوداشت دكتر واليتي و دكتر 
                                                            

 ةسال 4، گزارش » )1400-1396فرهنگي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي ( -هاي معاونت آموزشي گزارش فعاليت«  -1
                    .1400دانشكده، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، 
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  1شناسي : بازگشت رحيم عفيفي از سفر علمي و فراغت غالمحسين يوسفي از مديريت گروه زبان17سند 

  

 
 2هاي دكتر شريعتي دكتر متيني از غيبت : گالية18سند 

                                                            
، مشهد، بايگاني كل » شناسي غالمحسين يوسفي از مديريت گروه زبانبازگشت رحيم عفيفي از سفر علمي و فراغت «اداري،  ةنام   -1

  .5075، ش 1347شهريور  30غالمحسين يوسفي،  ةدانشگاه فردوسي مشهد / پروند
خرداد  31علي شريعتي مزيناني،  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» اطالع دكتر شريعتي غيبت بي«اداري،  ةنام   -2

 .1536، ش 1350
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  1شوراي گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي لسة: گزارش صد و چهاردهمين ج19سند 

                                                            
 ».شناسي و علوم اجتماعي روان ةمذاكرات دكتر جالل متيني براي تأسيس رشت«اداري،  ةنام   -1
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  1: قدرداني دكتر متيني از دكتر يوسفي20سند 

                                                            
 22غالمحسين يوسفي،  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» قدرداني دكتر متيني از دكتر يوسفي«اداري،  ةنام   -1

  .2945، ش 1350شهريور 
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  1يآموزش ديجد نيقوان يبه تهران به منظور بررس متيجهت عز ييبخارا يدرخواست دكتر رجائ: 21سند 

  

 
  2يتهران جهت الگوبردار ياز مراكز آموزش ديدانشگاه جهت بازد سياز رئ ينيدرخواست دكتر مت: 22سند 

                                                            
، مشهد، بايگاني كل » درخواست دكتر رجائي بخارايي جهت عزيمت به تهران به منظور بررسي قوانين جديد آموزشي«اداري،  ةنام   -1

 .1557، ش 1343تير  14احمدعلي رجائي بخارايي،  ةدانشگاه فردوسي مشهد / پروند

، مشهد، بايگاني كل » موزشي تهران جهت الگوبرداريدرخواست دكتر متيني از رئيس دانشگاه جهت بازديد از مراكز آ«اداري،  ةنام   -2
  .6489، ش 1347اسفند  28جالل متيني،  ةدانشگاه فردوسي مشهد / پروند



169        آموزش .3فصل     

 
  1گيري دكتر جالل متيني زبان و ادبيات فارسي در پي كناره: تقاضاي استعفاي دكتر يوسفي از مديريت گروه 23سند 

  

                                                            
، مشهد، » گيري دكتر جالل متيني تقاضاي استعفاي دكتر يوسفي از مديريت گروه زبان و ادبيات فارسي در پي كناره«اداري،  ةنام   -1

 .1350بهمن  26غالمحسين يوسفي،  ةي مشهد / پروندبايگاني كل دانشگاه فردوس
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 1دانشگاه سيخود خطاب به رئ يآموزش يها دغدغه ةدربار ينيدكتر مت توضيحات: 24سند 

                                                            
، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي » هاي آموزشي خود خطاب به رئيس دانشگاه دغدغه ةتوضيحات دكتر متيني دربار«اداري،  ةنام   -1

  .1، ص 7422، ش 1350بهمن  25جالل متيني،  ةمشهد / پروند
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  1دانشگاه سيخود خطاب به رئ يآموزش يها دغدغه ةدربار ينيدكتر مت توضيحات : 25سند 

                                                            
 .2، صهمان   -1
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  1دانشگاه سيخود خطاب به رئ يآموزش يها دغدغه ةدربار ينيدكتر مت توضيحات: 26سند 

                                                            
  .3، صهمان   -1
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1استادياري عباس سعيدي رضواني : تقاضاي27سند 

 

                                                            
عباس سعيدي رضواني،  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» تقاضاي استادياري عباس سعيدي رضواني«اداري،  ةنام   -1

 .1347ارديبهشت  21
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  1: تأييد صالحيت دكتر سعيدي رضواني از طرف رئيس دانشكده28سند 

                                                            
 ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» تأييد صالحيت دكتر سعيدي رضواني از طرف رئيس دانشكده«اداري،  ةنام   -1
 .15780، ش 1350مهر  3اس سعيدي رضواني، عب
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  1تحصيالت خارجي دكتر علي منتظمي ة: ارزشنام29سند 

                                                            
 2علي منتظمي،  ةل دانشگاه فردوسي مشهد / پروندـگاني كـ، مشهد، باي» تحصيالت خارجي دكتر علي منتظمي ةارزشنام«اداري،  ةنام   -1

  .4754، ش 1359شهريور 
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1دانشكدة ادبيات: انتقال عباس سعيدي رضواني به 30سند 

 

                                                            
عباس سعيدي  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» انتقال عباس سعيدي رضواني به دانشكدة ادبيات«اداري،  ةنام   -1

  .5512، ش 1341اسفند  9رضواني، 
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  1: ارتقاي دكتر شريعتي بعد از وفات31سند 

                                                            
علي شريعتي  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» ارتقاي دكتر شريعتي بعد از وفات ةجلس صورت«اداري،  ةنام   -1

  .1358خرداد  16مزيناني، 
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  1: ارتقاي مقام علمي شريعتي32سند 
                                                            

 13علي شريعتي مزيناني،  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» ارتقاي دكتر شريعتي به مقام استادي«اداري،  ةنام   -1
 .1- 2، ص 1358مرداد 
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  1به مشهد يانتقال دكتر بهرام طوس : نامة33 سند

                                                            
تير  2محمدكاظم خواجويان،  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» انتقال دكتر بهرام طوسي به مشهد«اداري،  ةنام   -1

  .8470، ش 1362
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  1: تأييد قبولي دكتر علي شريعتي در امتحانات توسط استاد ذبيح اهللا صفا34سند 

  

 
  2هاي مكرر داري اخطار به دكتر شريعتي دربارة غيبتا : نامة35سند 

                                                            
، مشهد، بايگاني كل » تأييد علي شريعتي (داوطلب استادياري) توسط ذبيح اهللا صفا (رئيس دانشكدة ادبيات تهران)«اداري،  ةنام   -1

  .8998، ش 1344اسفند  3علي شريعتي مزيناني،  ةفردوسي مشهد / پروند دانشگاه
علي شريعتي  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» هاي مكرر اخطار به دكتر علي شريعتي درباره غيبت«اداري،  ةنام   -2

  .4718، ش 1349آبان  25مزيناني، 
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1امتحان دكتر شريعتي در تهران : نتيجة36سند 

 

                                                            
، مشهد، بايگاني كل دانشگاه » شفاهي و تدريس عملي دكتر شريعتي در گروه تاريخ دانشگاه تهرانامتحان كتبي،  ةنتيج«اداري،  ةنام   -1

  .1344بهمن  17علي شريعتي مزيناني،  ةفردوسي مشهد / پروند
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1هاي دكتر شريعتي : گزارش غيبت37سند 

 

 
                                                            

آذر  2اني، ـعلي شريعتي مزين ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» اي دكتر شريعتيـه بتـگزارش غي«اداري،  ـةامـن   -1
  .18618، ش 1349
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1گروه تاريخ از دكتر شريعتي : گالية38سند 

 

                                                            
علي شريعتي مزيناني،  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» گروه آموزشي تاريخ از دكتر شريعتي ةگالي«اداري،  ةنام   -1

 .23، ش 1350فروردين  14
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دكتر ارتقاي داليل رد  دربارة دانشگاه مشهد، دانشكدة ادبياتقلي مؤيدي، رئيس گروه آموزشي تاريخ در : نامة حسن39سند 

 1يدانشيارمرتبة علي شريعتي مزيناني به 

                                                            
دكتر علي شريعتي براي دانشياري در گروه  رد صالحيت«ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي)،  ها، موزه ساكماق (سازمان كتابخانه   -1

 .1، ص 1349آذر  8)، 194407( ة، سند شمار» تاريخ
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  1: عدم موافقت گروه تاريخ با دانشياري دكتر شريعتي40سند 

 

 
 2: رد مأموريت دكتر شريعتي41سند 

                                                            
علي شريعتي  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» عدم موافقت گروه تاريخ با دانشياري دكتر شريعتي«اداري،  ةنام   -1

  .7715، ش 1349اسفند  19مزيناني، 
، 1352مرداد  3علي شريعتي مزيناني،  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» رد مأموريت دكتر شريعتي«اداري،  ةنام   -2

  .3319ش 
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  1: عدم اعالم نمرات دانشجويان توسط دكتر شريعتي42سند 

  
                                                            

علي شريعتي  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» عدم اعالم نمرات دانشجويان توسط دكتر شريعتي«اداري،  ةنام   -1
  .244، ش 1350فروردين  24مزيناني، 
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  1دانشياري دكتر علي شريعتي: عدم موافقت با 43سند 

                                                            
علي شريعتي مزيناني،  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» عدم موافقت با دانشياري دكتر علي شريعتي«اداري،  ةنام   -1

  .1-2، ص 202، ش 1350فروردين  28
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 1: ارتقاي دكتر شريعتي به مقام استادي44سند 

                                                            
  علي شريعتي مزيناني ةفردوسي مشهد / پروند مشهد، بايگاني كل دانشگاه». ارتقاي دكتر شريعتي به مقام استادي«اداري،  ةنام   -1
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  1ارتقاي دكتر شريعتي: خرسندي رضا زمرديان از  45سند 

  

                                                            
علي شريعتي  ةشهد / پروندـ، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي م» خرسندي رضا زمرديان از  ارتقاي دكتر شريعتي«اداري،  ةنام   -1

  .1888/1، ش 1358خرداد  14مزيناني، 
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1يزدي يآستان قدس درباره اشتغال دكتر ركن تيمقام تول قائم ةنام : 46سند 

 

  
  

                                                            
 ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» اشتغال دكتر ركني يزدي ةقائم مقام توليت آستان قدس دربار ةنام«اداري،  ةنام   -1

 .1659، ش 1362فروردين  29محمدمهدي ركني يزدي، 
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  1: تأييد مدارك دكتر حائري47سند 

  
  

                                                            
رداد ـم 2عبدالهادي حائري،  ةگاه فردوسي مشهد / پروندـل دانشـاني كـايگـد، بـ، مشه» ريـائـر حـدارك دكتـد مـتأيي «نامة اداري،    -1

1337.  
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1سه نفره يس دكتر عبدالهادي حائري به كميتةدرخواست تدر: ارجاع 48سند 

 

  

                                                            
، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / » سه نفره ةارجاع درخواست تدريس دكتر عبدالهادي حائري به كميت«امة اداري، ن   -1

  .2048/1، ش 1357مرداد  3عبدالهادي حائري،  ةپروند
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  1: تأييد ارتقاي دكتر عباس سعيدي رضواني به دانشياري توسط دكتر سيروس سهامي، مدير گروه جغرافيا49سند 

  

 
  2: مأموريت دكتر حائري جهت شركت در جلسات گروه تخصصي تاريخ در تهران50سند 

                                                            
بايگاني كل دانشگاه  ، مشهد،» تأييد ارتقاي دكتر عباس سعيدي رضواني به دانشياري توسط دكتر سيروس سهامي«نامة اداري،    -1

  .1354آبان  12عباس سعيدي رضواني،  ةفردوسي مشهد / پروند
، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي » مأموريت دكتر حائري جهت شركت در جلسات گروه تخصصي تاريخ در تهران«نامة اداري،    -2

  .16333، ش 1361آبان  8عبدالهادي حائري،  ةمشهد / پروند
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  مچهارفصل 
  شـژوهــپ

  
  
  
  

  
  

  درآمد
گيري نهاد دانشگاه در ايران در ابتدا بيشتر با هدف آموزشي و براي آموزش نيروي انساني  اگرچه شكل
دانشگاهي بوده  –ناپذير از فعاليت علمي  هاي مختلف بود، اما پژوهش نيز همواره جزئي جدائي براي بخش

 ةالً درگير عرصي و دانشجويان تحصيالت تكميلي عمـت علمـاي هيأاست. در اين ميان بخصوص اعض
هاي مد نظر دانشگاه در  ها و برنامه تـال بررسي فعاليـن حـاند. در عي ز بودهـي نيـپژوهش و مطالعات علم

د ـدهد كه توجه به پژوهش روندي رو به رش ت نشان ميـهاي اين فصل نيز گواه آن اس گذر زمان كه داده
مي و ايجاد و گسترش ـت علـضاي هيأداد اعگاهي، افزايش تعـهاي دانش داشته است. تحول در مأموريت

ه دانست. چنانكه ـها و عوامل مؤثر در اين عرص هـتوان از جمله زمين هاي تحصيالت تكميلي را مي دوره
ر مبناي دستاوردهاي پژوهشي آنها مورد ارزيابي و ـو اعضاي هيأت علمي بيشتر ب ها دانشگاه ةامروزه كارنام

گيري معاونت  كلـنه وجود دارد. شـنوعي افراط در اين زميد ـرس نظر ميبه اه ـرد و گـگي داوري قرار مي
ين روند رو به رشد ـاخير نيز ناظر بر هم ةفعاليت آن در چند ده ةها و گسترش حوز پژوهشي در دانشكده
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ادبيات و علوم انساني و  ةها و امكانات پژوهشي دانشكد عاليتـترين ف بوده است. در فصل پيش رو مهم
 ةگيرد. معاونت پژوهشي وظيف هاي مختلف مورد بررسي قرار مي معاونت پژوهشي آن در زمينه ةمجموعزير

هاي  مي و دانشجويان دورهـأت علـي اعضاي هيـعلمي پژوهش هاي فعاليتارت بر ـدايت و نظـپيشبرد، ه
اي دكتري را بر عهده دارد. ـه ارشد و رساله هاي كارشناسي نامه مله تدوين پايانـلي از جـصيالت تكميـتح

جويان از قبيل چاپ مقاله ـپژوهشي اعضاي هيأت علمي و دانش هاي فعاليتهمچنين پيشبرد و ارزيابي ساير 
هاي داخلي و خارجي، امور مربوط به فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي  و كتاب، شركت در كنفرانس

وظايف اين  ةطـيـها در دانشكده در ح رانسـفـكنها و  ان تحصيالت تكميلي و برگزاري همايشـو دانشجوي
هاي علمي خارج  المللي از طريق دعوت شخصيت هاي اخير، گسترش ارتباطات بين باشد. در سال معاونت مي

  1از كشور اعم از ايراني و غيرايراني و برگزاري جلسات منظم هفتگي نيز مدنظر اين معاونت قرار گرفته است.
  

  ها نخستين گام
توجه براي  اي قابل خوانده شد با در نظر گرفتن بودجه »انقالب آموزشي« 1347ان آنچه كه در سال در جري

مي خود را به ـها توانستند اعضاي هيأت عل العاتي و پژوهشي، دانشكدهـكارهاي مط ةنـهر دانشكده در زمي
ديدترين دستاوردهاي ـجمن آشنايي با ـند تا ضـارجي اعزام كنــلي و خــهاي داخ نفرانسـها و ك كنگره

اين  ها دانشگاهاي خود را نيز در مجامع علمي عرضه كنند. همچنين ــه مطالعات و پژوهش ةعلمي، نتيج
ادبيات  ةالمللي اقدام كنند. در دانشكد هاي ملي و بين و كنگره ها امكان را يافتند تا براي برگزاري كنفرانس
هاي علمي اين بود كه عضو  گونه نشست هيأت علمي در اينضاي و علوم انساني شرط موافقت با شركت اع

سخنراني خود را نخست به دانشكده يا دانشگاه ميزبان ارائه كند و در صورت دريافت  ةهيأت علمي خالص
تأييد كتبي موضوع به گروه آموزشي ارجاع و پس از تأييد گروه و دانشكده، براي داوطلب از طرف 

روزانه روزهاي اقامت  ةالعاد شد و بليط رفت و برگشت با هواپيما و فوق مي دانشگاه ابالغ مأموريت صادر
  2گرديد. به وي پرداخت مي

پژوهشي  –علمي  هاي فعاليتفرهنگي براي سخنراني نيز از ديگر  –هاي علمي  دعوت از شخصيت
يهمان افتخاري ها معموالً توسط رئيس دانشكده و يا به صورت حضور م رايج در دانشكده بود. ابتدا دعوت

                                                            
،   http://adabiyat.um.ac.ir/single/adabiyat/index.html، تور مجازي دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دسترسي در: » تور مجازي«    -1

1399.                                                                                                                                                                                                     
، 1395، اياالت متحده امريكا، شركت كتاب، هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايران خاطرات سالجالل متيني،    -2

 .177-178ص 
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اصغر  يعلو  2الزمان فروزانفرعيبد، 1ينويم يمجتباي نظير  شده از افراد شناخته 1340شد. در سال  ميانجام 
 دانشكدة ادبياتدعوت به عمل آمد تا در موضوعات ادبي و تاريخي سخنراني كنند. در مقابل از  3حكمت

  هايي دعوت شدند. به همايش 1344و  1343ي اه سالدر  5و دكتر رجائي بخارايي 4نيز دكتر جالل متيني
هاي علمي  به پيشنهاد دكتر متيني و موافقت و همكاري دانشگاه، برگزاري سلسله نشست 1340 ةاز اواخر ده

مجلس بزرگداشت «هاي علمي برگزاري  ترين اين نشست در دانشكده مورد توجه قرارگرفت. يكي از مهم
  نويسد: دكتر ياحقي درباره اين نشست مي 6بود. 1349شهريورماه  25تا  21در روزهاي  »ابوالفضل بيهقي

محقق شد،  دانشكدة ادبياتترين اقدامات علمي كه در زمان رياست متيني در  يكي از مهم«
هنوز در  ها سالهاي علمي با شركت دانشمندان متخصص داخلي و خارجي بود. آن  برگزاري كنگره
كنگره از اين نوع، مجلس بزرگداشت ابوالفضل  اولينبزرگ علمي برگزار نشده بود.  هاي مشهد كنگره

  7»در مشهد برگزار شد. 1349بيهقي بود كه در شهريور 
ترين رويدادهاي علمي در  از جمله مهم 1350برگزاري دومين كنگرة تحقيقات ايراني در سال 

شد و تا سال  فردوسي به كوشش دكتر متيني برگزار  ةنيز نخستين هفت 1351در سال دانشكدة ادبيات بود. 
نظران دانشگاهي و غيردانشگاهي در اين چارچوب  استادان و صاحب ةسخنراني به وسيل 31مجموعاً  1357

  به دانشكده آمدند:كشور ارائه شد و در نتيجه تعداد بيشتري از مشاهير علم و ادب 
هاي  هم نظرگير بود. تقريباً بسياري از شخصيتتالش متيني براي پيشبرد اهداف علمي دانشكده «

ادبي كه در نظر من نامي و اعتباري داشتند و بسيار مشتاق بودم روزي آنها را ببينم، در زمان 
به   ها آن  دارـدي  براي  نـم  د و آرزويـاست متيني به دانشكده ما براي سخنراني دعوت شدنـري

كوب، مهدي محقق، سيدحسين نصر، محمدعلي  نتحقق رسيد: مجتبي مينوي، عبدالحسين زري

                                                            
. مجتبي مينوي استاد دانشگاه تهران كه بنا به دعوت دانشكدة ادبيات 7، ص 1342، فروردين 4سال چهارم، ش. اخبار دانشگاه مشهد،    -1

كسب «فروردين ماه در تاالر دانشكدة ادبيات در موضوع  31و  28، 24، 21و دانشگاه مشهد به اين شهر سفر كرده بود در روزهاي 
 »زبان جاري فارسي و راه توسيع آن«و  »از نثر و نظماستخراج لغات «و  »روش تصحيح و تحقيق متون«و  »اطالعات تاريخي از كتب ادبي

 سخنراني ايراد كرد. در اين جلسات رئيس دانشگاه، رئيس دانشكده، استادان و دانشجويان حاضر بودند.

ة ادبيات الزمان فروزانفر از دانشكد استاد بديع 24/07/1340. در تاريخ 7، ص 1340، مرداد 10سال دوم، ش. اخبار دانشگاه مشهد،    -2
مسائل  ةهاي دانشجويان در زمين زبان و ادبيات فارسي در سالن سخنراني، به پرسش ةمشهد ديدن كرد و بنا به تقاضاي دانشجويان رشت

  ادبي پاسخ گفت.
. علي اصغر حكمت استاد علوم سياسي دانشگاه تهران در تاريخ 10، ص 1340، آبان 11سال دوم، ش. اخبار دانشگاه مشهد،    -3

  به دانشكدة ادبيات مشهد آمد. »تاريخ اديان«براي ايراد يك سلسله سخنراني در موضوع  14/08/1340
  .104، ص هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايران خاطرات سالجالل متيني،    -4
  . 106، ص همان   -5
                                                                                                                                                                                             .1، ص »سالشمار دانشگاه فردوسي مشهد«؛  179، ص همان   -6
 .171، ص 1396، تهران، معين، 2، ج (دفتر دوم)هاي دانشجويي  ها: يادهاي جواني و سال آن سالمحمدجعفر ياحقي،    -7
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ما آمدند و  ةهاي خارجي از جمله كساني بودند كه به دانشكد ندوشن و چند تن از شخصيت اسالمي
ها آشنا شوم. از حق نبايد گذشت  سخنراني كردند و من يكي توفيق آن را داشتم كه از نزديك با آن

ويژه كه  تأثير نبود، به ر قطعاً براي تحقق اين روياها بيكه اهتمام و اعتقاد دكتر يوسفي هم به اين كا
افق هم بودند و قطعاً اقدامات علمي متيني  متيني و يوسفي با هم خويشاوند و همسايه و هم

  1»شد. مشورت و حتي پيشنهاد يوسفي محقق نمي بي
  

  
                                                            

 .170، ص همان   -1
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در ها گردآوري و منتشر گرديد.  وعه سخنرانيـمجم اولينت سخنراني نخست، در ـهش 1353در سال 
هميـن سال بزرگداشت هزارة ناصرخسرو با حضور انديشمندان داخلي و خارجي بـرگزار شد و مجموعه 

 19سخنراني از  14مجموعه شامل متن  دومين 1357در سال مـقاالت ارائه شده در آن نيز به چاپ رسيد. 
  فردوسي ايراد شده بود به چاپ رسيد. تا ششمين هفته  سومينسخنراني كه در 

  

  
  

  گيري معاونت پژوهشي در دانشگاه و دانشكده شكل
شوراي تحقيقات دانشگاه  1349هاي علمي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي در سال  براي نظم دادن به برنامه

ها و  ا برنامهها بودند به وجود آمد. اين شور كه شورايي مستقل بود و اعضاي آن منتخب شوراي دانشكده
راهم آوردن تسهيالت الزم و تأمين بودجه را ــل اعطاي جوايز به بهترين تحقيقات و فــيي از قبيها سياست

شامل اعضاي هيأت علمي باتجربه و پژوهشگر دانشگاه بر اين روند  »شوراي عالي پژوهش«مدنظر قرار داد. 
ها  ه در دانشكدهـستاد اجرايي دانشگاه بود ك ةهدها نيز بر ع ها و كنفرانس برگزاري همايش 1نظارت داشت.

همايش تشكيل و  ةطرح برپايي همايش، دبيرخان ةنظران و تهي ورت با صاحبـد. پس از مشـش كيل ميـتش
                                                            

 ةدر جشنوار 06/10/1343. دكتر جالل متيني در 5-6، ص راهنماي دانشگاه فردوسيدفتر مطالعات آموزشي و هماهنگي تحقيقاتي،    -1
سينا دانشگاه تهران برگزار شد و اشخاصي نظير هزار و يك صدمين سال والدت محمد زكرياي رازي سخنراني كرد. اين جشن در تاالر ابن 

پهلبد (وزير فرهنگ)، دكتر جهانشاه صالح (رئيس دانشگاه تهران)، علي اصغر حكمت (استاد دانشگاه تهران) و نايب رئيس كميسيون ملي 
ن كتاب يتر الطب قديمي المتعلمين في هدايته"كو، محيط طباطبايي در آن شركت داشتند. موضوع سخنراني دكتر متيني كتاب ـونسـي

 بود كه مورد استقبال حاضرين قرار گرفت. "طبي فارسي
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روابط  ةفوق برنامه، كميت ةتبليغات و انتشارات، كميت ةعلمي، كميت ةتـه كميـگرفت ك هايي شكل مي تهـيـكم
   1آنها بودند. ةمالي از جمل ةاجرايي و كميت ةعمومي، كميت

افرادي كه  اولينشدند. يكي از  هاي آموزش و پژوهش دانشگاه با هم اداره مي معاونت 1350 ةدر ده
رياست دكتر مژدهي بر دانشگاه، دكتر جالل  ةكرد دكتر منصور نيازي بود. در دور اين معاونت را اداره مي

عالوه بر رياست دانشكده،  26/01/1353يني از تاريخ ــت. بنابراين دكتر مترا گرف دكتر نيازيمتيني جاي 
ان ـتـسـالمي، در تابـالب اسـقـتا ان ها سـالن اين ـدر بي 2رد.ـك ت ميــاليـعـز فــود نيـد خـديـدر سمت ج

زبان موظف ـشد. دانشگاه مي تشكيل مي »تحقيقات ايراني ةكنگر«هاي كشور  دانشگاهي از ـال در يكـهر س
 ةگره محل اقامـت آماده كند. چنانكه اشاره شد دومين كنـگرـكنندگان در كن ركتــراي شـود بـب

گاه رضائيه ـشهد تشكيل شد و آخرين كنگره در دانشـدانشگاه م دانشكدة ادبياتتحقيقات ايراني در 
اي به چاپ  ها را در مجموعه يخنرانـامل سـميزبان متن ك ةعد از پايان هر كنگره دانشكدـ. ببود ميه)ر(او
در مورد دومين كنگره نيز همين كار توسط دانشكدة ادبيات 3داد. مندان قرار مي رسانيد و در اختيار عالقه مي

  و علوم انساني دانشگاه مشهد صورت گرفت.
 هاي ، در شهريور همان سال كميته1359رداد ـاه در خـشگـآموزشي دان هاي فعاليـتت ـطيلي موقـبا تع

ان ــراسـهاد دانشگاهي خـد و زير نظر شوراي مركزي جـشكيل شـشهد تـگاه مـگاهي در دانشــاد دانشـهـج
دانشگاه منحصر  هاي فعاليت 1360تا اواسط سال  1359پژوهشي خود را آغاز نمود. از شهريور  هاي فعاليت

شد.  تادان دانشگاه انجام ميكاري اسـمـا هـه بـگاهي بود كـهاي تخصصي جهاد دانش يتهـهاي كم به تالش
ي از ـرفت و يكــده گـشگاه را به عهـاد دانشگاهي اداره دانـت جهـريـوراي مديـسپس شورايي با عنوان ش

د. ـرديـي گـاهـگـاه و جهاد دانشـپژوهشي دانشگ هاي فعاليترستي ـرپـماهنگي و سـورا مأمور هـاي شـاعض
 هاي فعاليت ةشي جهاد دانشگاهي تشكيل و كليــوراي پژوها عنوان شـي بـشوراي 24/12/1360در تاريخ 

شي ــژوهـل معاونت پـيـكـي دانشگاه و جهاد دانشگاهي را تحت پوشش قرار داد. اين شورا تا تشـشـژوهـپ
به كار خود ادامه داد. پس از اين تاريخ، امور پژوهشي جهاد  1362ردوسي مشهد در اسفند سال ـشگاه فـدان
ت اجراي جهاد ــهاي در دس د و مسئوليت پيگيري طرحــدانشگاه فردوسي از يكديگر جدا ششگاهي و ـدان

ي ها سالن وضعيت در طول ــه ايــدار گرديد. با توجه ب گاهي عهدهــرا بخش طرح و تحقيقات جهاد دانش

                                                            
 .59-60، ص ها و مفاخر دانشگاه چهرهدانشگاه فردوسي مشهد / مركز آثار و مفاخر و اسناد،    -1

متيني خود نيز به طور  . دكتر187، ص هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايران خاطرات سالجالل متيني،    -2
 جا. تحقيقات ايراني نيز بود. همان ةكرد و جزء هيأت رئيسه كنگر تحقيقات ايراني شركت مي ةاي در كنگر مقاله ةمنظم هر سال با ارائ

 .178، ص همان   -3
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و مورد  شد می در شورای واحدی بررسی های پیشنهادی مجریان به جهاد و دانشگاه، طرح 1362-1361

شد آن طرح به  جهاد و یا دانشگاه تأمین می ۀگرفت. چنانچه بودجه طرحی از محل بودج یـتصویب قرار م

 1شد. اعتبار مطرح می ۀعنوان فعالیت پژوهشی واحد تأمین کنند

تا رهنمودهای  2شدها تشکیل  در دانشکدهای برای امور پژوهش  حوزه 1362پس از آن در اسفند سال 

این حوزه  3پژوهش در آموزش عالی ارائه کند. ۀعــت گسترش و توســاسب را جهــعلمی و تخصصی من

ده در ــی دانشکــط مشی پژوهشــدار تدوین خ د عهدهــش کده اداره میــپژوهشی دانش ۀتوسط نمایند که

اونت پژوهش و فناوری ـمعد از این، ـی وزارتی و معاونت پژوهشی دانشگاه بود. بعها سیاستچارچوب 

ت علمی و أهی ور پژوهشی اعضایــدایت امــریزی، تسهیل و ه دف برنامهــبا ه 1372دانشکده در سال 

ت علمی و ــأضای هیــپژوهشی اع های فعالیتیفی ــی و کــکم ءدانشجویان دانشکده تشکیل گردید. ارتقا

و نظارت ای ابالغی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه است ــه برنامه و ها سیاستدانشجویان در چارچوب 

معاونت پژوهش و فناوری دانشکده است  ۀدانشگاه نیز برعهد های کالن پژوهشی برحسن اجرای سیاست

ه ـشجویان بـدان شی و تسهیل امور پژوهشی برای استادان وـپژوه های . هدایت و هماهنگی برنامههمچنین

انتقال  های مناسب و ارائه و نامه ها و شیوه نامه آیین ۀتهی نیزتکمیلی و  ژه دانشجویان تحصیالتـوی

 ی کلی از اهمها سیاستت علمی به معاونت پژوهشی دانشگاه برای بهبود و اصالح أپیشنهادهای اعضای هی

 4های این معاونت است. ماموریت

 ۀابتدا کوشش شد با توسع مانـارات از هــبا توجه به گستردگی وظایف و اختی دانشکدۀ ادبیاتدر 

 پژوهش نگِــبخش آموزش، فره ۀوان موتور محرکـه عنــها و با پررنگ نمودن نقش پژوهش ب فعالیت

اط با سایر واحدهای دانشگاهی داخلی و خارجی و مؤسسات علمی به ــگسترش داده شود. برقراری ارتب

فرهنگی و برگزاری سمینارها و -علمیخدمات  ۀر امور پژوهشی، ارائــمنظور جلب حمایت آنها در مسی

های علمی، پیگیری انتشار آثار اعضای هیأت علمی دانشکده اعم از تألیف، تصحیح و ترجمه،  همایش

های مطالعاتی داخل و خارج از کشور و ایجاد بستر مناسب و  استادان از فرصت ۀریزی برای استفاد برنامه

ت. همزمان ـرف این معاونت به شمار می ۀعمد های الیتفعپژوهشی از -های علمی طرح ۀالزم جهت توسع

پژوهشی برای -یزگردهای علمیــات سخنرانی و مــبا برگزاری جلس دانشکدۀ ادبیاتمعاونت پژوهشی 

                                                           
 .7، ص 1367معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد در سال  ۀهای حوز گزارش فعالیتمعاونت پژوهشی،  ۀحوز   -1
 .5، ص همان   -2
 .51، ص تاریخچه و راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهددانشگاه فردوسی،    -3
ساله  4، گزارش « 1396-1400و علوم انسانی  دانشکدۀ ادبیاتمعاونت پژوهش و فناوری  ۀهای مهم حوز رش اطالعات و فعالیتگزا»   -4

 .4، ص 1400و علوم انسانی،  دانشکدۀ ادبیاتدانشکده، 
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   1.كوشيد روزآمد كردن دانش و اطالعات علمي اعضاي علمي و دانشجويان مي
  

  مدت زمان معاونت  معاونان پژوهشي
  1372سال ( تا   (نماينده پژوهشي دانشكده)مسعود فرنود(  
  1375تا  1372(  محمدجعفر ياحقي(  
  1380تا  1375(  حسن مطيعي لنگرودي(  
  1383تا  1380( بهزاد قنسولي(  
 1385تا  1383( پور  محمدتقي ايمان(  
  1393تا  1385( محسن نوغاني(  
  1396تا  1393( رضا پيش قدم(  
  1398تا  1396( جواد عباسي(  
  ادامه دارد) 1398( مسعود خوش سليقه  

  
  دانشكدة ادبياتكارشناسان معاونت پژوهشي 

سعود  ـهمان گونه كه در باال اشاره شد پيش از تشكيل معاونت پژوهشي در دانشكده  ابتدا مرحوم دكتر م
ل ـه دليـكه ب ده داشتـپژوهشي دانشكده مسئوليت امور پژوهشي دانشكده را به عه ةعنوان نماينده رنود بـف

ارهاي اداري مربوطه توسط كارمندان بخش آموزشي و اداري ـهاي اين حوزه، ك عاليتـفدود بودن ـمح
 1372، در سال 1370 ةهاي پژوهشي در ده فعاليت شتحصيالت تكميلي و گستر ةشد. اما با توسع جام ميـنا
ياحقي واگذار  رجعفمحمدتر ـئوليت آن به آقاي دكـعاونت پژوهشي در دانشكده شكل گرفت كه مسـم
نزديك پل خاكي توسط ايشان  ددر همين سال يك ساختمان بزرگ با چندين اتاق در خيابان سنابا د.ش

اجاره وآقاي علي جواهري بعنوان كارشناس معاونت پژوهشي كارهاي اداري معاونت پژوهشي را انجام 
جغرافيا با  ةترحيم رهنما، دانشجوي دكتري رشمحمدداد. عالوه بر ايشان، در همين دوره همچنين آقاي  مي

ي آقاي ـس از مدتـت، پـاونـعـهاي اين م ين با گسترش فعاليتـنـردند. همچـك كاري ميـاين معاونت هم
فارسي را از سازمان  تزبان و ادبيا ةآموخت ال آقاي محمدرضا اميري دانشـر ياحقي درخواست انتقـدكت

مان آقاي اميري ـد در همين ساختـزمان به بعكده كردند. از اين ـاونت پژوهشي دانشـمركزي دانشگاه به مع
ها را برعهده  نرانيـاهنگي سخـها و هم رگزاري كنفرانسـوزه كارهاي اداري و بـن حـعنوان كارشناس ايه ب

) و 1375-1380معاونت دكتر مطيعي لنگرودي ( ة. آقاي اميري اين مسئوليت را همچنين در دورگرفت
ال ـا سـ) ت1383-1385پور( تقي ايمانـمدمعاونت دكتر مح ةز دور) و بخشي ا1380-1383دكتر قنسولي (

                                                            
 .4، ص 84-85هاي پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني در سال تحصيلي  گزارش فعاليتپور و داوود نادمي،  محمدتقي ايمان   -1
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ارده ـمـعلوم اجتماعی به این سمت گ ۀآموخت ی تحقّقی دانشضداشتند و پس از ایشان مرت هرعهدـب 1384

کارهای  جام وظایف تاکنونـکوشی در ان ختـشی و سـپژوه تاریل احاطه بر مقرـه ایشان به دلـدند کـش

 دهد. پژوهشی را انجام می ۀمربوط به حوز

 

 ها و تولیدات علمی طرح
 های علمی دانشکده نیز در قـالب اجرای طرح ۀهای پژوهشی اشاره شده در باال بخشی از کارنام افزون بر فعالیـت

مقاله توسط گاه یا به سفارش نهادهای بیرون از دانشگاه انجام پذیرفته است. چاپ ـپژوهشی در داخل دانش

اعضای  های فـعالیتترک با دانشجویان( نیز از همان ابتدا یکی دیگر از ـمله مشـاعضای هیأت علمی )از ج

دانشکدۀ و  هشد های نخست انجام می هیأت علمی دانشکده بوده است که چنانکه اشاره شد از همان دهه

گذرا  ۀن بوده است. در این قسمت اشارساز گسترش آ با داشتن مجالت معتبر در اداور مختلف زمینه ادبیات

 اخیر خواهد شد. ۀبه روند فعالیت در این زمینه در چند ده

به  د که نسبتـعدد رسی 12ه ـب دانشکدۀ ادبیاتهای پژوهشی  رحـداد طـعـت 1370تا  1362ال ـاز س

و الهیات بیشتر تی ــوم تربیــهای عل های کشاورزی، مهندسی و علوم کمتر و نسبت به دانشکده کدهـدانش

های پژوهشی دانشگاه به وجود آمده بود که یکی  رکودی در طرح 1360 ۀطورکلی در ده با این همه به 1بود.

امکانات  ۀافزون براین تهی 2.های استادان در خارج از کشور بود از دالیل آن ازدیدگاه خود دانشگاه، مأموریت

 در این میان البته 3ای نبود. هایی که کشور درگیر جنگ و مشکالت اقتصادی بود، کار ساده پژوهشی در سال

 .نیز شد 1360 ۀتوان منکر تأثیر بازنشستگی، مهاجرت و اخراج تعدادی از اعضای هیأت علمی در ده نمی

ود و ــنشکده در مجموع صعودی بپژوهشی دا های فعالیتد ــه پس از آن رونــو دو ده 1370 ۀدر ده
نرانی علمی، اعزام اعضای هیأت علمی ـنفرانس، سخــگره، کــ، کن ایشــرگزاری همــی چون بهای فعالیت

های علمی خارج از کشور،  نفرانســتری به فرصت مطالعاتی و کــدک ۀی اخیر دانشجویان دورها سالو در 
پژوهشی  ۀتاب سال در کارنامــهایی مانند ک در زمینهوری ــهای کش اپ مجالت متعدد و کسب رتبهــچ

گاه، ــهای کلی دانش ها در کارنامه یلی این فعالیتــت. گزارش تفصــدانشکده در این دوران قابل توجه اس

                                                           
 .9، ص 1369-70فردوسی مشهد کارنامه پژوهشی دانشگاه محمدرضا امیری،    -1
 .16، ص 1367معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد در سال  ۀهای حوز گزارش فعالیتمعاونت پژوهشی،  ۀحوز   -2
 .20، ص همان   -3
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برای  1مختلف ارائه شده است. یهای زمان و دوره ها سالکده در ــهای پژوهشی دانشگاه و دانش گزارش
 از این قرار است: 1383تا  1377ی ها سالپژوهشی دانشکده در  های فعالیتنمونه برخی از 

 ماهه در جهت  6های  می داخل و خارج از کشور در دورهـاعزام دانشجویان دکتری به سفرهای عل

 دکتری. ۀدور ۀهای مربوط به رسال انجام پژوهش

 باز. ۀاجرای سیستم کتابخان 

 و علوم انسانی در  دانشکدۀ ادبیات ۀمجل ۀجالت و ارائف کتاب و مـهای مختل شرکت در نمایشگاه

 ها. ها، همچنین خرید کتب مورد نیاز دانشکده از این نمایشگاه این نمایشگاه

  1383تا 1377پذیرش آبونمان مجالت جدید داخلی و خارجی وگسترش آمار مجالت مشترک ازسال. 

 مجله. 4علمی پژوهشی به  ۀمجلو علوم انسانی از یک  دانشکدۀ ادبیات تتعداد مجال ۀتوسع 

 کده همچون دکتر علی شریعتی و دکتر غالمحسین ــبرگزاری جلسات بزرگداشت مفاخر دانش

چون نصراهلل اد خراسانی و دیگر شعرای انقالب اسالمی همــر عمــبزرگداشت شع ۀیوسفی و کنگر

 ت هرسال.اردیبهش 25برگزاری بزرگداشت فردوسی در ن حسینی و مردانی و دکتر سیدحس

 پژوهشی هر دو هفته یک بار در  -های علمی  ها، میزگرد و سخنرانی ها، کنفرانس برگزاری همایش

 سطح دانشکده.

 .بزرگداشت روزهای حافظ، سعدی، خیام و عطار 

 .دعوت از شاعران و نویسندگان و برگزاری جلسات سخنرانی علمی برای انتقال تجربیات به دانشجویان 

 1379ی زبان و ادبیات فارسی به عنوان قطب علمی در سال انتخاب گروه آموزش. 

  آموزشی و  های فعالیتسانی و بارگزاری اطالعات و آمار ــو علوم ان دانشکدۀ ادبیاتایجاد وبگاه

2.پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده در آن
 

شکده در نظر گرفت. افزون بر افزایش ــای پژوهشی در دانــتوان دوران اوج تکاپوه را می 1390 ۀده

                                                           
های پژوهشی سال  گزارش فعالیت ۀپژوهشنامدانشگاه فردوسی مشهد،  دانشکدۀ ادبیاتبرای نمونه نگاه شود به: معاونت پژوهشی   -1

و انتشارات  مؤسسۀ چاپ، مشهد، تبلور - های پژوهشی فعالیت - خردورزان؛ محمدمهدی قندی،  130، ص 1384، مشهد، 1383-1382
ال ـسانی در ـو علوم انس دانشکدۀ ادبیاتهای پژوهشی  گزارش فعالیتپور و داوود نادمی،  حمدتقی ایمانـم هد؛ ـی مشـشگاه فردوسـدان

، 20، ش. امهـخبرنشناسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد،  ؛ قطب علمی فردوسی35-36، ص 84-85تحصیلی 
شارات دانشگاه فردوسی مشهد؛ ـو انت مؤسسۀ چاپ، مشهد، 1385های پژوهشی  گزارش فعالیت-فرهیختگان؛ محمدمهدی قندی، 1391

؛ 1386شارات دانشگاه فردوسی مشهد، ـاپ و انتــچ ۀ، مشهد، مؤسس1386های پژوهشی  الیتگزارش فع-فرزانگانمحمدمهدی قندی،  
؛ 1387سی مشهد، شارات دانشگاه فردوـو انت مؤسسۀ چاپ، مشهد، 1387های پژوهشی  گزارش فعالیت-پژوهشگرانمحمدمهدی قندی، 

؛ الهام محمدی و محمد 1389، 17، ش. خبرنامهد، ـشهـارسی دانشگاه فردوسی مــشناسی گروه زبان و ادبیات ف قطب علمی فردوسی 
                                                                                                         .1395چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،  ۀ، مشهد، مؤسس1394ها و افتخارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال  موفقیتیعقوبی، 

 .383-384، ص (77-83آن ) ۀرش عملکرد دانشگاه و تحول و توسعفردوسی مشهد: گزا کارنامۀ دانشگاهمحمد تقوی،    -2
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الملل  علمي دانشكده در سطح بين هاي فعاليت ةهاي يادشده در اين دهه، به ويژه كارنام چشمگير فعاليت
شاهد تحولي محسوس بود. دعوت از ميهمانان خارجي براي سخنراني، شركت بيشتر اعضاي هيأت علمي 

هاي مطالعاتي، چاپ صدها مقاله  دكتري به فرصت ةن دوردر مجامع علمي خارج از كشور، اعزام دانشجويا
ي آسيايي و ها دانشگاهالمللي و انعقاد قراردادهاي همكاري علمي با برخي  در نشريات معتبر داخلي و بين

ل پنجم ــها در فص ترين اين فعاليت ده در اين دهه است. گزارش مهمــانجام ش هاي فعاليتاروپايي از جمله 
  (پيوندهاي جهاني) آمده است.مجموعه حاضر 
ي علمي تعريف شده در كشور چاپ مقاالت در مجالت معتبر ها سياسترو ـيـر و پـيـاخ ةدر يك ده

بوده است. تأثير اين رويكرد در  ها دانشگاهي ــي از كاركردهاي مهم پژوهشــ(نمايه شده) داخلي و خارج
و علوم  دانشكدة ادبياتصيالت تكميلي ــن تحضاي هيأت علمي و دانشجوياــيدات علمي اعــميزان تول

هاي دكتري و الزام  ويژه دوره هاي تحصيالت تكميلي به وده است. گسترش دورهــاني نيز مشهود بــانس
ش كمك كرده است. البته در مورد كم و كيف اين ــها به چاپ مقاله نيز به اين افزاي دانشجويان اين دوره
نظرات اعضاي هيأت علمي و مديران پژوهشي در سطح دانشگاه و وزارت  مندي آن سياست و ميزان فايده

  علوم، تحقيقات و فناوري يكسان نيست. 
ارشد و  هاي كارشناسي نامه دوين پايانــهاي پژوهشي و ت آخرين وضعيت انتشار مقاالت، اجراي طرح

معاونت پژوهشي دانشكده براساس گزارش  1399تا آذرماه  1398ماه سال  دي ةهاي دكتري در فاصل رساله
  ) به قرار زير است:1399 پژوهش (ارائه شده در آذر ةدر هفت
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هاي فعاليت معاونت پژوهشي دانشكده مورد بررسي قرار  ها و حوزه اين فصل وضعيت بخش ةدر ادام

هاي  المللي (فرصت بين ةپژوهشي در عرص هاي فعاليته گزارش ـرفت. با اين توضيح كـواهد گـخ
، حضور پژوهشگران خارجي و ...) در فصل پنجم و معرفي برگزيدگان و شايستگان تقدير كتاب يمطالعات

  سال در فصل هفتم اين مجموعه ارائه خواهد شد.  
  

  هاي دانشكده كتابخانه
اين عرصه به شمار  فعال در ةقلب يا مغز يك مجموع ةتوان به مثاب كتابخانه در حوزه علوم انساني را مي

هايي مانند علوم، مهندسي و پزشكي در آزمايشگاه، كارگاه  آنچه كه در دانشكدهمقام مقايسه هر آورد. در
هاي  ين دليل كتابخانهــيابد. به هم يت ميــوم انساني در كتابخانه واقعــشود در عل جام ميــو نظاير آنها ان

 ها آن هاي شكل گرفته در آنها بوده و با رشد روزافزون شهاي ادبيات همواره از نخستين بخ كدهــدانش
اند و  دهــش ها دانشگاههاي مركزي  انهــدانشگاهي پس از كتابخ هاي ترين كتابخانه معموالً تبديل به مهم

س ــاند. تأسي ها برتري يافتهــهاي خطي و ...) بر آن هاي تخصصي، نسخه هاتي (داشتن كتابــحتي از ج
خود دانشكده  ةاي به انداز و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد نيز پيشينه دانشكدة ادبياتكتابخانه در 

هاي آن بوده  ترين بخش دارد و چنانكه در ادامه اين نوشتار روشن خواهد شد در گذر زمان يكي از پررونق
 ةابخانــكده چند كتــدانش ةابخانــافزون بر كت 1370 ةت. از دهــو رشد روزافزوني را از سر گذرانيده اس

اي در  اين فصل وضعيت و روند فعاليت كتابخانه ةل گرفتند. در ادامــصي نيز در دانشكده شكــفرعي تخص
  گيرد. دانشكده مورد بررسي قرار مي

  

  اكبر فياض) دكتر علي ة(كتابخان دانشكدة ادبيات ةكتابخان
(يك سال بعد از 1335انشگاه فردوسي مشهد در سال و علوم انساني د دانشكدة ادبيات ةسنگ بناي كتابخان
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اكبر فياض (رياست دانشكده) در فضاي محدودي در همان بناي چند  تأسيس دانشكده) به همت دكتر علي
ته شد. اين كتابخانه به مرور تبديل به يكي از ــاد شد، گذاشــل نخست از آن يــه در فصــاي ك اتاقي اجاره

اب از مرحوم استاد احمد ــكت ةمجموع اولين 1ان شد.ــشهد و استان خراســشهر م هاي ترين كتابخانه بزرگ
هاي شعر و متون كالسيك  جامعي از ديوان ةجموعــدي خريداري شد كه مــپور، شاعر فقيد مشه كمال

جلد كتاب آغاز كند. دكتر فياض بنيانگذار و  400موجب شد كتابخانه كار خود را با  و اين 2فارسي بود
ت و خود ــران را داشــاهي در تهــهاي دانشگ كار در كتابخانه ةجربــده كه پيشتر تــشكـنخستين رييس دان

كتر متيني در خاطرات د 3كتاب و مطالعه بود در اين زمينه نيز نقشي تعيين كننده داشت. ةفتـندي شيـدانشم
  نويسد: خود در اين باره مي

را بر عهده داشتند هر سال كه به مرخصي  دانشكدة ادبياتيي كه رياست ها سالدكتر فياض در «
هاي مورد نياز  فروشي معتبر، صورتي از كتاب رفتند با مراجعه به چند كتاب يك ماهه به تهران مي

كردند و در بازگشت آن را در اختيار  ها موجود بود، تهيه مي دانشكده را كه در آن كتابفروشي
داري دانشگاه آنها را بر طبق مقررات براي دانشكده خريداري نمايد. دادند تا حساب دانشگاه قرار مي

  4»شناس به وجود آمد. ما به اين ترتيب به توسط استادي كتاب دانشكدة ادبيات ةكتابخان
نخستين به رضا ظريف روحبخش  همجل 656 كتاب و 1621شامل اي  مجموعه 11/8/1336در تاريخ 

اين  6نفر 293همراه با افزايش دانشجويان به  1337ني در ــال بعد يعــيك س 5كتابخانه تحويل شد.	ولئمس
كه تعداد دانشجويان  1338ود را ادامه داد و در سال ــجلد، رشد خ 2000اي بالغ بر  موعهــكتابخانه با مج

 1339در سال  7جلد افزايش پيدا كرد. 6000نفر رسيده بود، منابع كتابخانه نيز به حدود  500دانشكده به 

                                                            
؛ محمد  145-146، ص 1374تير  1، 47، ش. ة مشكو، » كتابخانة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد«رضا افضلي،    -1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .379، ص )77-83كارنامة دانشگاه فردوسي مشهد: گزارش عملكرد دانشگاه و تحول و توسعة آن (تقوي، 

  ».حرف نامكرر بزنم ها توانم ساعت مي »قهرمان«كدكني: درباره  دكتر محمدرضا شفيعي«رضا نقدي،    -2
 .1386/ 9/ 16عليان،  وگو با دكتر ذات ؛ گفت718، ص28، ش. »تصويري از استاد فياض«غالمحسين يوسفي،    -3

 .195، ص هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايران خاطرات سالجالل متيني،    -4

  ، اضـيـاكبر ف دكتر علي ةوبگاه كتابخان، » د)ـهـادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشاهي به كتابخانة دانشكدة ـچه (نگـتاريخ«   -5
  دسترسي در:

https://adabiyat-lib.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=649&lang=fa   ،1399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 .110، ص»'تحول آموزش و پرورش' ةنام پايان«ور،  آمار كامل در: ايران پيشه   -6

دي  1، 12، ش. رساني و اطالعكتابداري ، » آشنايي با كتابخانة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد«محمد بنكدار،    -7
 .109، ص 1379
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 2جلد رسيد. 7595ها به  ابــو جمع كت 1افزوده شد دانشكدة ادبيات ةابخانــجلد كتاب به كت 1270تعداد 
   3د.شدن مي خريداري يراث يهاد خيو ش يمولو يها يفروش از كتاب معموالً ها كتاب

ه طور مشخص براي هاي داخلي ميسر نبود و ب فروشي با اين وجود تجهيز كتابخانه فقط از طريق كتاب
هاي خارجي نيز وجود داشت. براساس چنين نيازي  كده نياز به كتابــهاي خارجي در دانش هاي زبان رشته

هاي انتشارات  اض تمام كتابــه با حمايت دكتر فيــعليان از گروه فرانس ال دكتر ذاتــراي مثــبود كه ب
    4د.دانشكده تهيه نمو ةپايوريواژ فرانسه را براي كتابخان

دانشكده منصوب شد. پيرامون اين انتصاب دو  ةدكتر رجائي بخارايي به رياست كتابخان 1340در سال 
به خواست دكتر رجايي انجام شده بود و نوعي  ي اين كار بناــابر روايت دكتر متينــروايت وجود دارد. بن

  كمك مالي به او هم بود:
بسيار بسيار كوچكي بود و يكي از كاركنان  ةكتابخان ها سالمشهد در آن  دانشكدة ادبيات ةكتابخان«

رسيد. اصرار آقاي فرخ يا ديگري سرانجام  دانشكده ضمن انجام يكي دو كار ديگر به كتابخانه هم مي
ماهانه پنج  ةالعاد موجب شد كه آقاي دكتر فياض آقاي دكتر رجائي را براي رياست كتابخانه با فوق

انشگاه پيشنهاد كنند. آقاي دكتر فياض همان موقع هم به آقاي فرخ و هم به هزار ريال در ماه به د
كه دانشكده به رئيس كتابخانه احتياجي ندارد، اين  بنده گفتند به آقاي دكتر رجائي بگوييد درحالي

  5»شود. حكم فقط از نظر رفاه ايشان صادر مي

ه است ضمن رد اين ادعا، ماجرا را اشتي كه تصوير آن عيناً در زير آمداما دكتر رجائي در يادد
  ).51(سند  شرح داده است اي ديگر گونه به

                                                            
 .23، ص1339اخبار دانشگاه مشهد، مرداد    -1

 .4، ص1340اخبار دانشگاه مشهد، ارديبهشت    -2

. شيخ هادي راثي يكي از 147، ص47، ش. »هدـگاه فردوسي مشـشـاني دانـعلوم انس كتابخانة دانشكدة ادبيات و«رضا افضلي،    -3
ناميده  »آور عالم كتابفروشي شگفت ةپديد«جا. شفيعي كدكني، كتابفروشي شيخ هادي راثي را  ترين كتابفروشان ايران بود. همان پرسابقه

كتاب و كتابخواني: مشهد و «عي كدكني، ـيـمحمد رضا شف است و از شخص شيخ هادي به عنوان يك مرجع زنده كتاب ياد كرده است. 
 .172، ص 1388فروردين  4، 70، ش. بخارا، » هاي پنجاه سال پيش كتابفروشي

هاي  روز«  همان؛، ويدئويي درباره دكتر غالمرضا ذات عليان  استاد پيشكسوت گروه زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه فردوسي مشهد   -4
  .12، ص1398آذر  13، »خوش دانشگاهي

 .68، ص دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايرانهاي خدمت؛ از  خاطرات سالجالل متيني،   -5
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  1كتابخانه يتصد رامونيپ ييبخارا يدستخط دكتر رجائ: 51سند 

                                                            
احمدعلي  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» دستخط دكتر رجائي بخارايي پيرامون تصدي كتابخانه«نامة اداري،    -1

  .3115، ش 1340آبان  6رجائي بخارايي، 
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با  دانشكدة ادبياتدكتر احمدعلي رجائي بخارايي دانشيار  16/03/1340به هر روي به موجب ابالغ 
تر رجائي تالش بسياري براي غني ـاز آن پس دك 1شد. دانشكده منصوب ةحفظ سمت به رياست كتابخان

  رياست او بر دانشكده به اوج خود رسيد. ةكردن منابع كتابخانه انجام داد كه در دور
 14/08/1340ت. در تاريخ ــل وجود داشــانه نيز از همان اوايــك مالي به كتابخــاهداي كتاب و كم

دانشكدة به  »تاريخ اديان«اصغر حكمت استاد دانشگاه تهران كه براي يك سلسله سخنراني در موضوع  علي
مأموريت و تدريس خود را براي   ريال حق 15343در پايان سخنراني خود مبلغ  2مشهد آمده بود ادبيات

  3دانشكده اهدا نمود. ةخريد كتاب به كتابخان
د تا براي خريد كتاب از كشورهاي خارجي و ايجاد تسهيالت در اين امر ــسال ترتيبي داده ش در همين

دالر كوپن كتاب از آن مؤسسه خريداري شود.  1000لغ ــبا موافقت كميسيون ملّي يونسكو در ايران مب
به بانك و انجام ها و بدون مراجعه  بنابراين از آن پس اين امكان فراهم بود تا با استفاده از اين كوپن

هاي خارجي خريداري  فروشي اً از ناشران و كتابـود را مستقيمـاي مورد نياز خـه ابـتشريفات ارزي، كت
  5جلد رسيد. 9168هاي كتابخانه در اين سال به  موع كتابـمج 4نمايد.

كدة دانشر معاصر خراساني يعني محمد قهرمان به منظور خدمت در ـاز شاع 1340دكتر فياض در سال 
آمد و  دانشكدة ادبياتبه  1340دعوت كرد. قهرمان اين دعوت را پذيرفت و در دهم آذرماه سال  ادبيات

و در آنجا با همكاري خانم  6انه انتقال يافتــماه به كتابخ 3د. بعد از ــرجم مشغول به كار شــبه عنوان مت
دوست و اهل ادب  او كه خود فردي كتاب 7رسانيد.ام ــها را به انج بندي منابع و كتاب قهـرستگار  طب فالح

در سطح شهر و كشور  دانشكدة ادبيات ةدن كتابخانــناخته شــش چشمگيري در توسعه و شـقـو نظر بود ن
  8داشت.

اي از نام يا موضوعِ كتابي اشاره كني و اسمِ كامل و حتي رنگ جلد كتاب مورد  كافي بود به كلمه«
قهرمان بر منابع و مĤخذ ادبي، زبانزد تمامي  نوي. اشراف و تسلّط آقاي محمدنيازت را از استاد بش

                                                            
 .23، ص 1340، خرداد 6سال دوم، ش. اخبار دانشگاه مشهد،    -1

  .10، ص1340اخبار دانشگاه مشهد، آبان    -2
  .22، صهمان   -3
 .6، ص 1340، اسفند 3و  2سال سوم، ش. اخبار دانشگاه مشهد،    -4

 .7، صهمان   -5

                                                                                                                                                                                                                      .104، ص شناختنامه محمد قهرمان؛ رضا افضلي،  300، ص ده چهره، ده نگاهجالل قيامي ميرحسيني،    -6

 .109، ص12، ش. »انساني دانشگاه فردوسي مشهدآشنايي با كتابخانة دانشكدة ادبيات و علوم «محمد بنكدار،    -7

  .1399اسفند  9وگو با دكتر جعفر جوان،  گفت   -8
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  1»استادان و دانشجويان بود.

او ار از اوالهام گرفت. بسيو  شد  همكار  قهرمان   با  داشت  ادب  و شعر  در  دستي   خود  كه نيز   رضا افضلي 
  نويسد: اشت او نوشت. او در اين كتاب از جمله ميدر نكود »نامه قهرمان شناخت«بعدها كتابي با عنوان 

رضايت  ي تا آن حد از شغلم احساسـام در دانشگاه فردوس والنيـت طـدمـول خـهيچ وقت در ط«
در مورد او  اخوان ثالث 1342ال ـد سـآخر در كنار مردي نشسته بودم كه در اسفن نكرده بودم.
  گفته بود: 

  لاو قهرمان كشور شعر است و اهل فض
  2»راني اين پهلوان نهند گردن به حكم

 
   3ه.ش 16/01/1342: مهدي اخوان ثالث و محمد قهرمان 67 ريتصو

  
اي جديد آغاز شد. كتابخانه به طور  ت كتابخانهــكار ساخ 1341مد قهرمان در سال ــل ورود محــاواي

ان ـمكان دانشكده در سه راه ادبيات) در ساختم سومينقديم يا  ةموقت به عمارت قديمي دانشكده (دانشكد
امل دو اتاق بود. از اتاق كوچك به عنوان مخزن كتاب و از اتاق بزرگ به ــامور اداري انتقال يافت كه ش

                                                            
                                    ».استاد محمد قهرمان؛ قسمت اول ةشناختنام«رضا افضلي،    -1
  .19، ص محمد قهرمان ةشناختنامرضا افضلي،    -2
 ، تصوير پايان كتاب.همان   -3
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اني دو طبقه در ضلع شرقي دانشكده ــبناي ساختم 1342از بهار سال  1د.ــش نوان سالن مطالعه استفاده ميــع
كشي قرار داشت  اين ساختمان، سالن ورزش و اتاق نقشه اول ةور به پايان رسيد. در طبقآغاز شد و در شهري

 هاي جويي ها و اتاق اداري كتابخانه قرار داشت. اين بنا از محل صرفه دوم سالن مطالعه، مخزن كتاب ةو در طبق
  چنين است:روايت دكتر متيني در اين باره  2و عوايد اختصاصي دانشكده ساخته شد. 1341سال 

دانشكده  ةمشهد، بناي ساختمان كتابخان دانشكدة ادبياتاز ديگر يادگارهاي آقاي دكتر رجايي در « 
، در زير نظر ايشان، 3ي قبل براي دانشكده خريداري شده بودها سالاست. در بخشي از زميني كه 

كتابخانه ساخته ساختماني دو طبقه براي مخزن كتابخانه، سالن مطالعه و دفتر مخصوص كاركنان 
   4»شد.

 
  5)30/09/1342(مشهد  دانشكدة ادبياتدر كتابخانه  انيچنيو غالمرضا زر ي كدكنيعيشف محمدرضا :68 ريتصو

  

صندلي داشت و يك مخزن دو طبقه با  100ايش ــديد كتابخانه گنجــج ةخانه يا سالن مطالع قرائت
   6نيز وجود داشت.جلد كتاب و چند اتاق مخصوص كاركنان  25000ظرفيت 

                                                            
 .145-146، ص47، ش. »كتابخانة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد«رضا افضلي،   -1

 .5، ص 1342، شهريور 9تا  5سال چهارم، ش. اخبار دانشگاه مشهد،    -2

 .1392/ 9/ 20بريان، وگو با راه هزار تومان خريداري شده بود. گقت 42اي است كه به قيمت  از قرار معلوم اين مكان همان خانه  -3

  .106، ص هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايران خاطرات سالجالل متيني،    -4
                                                                                                                                                                       .http://zarrinchian-gh.blogfa.com/page/Picture   ،1400، دسترسي در: وبالگ غالمرضا زرين چيان، » ها گالري عكس«   -5
 ؛ در مورد تحوالت بناي109، ص12، ش. »آشنايي با كتابخانة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد«محمد بنكدار،    -6

 .1399/ 11/ 8وگو با دكتر ياحقي، بخش يكم،  كتابخانه همچنين نگاه شود به: گفت
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جلد افزایش  13798جلد به  11764دانشکده از  ۀهای کتابخان ابــتعداد کت 1344در فروردین سال 

در این سال  1دانشکده اهدا شد. ۀجلد کتاب از سوی دانشگاه تهران به کتابخان 599یافت. در همین سال 

ر همین ایام بود که هوشنگ د 2ارج باز شد.ـره به خـپنج 4برای تقویت روشنایی راهرو و صحن کتابخانه، 

 3با حفظ سمت به سرپرستی کتابخانه منصوب شد. 27/09/1344طبق ابالغ زبان انگلیسی بر هنرور مدرس 

با عنوان  1345دانشکده به جایگاهی دست یافته بود که دکتر شریعتی در کتابی که در سال  ۀاکنون کتابخان

با عمر کمی که دارد از  دانشکدۀ ادبیات ۀکتابخان»ن یاد کند: ـرد از آن چنیـمنتشر ک «راهنمای خراسان»
دانشکده آن اندازه بود که  ۀدر این زمان اعتبار و شهرت کتابخان 4«نظر ارزش معنوی در مشهد اهمیت دارد.

ابع و فضای آن حتی برای ــکده باز شد و دسترسی به منــگیری از آن به دانش پای برخی افراد برای بهره

آموز سال آخر  وان دانشــه نخستین بار به عنــر یاحقی کتــغیردانشجویان موهبتی بزرگ بود. روایت دک

 دبیرستان به دانشکده آمده بود در این مورد چنین است:

تحصیل در دبیرستان. کالس ششم ادبی را در مشهد  ۀبه مشهد آمدم برای ادام 45شهریور ماه »
باز شد. یعنی با یک  بیاتدانشکدۀ اد ۀآموز بودم پای من به کتابخان گذراندم و در همان سال که دانش

گذاشتم و رفتم تو  دانشکدۀ ادبیاتهول و ولعی باالخره رفتم پیدا کردم.... با احتیاط قدم به صحن 
ها را نگاه  ها و فهرست کردم، کتاب وآمد می کتابخانه. کتابخانه در طبقه دوّم ساختمان قدیم بود، رفت

شان را داشتم.  خواندند و حسرت دیدن کتاب میکردم و دانشجوهایی که پشت میز نشسته بودند و  می
دانشجوی  او ، که بعد البته دوست شدیم، آشنا شدم.دانشکدۀ ادبیات دانشجویاناتفاق را با یکی از 

آموز دبیرستان بودم. آقای ابراهیم قیصری، دانشجوی ادبیات  دانشکده بود اونوقت. ولی من هنوز دانش
کارت دانشجویی هم ، چون مندم تی فهمید که من به کتاب عالقهبود و دو سال جلوتر از ما بود. وق

دانشکده و من مطالعه  ۀگرفت از کتابخان دادند. او برای من کتاب می نداشتم، به من کتاب نمی
عادت کرده بودیم؛ هر روز  کردم.... در نتیجه بیشتر بوی کتاب و دانشگاه را حس کردم. تقریباً می
اون که امتحان نهایی را دادیم و از کار درس خوندن فراغت پیدا کردیم. رفتم رفتم. مخصوصاً بعد از  می
که وقتی  طوری د. بهـر شـتـو کنکور برام بیش دانشکدۀ ادبیاتو حس شرکت در  دانشکدۀ ادبیاتبه 

 5«نام کردم. کند. من ثبت ، کنکور برگزار میدانشکدۀ ادبیاتاعالم کردند که 

 
                                                                                                                                                    

 .1399/ 11/ 8با دکتر یاحقی، بخش یکم،  وگو گفتود به: کتابخانه همچنین نگاه ش
 .21، ص1344اخبار دانشگاه مشهد،    -1
 .30، صهمان   -2
 .16، ص1344اخبار دانشگاه مشهد،    -3
 .59، ص راهنمای خراسانعلی شریعتی،    -4
                      .1399بهمن  15، دوّموگو با دکتر محمدجعفر یاحقی، جلسه  گفت  -5
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  نويسد: مي 1345همو در توصيف فضاي كتابخانه در سال 
هاي چوبي و تميز و  سر به درون سالن قرائت كتابخانه فرو برديم. سكوت روحاني، ميز و صندلي«

باال، نظرمان را به خود جلب كرد. چند  ةها در سمت راست و طبق محجوب و محبوب كتاب هاي قفسه
نفري، دو سه دختر و سه چهار پسر هر يك پشـت ميزي كتابي پيش رو داشتند كه در نظر من براي 

. جستند، تعداد كمي بود در و ديوار آن دانش و ادبيات مي يك دانشكده كه بايد همه با ولع از ةكتابخان
خدمت بودند، با ورود ما نظرشان به سوي  ةها روي صندلي نشسته و آماد دو كتابدار خانم الي قفسه

اي سر خود را به  دو غريبه برگشت، اما چنين وانمود كردند كه همه چيز برايشان عادي است. لحظه
ها به  ه فيشوجوي چند كتاب و مؤلف تقريباً متوجه شديم ك ها بند كرديم و با جست دان برگه ةقفس

 ةها مرتب شده است... از آن پس شده بوديم مشتري پر و پا قرص كتابخان ترتيب الفبايي نام كتاب
، چه بهتر از اين؛ ما كه قرار است براي كنكور اين دانشكده درس بخوانيم، چرا در دانشكدة ادبيات

خلوت زير  ةاين كتابخانهاي راحت در  آييم روي صندلي كوچه و خيابان، چرا در آفتاب و گرما، مي
  1»خوانيم. نشينيم و كتاب خودمان را مي هاي سرد و خنك مي پنكه

تعدادي كتاب نمود و  ةصاصي اقدام به تهيــگاه از محل عوايد اختــدانش 1346-47در سال تحصيلي 
جلد بود كه از اين تعداد سهم  4023ها  . تعداد اين كتابيز از طرف مؤسسات اهدا گرديدنتعدادي 

در اين سال انجمن فرهنگي ايران و  2كتاب اهدايي بود. 292كتاب خريداري شده و  806، دانشكدة ادبيات
ه معلوم نيست سهم ــها اهدا كردند ك كدهـهايي به دانش ا و انجمن فرهنگي ايران و انگليـس كـتابــامريك

دانشكده به  ةآموزش چگونگي استفاده از امكانات كتابخان 3از اين تعداد چقدر بوده است. تدانشكدة ادبيا
) 1346اكنون (سال  4شد. ها انجام مي دانشجويان نوورود نيز از جمله كارهاي ديگري بود كه در اين سال

هاي بعد  اني در دورههاي آموزشي نيز بود كه با فواصل زم كتابخانه داراي شورايي شامل نمايندگاني از گروه
توجه بود و به آساني اختصاص داده  كتابخانه نيز قابل ة. بودجندداد نيز به مديريت كتابخانه مشورت مي

  5شد. مي
  

                                                            
  .127-128، ص 2، ج هاي دانشجويي (دفتر دوم) ها: يادهاي جواني و سال آن سالمحمدجعفر ياحقي،    -1
 .35، ص 46- 47هاي دانشگاه مشهد در سال تحصيلي  گزارش فعاليتدانشگاه مشهد،    -2

 .63، ص همان   -3

 .1399 /11/ 8وگو با دكتر ياحقي، بخش يكم،  گفت  -4

 .1399/  11/ 15، 2وگو با دكتر ياحقي، بخش  گفت  -5
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  1به همراهي دكتر رجائي بخارايي دانشگاه مشهد دانشكدة ادبياتبازديد اسداهللا علم از كتابخانه : 69 ريتصو
اي از رييس  داشت طي نامهبه عهده دكتر رجائي بخارايي كه رياست دانشكده را  1346ماه سال  در دي

ميكروفيلم از آنها به مأموريت خارج از كشور  ةهاي خطي و تهي دانشگاه خواست تا براي شناسايي نسخه
من نشان از نوع نگرش يك مدير علمي به اهميت ـه در ضـواست كـير متن اين درخفرستاده شود. تصو

اشاره  1347شود. دكتر رجائي در گزارش سال  ده ميـدينامة زيركتاب و منصب رياست دانشكده است، در
  2افزايش يافته است. 19498به  11452ها از  سال گذشته تعداد كتاب 4كند كه طي  مي

                                                            
بازديد اسداهللا علم از كتابخانة دانشكدة ادبيات دانشگاه «ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي)،  ساكماق (سازمان كتابخانه ها، موزه   -1

  بي تا.)، 17141و  17137 ( ة، عكس شمار» مشهد
 .1، ص»عمل دكتر رجائي بخارايي با شهادت ارقام و آمار ةكارنامه و دور«نامة اداري،    -2
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  1پيرامون كتاب و كتابخانة دانشكده دكتر رجائي بخارايي : نامة52سند 

  
ريال بود و در ازاي اين مبلغ كارت عضويت  500حق عضويت كتابخانه  47-48قبل از سال تحصيلي 

خدمات  ةزماني براي ارائ ةشد، اما از اين سال باز شد. تا اين زمان كتابخانه بعد از ظهرها تعطيل مي داده مي

                                                            
، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروندة » دانشكده ةتوضيحات دكتر رجائي بخارايي پيرامون كتاب و كتابخان«نامة اداري،    -1

  .1-2، صص 1346دي  9احمدعلي رجائي بخارايي، 
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اين كار به همت دكتر  1بگيرند. كارت دانشجويي كتاب به امانت ةتوانستند با ارائ بيشتر شد و دانشجويان مي
موضوع  ةعملي شد. روايت او از پيشين 2ت،ــار در كتابخانه را نيز داشــشخصي از ك ةمتيني كه ظاهراً تجرب

  چنين است:
ها و  وضع كتابخانه اول ةبزنم و در درج امريكاتصميم گرفتم سري به چند دانشگاه معتبر «
د روزي روزگاري در ايران به ـنم، شايـرا از نزديك ببي ها نشگاهدا[اتحاديه] دانشجويان آن » يونيون«

گرفتم. از دانشگاه كاليفرنيا در  اي هم نمي العاده مأموريتي نداشتم و فوق ةدرد بخورد. براي اين برنام
 اول ةي تگزاس، پرينستون، كلمبيا، ييل و... بازديد كردم. در درجها دانشگاهبركلي و لوس آنجلس، 

گذارند  تي كتاب در اختيار دانشجويان ميـونه به راحـوجهم را جلب كرد كه چگـها ت خانهكار كتاب
اي با  هاي دانشگاهي ما قابل قياس نبود. همان موقع مقاله الوجوه با كار كتابخانه من كه به هيچ وجه

(يا عنواني شبيه اين) نوشتم و براي آقاي حبيب يغمايي فرستادم » كتابخانه يا زندان كتاب«عنوان 
ار هر دانشكده در حدود ساعت ك ةيغما چاپ شد. نوشتم كه در ايران ساعت كار كتابخان ةكه در مجل

كه در  شود؛ درحالي تاب به دانشجويان به امانت داده نميـكده است، كـبقيه ادارات مختلف آن دانش
د ـي بعها سالاب به دانشجويان وجود دارد.... در ـتـتسهيالت بسيار براي دادن ك امريكاي ها دانشگاه

كه  طوري دادم به دانشكده تغييرات كلي ةت كار كتابخانـشدم، در ساع دانشكدة ادبياته رئيس ـك
  3»شب باز بود و در روزهاي تعطيل در نصف روز. 10صبح تا  8كتابخانه از ساعت 

جلد آن نسخ خطي بود را به  300هاي خود كه  جلد از كتاب 2000محمود فرخ حدود  1349در سال 
 ةاو به كتابخانمانده از  هاي باقي جلد از كتاب 5000مشهد فروخت. بعد از درگذشت او نيز  دانشكدة ادبيات
كه آن هم شامل  1351ياض در سال ـصي دكتر فــشخ ةانـبا خريد كتابخ 4دا شد.ــاه دانشكدة ادبيات

روايت دكتر متيني  5جلد رسيد. 403دانشكده به  ةانـهاي خطي كتابخ خهـتعدادي نسخه خطي بود، تعداد نس
  ها چنين است: خريد اين كتابخانه ةدربار

ي داشتند كه جلسات هفتگي شاعران و اديبان مشهد در روزهاي جمعه در ا آقاي فرخ كتابخانه«
خود  ةشد. روزي متوجه شدم كه ايشان درصددند كتابخان ايشان تشكيل مي ةهمين كتابخانه در خان

مجلس شوراي ملي داوطلب خريد آن شده است. موضوع را با ايشان در ميان  ةد و كتابخاننرا بفروش
بفروشيد؟  دانشكدة ادبياتخود را به  ةحاضريد به جاي مجلس شوراي ملي، كتابخاننهادم و گفتم آيا 

                                                            
  .65، ص»'دانشگاه مشهد ةتاريخچ' ةنام پايان«مريم داودپور،    -1
 .1389/ 8/ 30رضا يغمايي،  وگو با علي گفت  -2

  .115، ص هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايران خاطرات سالجالل متيني،    -3
 .285، ص ده چهره، ده نگاهجالل قيامي ميرحسيني،    -4

، مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، » فهرستي از آثار گرانقدر خطي در كتابخانة دانشكدة ادبيات«محمود فاضل،    -5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .2019ژانويه  https://t.me/mafakherferdowsi/2834   ،17دسترسي در: 



233        پژوهش  .4فصل     

هايم در خراسان و در مشهد بماند، ولي چون خبر  دهم كتاب پاسخ ايشان اين بود كه البته ترجيح مي
مجلس شوراي ملي و آقاي مهندس  ةاي براي شما هست، با كتابخان نداشتم امكان خريد كتابخانه

ام. من پس از آن كه موافقت شفاهي ايشان را به دست آوردم، موضوع  اين باب مذاكره كردهرياضي در 
را با آقاي دكتر فريار مطرح كردم و خدمتشان عرض كردم در صورتي كه تأييد بفرماييد مصلحت است 

تن از  خريداري كند؛ موافقت كردند. از طرف دانشگاه سه دانشكدة ادبياتها را براي  دانشگاه اين كتاب
پژوه، ايرج افشار و مدرس رضوي) از تهران دعوت شدند. به مشهد  خبرگان در كار ارزيابي (آقايان دانش

آمدند و پس از چند روز گزارش كامل خود را در اختيار دانشگاه قرار دادند. اين كتابخانه از جمله 
درنگ ترتيبي دادم كه  بيجلد مرقعات بود. پس از خريد كتابخانه،  18جلد كتاب خطي و  178داراي 

اي  هاي خطي خريداري شده از آقاي محمود فرخ با ذكر مشخصات كامل در مجموعه فهرست نسخه
چاپ شود كه انجام پذيرفت. پس از درگذشت آقاي دكتر فياض رئيس اسبق دانشكده نيز در صدد 

اين مورد نيز پس از ايشان را كه در تهران بود براي دانشكده خريداري كنم. در  ةبرآمدم كتابخان
ها زير نظر آقاي محمد  موافقت دانشگاه، نسبت به ارزيابي و خريد اين كتابخانه اقدام شد و كتاب

  1»دانشكده به مشهد منتقل گرديد. ةقهرمان رئيس كتابخان
  

 
  2)1350 (دهة دانشكدة ادبيات، ساختمان قديم، : بخش مطالعة70 ريتصو

                                                            
  .176، ص هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايران خاطرات سالجالل متيني،    -1
 كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد.  -2
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 1از سفر به تهران ینیگزارش دکتر جالل مت: 53سند 
 

دربارۀ ی سنگی حو لو 2به نام ایشان نامگذاری شد ۀ دانشکدهاکبر فیاض، کتابخان علی ۀبا خرید کتابخان

کتابخانه در  ۀدکتر یاحقی از روند توسع روایت 3در کنار درب ورودی کتابخانه نصب گردید. این نامگذاری

 :این زمان چنین است

های دکتر  ای از کتابخانه دانشکده توسعه یافت. بخش عمده ۀدر زمان ریاست دکتر متینی، کتابخان»
ویژه زبان  ها در مورد علوم انسانی و به تابترین ک فیاض و محمود فرخ برای کتابخانه خریداری شد. تازه

شد. برای اشتراک بسیاری از نشریات  و ادبیات فارسی از سراسر جهان برای کتابخانه خریداری می

                                                           
بهمن  5متینی،  پروندۀ جالل، مشهد، بایگانی کل دانشگاه فردوسی مشهد / « گزارش دکتر جالل متینی از سفر به تهران»، نامۀ اداری   -1

 .8374، ش 1351
 .719، ص28، ش. «تصویری از استاد فیاض»غالمحسین یوسفی،    -2
 .110، ص12، ش. «دانشگاه فردوسی مشهد و علوم انسانی کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیاتآشنایی با کتابخانه »محمد بنکدار،    -3



235        پژوهش  .4فصل     

 1«شد. های آموزشی در آن تأمین می وهداخلی و خارجی، اقدام و تا حد زیادی حوائج علمی گر
 

 
 2دانشکده به نام دکتر فیاض گذاری کتابخانۀ : تابلوسنگ نام71 ریتصو

 

های نیکوکار و  یتــهایی از طرف شخص کو پیشکشـیسیون ملی یونسـران و کمـشگاه تهـعالوه بر دان

نفیسی به کتابخانه اهدا شد. های ارزشمند و  دوست نظیر گلشن آزادی و احمد گلچین معانی کتاب فرهنگ

شعر معاصر به کتابخانه اهدا  ۀاب در زمینـجلد کت 1111اضی دادگستری به نام سیاوش پرواز نیز ـیک ق

 4داد. دکتر یوسفی نیز در امور مربوط به کتابخانه اهتمام بسیاری از خود نشان  3کرد.

سال تصمیم گرفته شد تا فهرستی از  نـجلد رسید. در ای 42000ود به ـمجموع منابع موج 1354در سال 

ر شود. این پیشنهاد با موافقت معاونت ــدانشکده منتش ۀابخانــطی موجود در کتــخ ۀوعــمشخصات مجم

جلدی از جمله شامل  400 ۀد. این مجموعـآموزشی دانشگاه و رئیس وقت دانشکده )دکتر متینی( عملی ش

                                                           
 .178، ص 2، ج (دوّمی دانشجویی )دفتر ها سال: یادهای جوانی و ها آن سالمحمدجعفر یاحقی،    -1
 .1400 عکس از میالد پرنیانی، فروردین  -2
خرید  کرد. کتاب می بود و هدیه میسیاوش پرواز، قاضی دادگستری و دیوانه کتاب بود. همیشه زیر بغلش پر از کتاب  ؛ 110، صهمان   -3

های دیگران. بعد هم  های خودش و کتاب گفت این کتاب مال شما. کتاب آمد می ما، هر وقت می ۀداد به آدم. دو سه بار آمد خان یو م

ما  ۀدانشکد ۀکتابخانبه مندی بود، هزار جلد کتاب شعر معاصر در آن دوره  هایش فوت کرده است. خیلی آدم عالقه کتاب آوار شنیدم زیر

 .1399/ 11/ 15: 2وگو با دکتر یاحقی، بخش  گفت هدیه کرد. 
 .1399/ 11/ 15: 2وگو با دکتر یاحقی، بخش  گفت  -4
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كده از رونق بسياري برخوردار بود. چنانكه گاه ـدانش ةكتابخان ها سالدر اين  1ر هنري زيبا و كميابي بود.آثا
فضا براي مطالعه در آن كم بود و دانشجويان حتي در روزهاي جمعه در آن حضور داشتند. جالب آنكه 

ن و حتي تعطيلي رونق شد اسي دانشجويي در حالي كه موجب كمهاي سي گيري و گسترش جريان شكل
خواني را بيشتر كرده بود. زيرا دانشجويان با هر ــابخانه و كتابــه كتــهاي درس شده بود، مراجعه ب كالس

  2گرايش فكري اهل مطالعه بودند.
دانشكده نيز براي مدتي تعطيل شود. روايت  ةموجب شد كتابـخان 1360 ةده ةانقالب فرهنگي درآسـتان

  دانشكده در اين دوران چنين است: ةاوضاع كتابخان ةرضا افضلي از كاركنان اهل ذوق و شعر كتابخانه در بار
» ادبيات« از سوي دانشگاه به عنوان كارشناس به دانشكدة محل تحصيلم يعني1359در سالِ«

تعطيل شده بود ولي دانشگاهيانِ باقي  ها دانشگاهالب فرهنگي، انتقال يافتم. در آن زمان به دنبالِ انق
جهاد «را نهاد تازة  ها دانشگاهشدند و مديريت  اي سه روز، سرِكار خود حاضر مي مانده، هفته
رفتم و پشت ميزم از بيكاري،  به عهده گرفته بود. مدتي به آزمايشگاه زبان عربي مي» دانشگاهي

پرسي آقاي قهرمان  . گاهي به كتابخانه و احوالكردم مي مطالعه 	محض، تمامِ وقت را در خلوتي
 صائب ديوانِ كردن رونويس حالِ در خاص دقّتي با روزها آن تا 	57سال  دومرفتم كه از نيمة  مي
 بود خطّي نسخ شـمتصدي بخ محمد قهرمان آقاي زمان، آن در. تـنداش سرخاراندن فرصت و بود
هاي  يده بودم كه انبوهي از كتابـنـش انه را به عهده داشت.كتابخ مسئوليت آشمند مهدي آقاي و

ها را استاد  ي دراز هنوز فاقد فهرست است. تعدادي از آن كتابها سالعربي دانشكده بعد از 
شكدة ادبيات بوده و به عنوانِ كارِ ـبه بعد دانشجوي دان1341محمدرضا شفيعي كدكني كه از سال

فيعي كدكني در ـابخانه اشتغال داشته، فهرست كرده بود. بعد از اتمام درس شدانشجويي در كت
 باقي نخورده دست دانشكده، نويسي هرستـف 	مقطع ليسانس و رفتن وي به تهران، كتب عربي آمادة

زي بزرگ كه در ـشت ميـند روزي براي بررسي موقعيت كار، به كتابخانه رفتم و پـمن چبود  مانده
ها در  هاي عربي پرداختم. كتاب نويسي كتاب االر مطالعه قرار داشت به فهرستاي از ت گوشه

 هاي شعر موضوعات مختلف ادبي، تاريخي، فلسفي و عرفان و معارف اسالمي و غير آن بود. ديوان
نويسي  ام مرا به خود مشغول كرد. براي فهرست تازيان و ادبيات معاصر عربي بيش از دورة دانشجويي

ها را ورق بزنم و مقدمه يا  كرد كتاب موضوعات به شيوة ديوئي و بعدها كُنگره، ايجاب ميو تعيين 
دار: نسرينِ تبرّئي، ـتابـهاي ك خانم كلّي مضمون هر كتاب را در يابم. ها را بخوانم و به طور مؤخرة آن

اي محسنِ ية غراب، اكرمِ طوسي، شهنازِ رادان، و آقـطفي دوست، راضـرضوانِ زارعي، فاطمة مص

                                                            
 ».فهرستي از آثار گرانقدر خطي در كتابخانة دانشكدة ادبيات«محمود فاضل،    -1

 .1399/ 9/ 4نژاد،  وگو با دكتر غالمي گفت  -2



237        پژوهش  .4فصل     

  1»هاي گمشده مشغول بودن. گرداني و مشخّص كردن كتاب عليزاده، در آن سوي ميز من به كتاب
الهيات، همسر ايشان بخشي  ةاستاد دانشكد )ه.ش1301-1363( اريمحمود رامپس از درگذشت دكتر 

پايان همسر  مفخماهدا كرد. همچنين با درگذشت دكتر  دانشكدة ادبيات ةهاي ايشان را به كتابخان از كتاب
هاي  كتاب 1365پايان) در سال  ايشان با همكاري دكتر محمدحسين پاپلي يزدي (از شاگردان دكتر مفخم

پايان در سفرهاي متعددي كه به گوشه و كنار  او را به رسم هديه در اختيار كتابخانه قرار داد. دكتر مفخم
دكتر  ةكتابخان 2.ريداري يا كپي كرده بودــرا خ هاي كمياب جغرافيايي ها و كتاب هــجهان كرده بود، نقش

ارمغان  ةهايي از مجل طي و دورهـخ ةامل تعدادي نسخـ) نيز كه ش1365مهر  25 ةدرگذشتحسين خديوجم (
   3اهدا گرديد. دانشكدة ادبيات ةبود به كتابخان

  

 
دو تن از كوشندگان كتابخانة دانشكدة ادبيات و علوم انساني در كنار حسن  يرضا افضل، محمد قهرمان از راست:: 72 ريتصو

، يالهوت حسنمنزل ، مشهد، يا الهوتـ: رضاش به دانشـكده اهداء شد). عكس از الهوتي (كـه كتابخـانة او از سوي خانواده
  4)1386(سال

                                                            
  ».استاد محمد قهرمان؛ قسمت اول ةشناختنام«رضا افضلي،    -1
تصويري ناقص از «؛ محمد محتشمي، 263، ص101، ش. »پايان اهللا مفخم مرحوم دكتر لطف ةزندگينام«محمدحسين پاپلي يزدي،    -2

 .289، ص101، ش. »انساني كامل

زندگي و آثار مرحوم « ؛ 115، ص تاريخچه و راهنماي دانشگاه فردوسي مشهدستاد پنجاهمين سال تأسيس دانشگاه فردوسي مشهد،    -3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .1397آذر  https://ashkezarnews.ir/kfVUc   ،21، دسترسي در: پايگاه خبري اشكذر نيوز، » دكتر حسين خديوجم اشكذري

  ، دسترسي در:شناسي) گ زروند(خراسانوبال، » درگذشت استاد حسن الهوتي«رضا نقدي،    -4
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 –رساني علمي  خدمت ةدامن 13601و  1350هاي  دانشكده و منابع آن در دهه ةفيزيكي كتابخان ةبا توسع
اي مرجع و شناخته شده در سطح شهر،  تدريج آن را به عنوان كتابخانهه فرهنگي آن نيز گسترش يافت و ب

گذشته از دانشگاهيانِ اهلِ تحقيق، استان و حتي كشور تبديل كرد. در خاطرات رضا افضلي آمده است كه 
مهدي خديوجم، حسين ه ــدند كــآم ة دانشكدة ادبيات ميخانـبه كتاب ي از خارج از دانشگاهبزرگان بسيار

تي كه هنوز در ـوق نيزين معاني ـاحمد گلچ آنان بودند. ةاز جمل شفيعي كدكنيو محمدرضا  ثالث اخوان
هاجرخانم را با  خانه خود به نام كارگر ياهـكرد گ دگي ميـپشت دانشكدة علوم زندر  خود  خانة قديمي

از سوي ديگر پيوند فرد  2.امانت بگيردرا  او مورد نياز هاي باتاد تا كتـفرس مي بخانهبه كتاصورتي از كتاب 
  3خواني چون گلچين معاني و همنشيني او با محمد قهرمان در تقويت كتابخانه مؤثر بود. شناس و كتاب كتاب

 يتقاضابه درخواست شخصي سال سابقه  27تن ــبا داش 1367 (يا آذرماه) هرماهــدر م محمد قهرمان
آنها به خانم  ليكتابخانه و تحو يها حل مشكل انتقال كتاب يراـب ريخأها ت كرد كه بعد از مدت يبازنشستگ

كه از كتابداران  ، خانم فاطمه الهوتيالهوتيحسن  رــدكتت شد. همسر ــموافق او با درخواست يالهوت
 بازنشسته از پس	منتقل شد و دانشكدة ادبيات ةبه كتابخان 1360 ةاوايل دهدر  دانشگاه بود، ةخبره و شايست

كه زير نظر يكي از اعضاي هيأت  را دانشكدة ادبيات كتابخانة معاونت) 1367سال (قهرمان  محمد شدن
(به  يورت رسمـچه به ص دمت خودـخ يها سالطول قهرمان در  گرفت. عهده شد، بر علمي اداره مي

كتابخانه را اداره  تابدار)ـا كـعاون يـي (به عنوان ممرسريه به صورت غـو چنوان مسئول كتابخانه) ـع
 يافت و خانوادة او با اهداي كتابخانةتي بعد از درگذشت او ادامه ـابخانه حـدمات او به كتـخ 4كرد. مي

الزم به يادآوري اسـت  5ماندگاري ياد و ميراث او در آنجا شدند.ساز  دانشكده زمينه ي او به كتابخانةــشخص
توجه  ه كـتابخانه نيز قابلـبه امور مربوط ب 1360 ـده در دهةشكـكه اهتمام دكتر خواجويان در مقام رياست دان

جي خار يها ها چون خريد مجالت و كتاب حال به دليل تحوالت بعد از انقالب در برخي زمينه بود. درعين
  6.هايي به وجود آمد محدوديت

                                                            
 .1399/ 11/ 8وگو با دكتر ياحقي، بخش يكم،  گفت  -1
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ين معاني ياد كرد. رضا افضلي در ـوان از احمد گلچـت اب در اين دوران ميـنندگاه كتـكاز ديگر اهدا
  نويسد:  خاطرات خود در اين باره مي

 گلچين،. داشتم آمد و رفت معاني گلچين استاد با بنده هم، قهرمان آقاي بازنشستگيِ از بعد«
 حال چندان كه را گلچين استاد. كرد اهدا ادبيات دانشكدة به شرايطي با را اش  شخص كتابخانة
ايندة نم. بردم رسمي اسناد دفتر به واگذاري اين سند امضاي براي اتومبيلم با نداشت، خوشي

بنده و دوستان همكارم در كتابخانه، آقايان 		حقوقي دانشگاه فردوسي نيز آن سند را امضا كرد.
بودند، مدتي به منزل گلچين  عبدالمجيد سيفي و محسن عليزاده كه هر دو از كتابداران كوشا

 ها بعد از درگذشت برداري كنيم. كتاب ده صورتدانشك به انتقال براي را ها كتاب		رفتيم تا آن مي
1»استاد گلچين در اختيار كتابخانة دانشكدة ادبيات قرار گرفت.

 

ين همزمان با جشن پنجاهمين سال تأسيس دانشگاه فردوسي مشهد، مراسم بزرگداشت دكتر غالمحس
د. در اين و علوم انساني برگزار ش دانشكدة ادبياتدر تاالر فردوسي  14/09/1378يوسفي نيز در تاريخ 

در  2شد.قدرداني  دانشكدة ادبيات مراسم از اقدام خانوادة ايشان در وقف كتابخانة شخصي او به كتابخانة
هاي  أت علمي دانشكده يا خانوادهي افراد از جمله اعضاي هيــوي برخـهاي بعد نيز اهداي كتاب از س دهه

  آنها ادامه يافت. عكس و نام اين افراد در ادامه آمده است.
انه (در ساختمان قديم دانشكده / ــتدريجي كه در طي زمان در فضاي كتابخ ــيرات و توسعةا تغيــب
طرح توسعة  و تفكيك بخش مرجع و 1366كتابخانه در سال  ادبيات) صورت گرفت، به ويژه توسعةراه  سه

متر مربع رسيد  1533ت كل زيربناي كتابخانه به حدود ــ، مساح1375همكف در سال  كتابخانه در طبقة
هاي فارسي  مجموع كتاب 1374سال در  3د.ه بوــصاص يافتــن مطالعه اختــربع آن به سالــر مــمت 511كه 

دو هزار جلد  1376لد ديگر و در سال ــهزار ج 1375جلد رسيد. در سال  86000و غيرفارسي كتابخانه به 
جلد  1000اضافه شد. تعداد مجالت داخلي و خارجي نيز در اين سه سال از عدد  هديد به اين مجموعــج

  از اين قرار است: 1378گزارش وضعيت كتابخانه در سال  4عبور كرد.
كتاب عربي جلد 15000التين و كتاب جلد  25000جلد كتاب فارسي،  55000ل حدود ــكتابخانه شام
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كارمند در دو شيفت اداره  22بندي شده است. اين كتابخانه با  كنگره طبقه است كه به شيوة كتابخانة
خ خطي، بخش ــي، نســات خارجي، خدمات فنــارشات داخلي، سفارشــهاي سف شود و شامل بخش مي

در بخش مخصوص  ميبه ترم مندازين يها كتاب 1.ها، بخش امانت و صحافي است نامه مرجع، مجالت، پايان
بخش امانت به صورت قفسه باز مورد استفاده دانشجويان قرار  2.دنشو يم يو جلدسازمرمت  ي،صحاف
نسخة  21شود كه از اين تعداد،  مي داري نسخه نگه 521گيرد. در بخش نسخ خطي كتابخانه، در مجموع  مي

آن عكسي است. تعداد اعضاي  نسخة 110و فيلم حلقه ميكرو 164نفيس،  نسخة 119آن بسيار نفيس و 
نفر  3127به  1383دانشجو، هيأت علمي و كارمند است. تعداد اين اعضا در سال  2500كتابخانه بيش از 

  3افزايش يافت.
موجودي كتب التين با برنامه  سومهفتاد اطالعات دو  اي شدن كتابخانه در اواخر دهة انهراي در زمينة

CDSISIS به مناسبت پنجاهمين سالگرد  1378ه در سال ــمايي كــاب راهنــت شد. در كتــدر رايانه ثب
تأسيس دانشگاه فردوسي مشهد گردآوري شده ابراز اميدواري شده كه در آينده با انتقال دانشكده به محل 

 4.هاي كتابخانه فراهم گردد قسمت اي شدن كلية سري دانشگاه و رايانهامكان اتصال به شبكه سراپرديس 
اي تهيه شد و به كتابداران و استادان آموزش اينترنت  فهرست رايانه 5مركزي البته قبل از انتقال در كتابخانة

اي امانت براي  ها شركت كردند. يك سال بعد سيستم رايانه نفر در اين دوره 100ارائه گرديد كه بيش از 
از در ــب نهاد و پيگيري اجراي نظام قفسهــپيش 1378ال ــدر س 6اندازي شد. اي راه شكدهــهاي دان كتابخانه
  7اي نيز ارائه گرديد. هاي دانشكده كتابخانه
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  1370 ه ( قديم / سه راه ادبيات) در دهةدانشكد : سالن مطالعة كتابخانة73 ريتصو

 60000جلد رسيد كه مشتمل بر  109000دانشكده مجموعاً به  هاي كتابخانة آمار كتاب 1379سال  در
 4000متفرقه، كتاب جلد  4000التين،  كتاب جلد 25000عربي،  كتاب جلد 16000جلد كتاب فارسي، 

متصل به  دستگاه رايانة 7تعداد  1380ا سال جلد نسخ خطي بود. ت 541جلد مجالت فارسي و التين و 
بيشتر بود انتقال به  كه فضاي كتابخانه نيازمند توسعة يسرانجام درحال 1شد.اينترنت به كتابخانه افزوده 

كتابخانه نيز داراي مكاني جديد شد و  1380پرديس دانشگاه عملي شد و با انتقال دانشكده در تابستان 
نت اينتر دستگاه رسيد كه به شبكة 25ها به  جلد افزايش يافت و تعداد رايانه 113000ها به  تعداد كتاب

  2دانشگاه متصل بود.

 
  3دانشكده (ساختمان پرديس دانشگاه) خشي از فضا و مخزن كنوني كتابخانة: ب74 ريتصو

                                                            
 .112، صهمان   -1

 .378، ص )77-83كارنامة دانشگاه فردوسي مشهد: گزارش عملكرد دانشگاه و تحول و توسعة آن (محمد تقوي،    -2

  .1400عكس از ميالد پرنياني، فروردين   -3
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بود.  1390و  1380هاي  دانشكده در مكان جديد خود نيز شاهد روند توسعه و تجهيز در دهه كتابخانة
هاي تحصيالت  بخصوص در دورههاي تحصيلي  ها و گرايش ي و رشتهـابع علمـگسترش توليد من با توجه به
 1384مي دانشكده قرار گرفت و در سال ـي از اعضاي هيأت علـكتابخانه زير نظر يك ، ادارةتكميلي

ـل گرديد. براي آشنايي كيـوزشي تشـهاي آم خانه با حضور نمايندگان گروهـگذاري كتاب تـشوراي سياس
- 1385ربوط به سال تحصيلي ـگزارش ساليانه م ك نمونهـه يـانجام شده در كتابخان هاي فعاليت با حيطة

  شود: در ادامه ارائه مي 1384
  همكاري مستمر با محققان داخلي و خارجي..  1
  به منظور رفع مشكالت و موانع. 29/08/84گذاري كتابخانه از تاريخ  تشكيل شوراي سياست.  2
  84نفر كتابدار از دي ماه  3استخدام .  3
  هاي جديد كتابداري و آشنايي به فن رايانه روشآموزش كاركنان به .  4
  دانشكده ر مقاطع تحصيلي مختلف از كتابخانةآموزان د بازديد دانش.  5
هاي نسخ  حققان و پژوهشگران. (انتقال ميكروفيلمـه مـنسخ خطي ب ة خدمات ضروري دربارةارائ.  6

  آستان قدس رضوي) با همكاري كتابخانة CDخطي به روي 
دانشجويان در ساعات  ـظور استفادةه منـبيشتر در نوبت بعد از ظهر) ب(كتابخانه  اعت كارـس ينـتعي.  7

  مختلف
  دانشجويان در ايام امتحانات و روزهاي تعطيل ير بودن سالن مطالعه براي استفادةدا.  8
  پژوهش هاي هفتة ستمر كتابخانه در برنامهشركت فعاالنه و م.  9

ي ها سالجلد كتاب از بخش امانت  در  800جلد كتاب از بخش مرجع و  4000ترميم و صحافي .  10
1385-1384  

دانشجو به بخش امانت و مرجع و بخش  1500تا  1200اتخاذ روشي كه بر اساس آن روزانه تعداد .  11
  رساني مراجعه نمايند. اطالع

نه و عنوان اتاق پژوهش و تجهيز آن به رايااختصاص دادن يك اتاق در مجاورت كتابخانه تحت .  12
  محققان داخلي و خارجي. لوازم مورد نياز جهت استفادة

مركزي توسط بخش فني در طول سال جهت  د كتاب فارسي و التين به كتابخانةجل 3537ارسال .  13
  جلد آن به كتابخانه برگشت داده شده است. 2599نويسي كه تاكنون  فهرست

سازي كتابخانه  هاي وجيني و چك كردن كتاب در ايام تابستان به منظور آماده تابساماندهي ك.  14
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85.1-86برای آغاز سال تحصیلی 
 

د کتابخانه توصیف آن از سوی یکی از دانشجویان سابق دانشکده تا حد ـبرای آشنایی با فضای جدی

 زیادی گویاست:

و اسم  دمیکش یم رونیب کیبه  کیرا  ها و کتاب یفرانسو یها تابـک  هـرفتم سراغ غرف کراستی»

 یهمه رمان و کتاب شعر فرانسو آن شد ی. باورم نمکردم یرا نگاه م شیو عکسها خواندم یکتاب را م

از  . بعددمید یم کجایرا  یفرانسو یها و کامل از انواع رمان یغن یواقع منبع باشم. در دهید کجای

 ییکتابخانه، فضا یکتابخانه بزنم. فضا یتو یکردم گشت یرا نگاه کردم، سع ها کتاب یآنکه حساب

آن پلکان  ی. راه رفتن روکرد یل مـاال وصـب ۀبقرا به ط نیپائ ۀطبق یپلکان چوب کیبود،  کیرمانت

 گذارم میآن پلکان قدم  یحتما رو شوم یبخش بود که هنوز هم هر زمان وارد کتابخانه م آنقدر لذت
 یهمچون محرک یپلکان چوب ی. در واقع صداشود یم تداعی میبرا ییو کل خاطرات دوران دانشجو

 یطرق طروق ی. خالصه با صدادینما یم میچشمانم ترس یدر جلو کیبه  کیاست که خاطرات را 

 کتابخانه  ۀدوّم که سالن مطالع ۀکردم و به طبق یپلکان را ط شد یانداز م نیکتابخانه طن یکه در فضا

اطراف دانشکده  یخال یبه فضا شیها که پنجره یو صندل زیم یسالن بزرگ با کل کی. دمیرس ،بود

خود  یرا برا یینمودم جا یهم سع آنجا بودند. من یادیز یرا مشاهده نمودم. دانشجوها شد یباز م

 ایشدم  ریجوگ دانمی. نم....و به دانشجوها نگاه کنم نمیآنجا بنش یدر کنار پنجره انتخاب کنم و کم

کوچولو را از قفسه  کالیرمان ن جهیبوجود آمد؛ در نت زیبه مطالعه در من ن لیآنها تما دنینه اما با د

رمان بودم که  ۀورتان نشود اما آنچنان غرق مطالعبا دیآوردم و شروع به خواندن نمودم. شا رونیب

بعداز ظهر است. از آن روز به بعد هر  3دم که ساعت ـبه ساعت خود نگاه کردم متوجه ش یوقت

 یزیر برنامه یو طور کردم یمو فقط و فقط مطالعه  رفتم یه مبه کتابخان کردم یم دایپ یزمان فرصت

کار  رایمهم نبود ز میها برا کالس یزمان ۀفاصل گری. دکردم یرمان را تمام م کیکرده بودم که هر ماه 

 2«.شدم یکرده بودم که با پرداختن به آن گذر زمان را متوجه نم دایپ یتر مهم

دکتر ) نظر مدیریت وقت دانشگاه ،مرکزی جدید کتابخانۀ با تکمیل ساختمان 1380 در اواخر دهۀ

ت ـالفـه با مخـمرکزی اعالم شد ک ـتابخانۀها در ک کدهـهای دانش ام کتابخانهـیع تمـرای تجمـب عاشوری(

با تثبیت وضعیت  3د.ـو بنابراین عملی نش گردید کده روبروـشـت علمی دانأضای هیـنظران و اع صاحب

                                                           
 ، 84-85وم انسانی در سال تحصیلی ـلـو ع دانشکدۀ ادبیاتی ـشـهای پژوه فعالیتزارش ـگادمی، ـپور و داوود ن قی ایمانـمدتـمح   -1

 .192ص 
و علوم انسانی دکتر علی  دانشکدۀ ادبیات، گردآوری گروه تاریخ « زبان و ادبیات فرانسه( ۀخاطرات دانشجویی )رشت»اسماعیلی، نسرین    -2

 .1399بهمن  24شریعتی، 
 .1399/ 15/11: 2بخش وگو با دکتر یاحقی،  گفت  -3
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 ييراتي نيز در نحوةتغ 1390 ـات روز و ديجيتالي در دهةكتابخانه در مكان جديد و تجهيز آن به امكان
كتابداران (با عنوان كارشناس خانه به وجود آمد. از جمله آنكه مديريت كتابخانه بار ديگر به ـمديريت كتاب

انه اعم از عضويت، درخواست كتاب ـدن امور كتابخـاي و برخط ش ا توجه به رايانهـد و بـمسئول) سپرده ش
هاي  اهش محسوسي يافت. سالنو تمديد امانت و سفارش خريد و... تعداد كتابداران در مقايسه با قبل ك

ت تكميلي در نظر گرفته تصاصي براي دانشجويان تحصيالدختران و پسران و نيز سالن پژوهش اخ مطالعة
ي اخير با افزايش تعداد دانشجويان دانشكده ها سالخدمات به صورت قفسه باز ادامه يافت. در  شد و ارائة

صيالت تكميلي، و نيز افزايش منابع كتابخانه (از طريق ـهاي تح هزار نفر)، بخصوص در دوره 3حدود (
دانشكده مطرح شده است. اگرچه با  يي) بار ديگر ضرورت توسعة فضاي كتابخانةهاي اهدا خريد و كتاب

خانه كوشش شده است اين مشكل برطرف شود اما به نظر ـتغييراتي در فضاي اصلي و فضاهاي جانبي كتاب
ده است نيازمند توجه ديرسال پيش آغاز گ 65ـود كه از ظ روند رو به رشد خــرسد كتابخانه براي حف مي
  باشد. مايت بيشتر مسئوالن دانشگاه و نيز افراد نيكوكار ميو ح

 ،ينسخ خط ،يخدمات فن ،يخارج ي ولــسفارشات داخ يها شامل بخش دانشكدة ادبيات ةكتابخان
 يمرمت و جلدساز يدر بخش مخصوص صحاف ميرمــبه ت ازمندين يها ت است و كتابــانــمرجع، و ام

ي ها نسخه ةاز هم يكپيك  در سال هاي اخير كتب خطي با كمك آستان قدس ديجيتالي شده و 1شود. مي
گذشته دكتر  ــمي كتابخانه در شش دهةدائ با وجود توسعة 2است. تان قدس قرار گرفتهــدر آس ديجيتالي

شتري است و در ياحقي بر آن است كه اكنون كتابخانه از نظر بودجه و به روز بودن منابع، نيازمند توجه بي
   3بوده است.گذشته اين توجه و رسيدگي بيشتر 

خواني اخير از تاريخ  قفسه ، فرايند1390كده در سال ــدانش ةخواني كتابخان پس از آخرين نوبت قفسه
ماه به  7ب به دانشكده آغاز شد. در اين فرايند كه قريكتابداري  به همت كارشناسان 1399ارديبهشت  22

هزار نسخه كتاب، كه  130نفره، بررسي و ثبت حدود  10هاي گروه  فعاليت مجموع ةتيجطول انجاميد، ن
نسخه كتاب در  هزار 8هزار نسخه كتاب التين در بخش اصلي، و  31هزار نسخه كتاب فارسي،  90 شامل

رفع اشكاالت در  شد. اين فرايند منجر به گذاري ايــمعاني ج چينــهاي قهرمان، يوسفي، و گل مجموعه

                                                            
  ».علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد)تاريخچه (نگاهي به كتابخانة دانشكدة ادبيات و «   -1
ها توسط آستان قدس  نسخه ةاين قراردادي دوطرفه بين كتابخانة دانشكده و آستان قدس بوده است. قبل از ديجيتالي شدن، هم  -2

  زدايي شدند. آفت
 .1399/ 15/11: 2وگو با دكتر ياحقي، بخش  گفت  -3



245        پژوهش  .4فصل     

 1شد. انجام ها صحافی و مرمت و چیدمان دقیق کتاب شد و بازیابی منابع

 هیو بق یفارس ۀهزار نسخ100از  شی)ب جلدهزار 170 حدود 1400در سال  کتاب یموجود نیآخرآمار 

 یمرکز ۀت به کتابخانمجالباشد. این آمار منهای مجالت است زیرا  می (نیالت عربی، اردو و های نسخه

 ،ینیالت ،یآلمان ،یفرانسه، روس ،یسیانگل ،یعرب ،یفارس یها ها به زبان اند. مجموعه کتاب انتقال داده شده

 2شده است. یبند کنگره، طبقه ۀویو... است که به ش یکرد ،یکتر

 

 
 

سالن مجزا برای  2نفر در بخش عمومی و مرجع و همچنین با  70در حال حاضر کتابخانه با ظرفیت 

 3مطالعه در اختیار دانشجویان و پژوهشگران قرار گرفته است.

  

                                                           
، «1396-1400و علوم انسانی  دانشکدۀ ادبیاتپژوهش و فناوری  حوزۀ معاونتهای مهم  گزارش اطالعات و فعالیت»؛  42، ص همان   -1

                                                                                   .50ص 
 «.و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد( کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیاتتاریخچه )نگاهی به »   -2
،   http://adabiyat.um.ac.ir/single/adabiyat/index.htmlو علوم انسانی، دسترسی در:  دانشکدۀ ادبیات، تور مجازی « تور مجازی»    -3

1399.                                                                                                                                  
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 ساله دانشكدة ادبيات در دورة بيست: وضعيت كاركنان كتابخانه و كتب و نشريات خريداري شده 19جدول 
1

  

  هاي خريداري شده تعداد كتاب  تعداد نشريات خريداري شده  تعداد كاركنان كتابخانه  سال
  التين  فارسي  التين  فارسي

1379   -   -  91   -  88  
1382  14  24  74  596  343  
1383  11  14  80  907  241  
1384  9  14  80  188  230  
1385  13  70  0  530  639  
1386  11  114  66  2210  360  
1387  12  150  67  300  200  
  pdf  2000كتاب  350  -   1396
  pdf  800كتاب  250  -   1397
  pdf 1158  5كتاب  140  -   1398
  pdf  1000كتاب  60  -   1399

  

 
  2و علوم انساني دانشكدة ادبيات بخش نسخ خطي و چاپ سنگي كتابخانة :75 ريتصو

                                                            
؛  89، ص 1383، مشهد، مؤسسة چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، تبلور-هاي پژوهشي فعاليت-خردورزانمحمدمهدي قندي،    -1

، 1384-تبلور-هاي پژوهشي فعاليت- دانشورانمدمهدي قندي، ـ؛ مح 256، ص 1379نامه سال  پژوهشمعاونت پژوهش دانشكدة ادبيات، 
هاي پژوهشي  گزارش فعاليت-فرهيختگاندمهدي قندي، ـ؛ محم 97، ص 1384مشهد، مؤسسة چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 

هاي  گزارش فعاليت- گانفرزاندمهدي قندي، ـ؛ محم 190، ص 1385ي مشهد، ـارات دانشگاه فردوسـد، مؤسسة چاپ و انتشـ، مشه1385
گزارش -پژوهشگران؛ محمدمهدي قندي،  196، ص 1386، مشهد، مؤسسة چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 1386پژوهشي 

؛ محمدمهدي قندي،  613، ص 1387، مشهد، مؤسسة چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 1387هاي پژوهشي  فعاليت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .87، ص 1382، مشهد، مؤسسة چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 82تبلور  -اي پژوهشي ه فعاليت -پديدآورندگان دانش 

  .1400عكس از ميالد پرنياني، فروردين   -2
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  دانشجويان تحصيالت تكميلي مجهز به كمدهاي شخصي براي دانشجويان) : تاالر مطالعه (ويژة76 ريتصو

  

  

  
  دانشجويان (دختران و پسران) ة: يكي از دو تاالر عمومي مطالع77 ريتصو
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  1اكبر فياض) دكتر علي ادبيات (كتابخانةدانشكدة  مديران كتابخانة
  

  توضيحات  نام و نام خانوادگي
 1336كارشناسي زبان و ادبيات فارسي، سال   رضا ظريف روحبخش  
 گروه زبان انگليسي  هوشنگ هنرور  
 1343گروه زبان و ادبيات فرانسه، سال   جواد حديدي  
 1345كارشناسي حقوق، سال   محمد قهرمان  
  1354گروه جغرافيا، سال   رضوانيعباس سعيدي  
 1361شناسي، سال  گروه زبان  الديني مهدي مشكوه  
 1367گروه زبان و ادبيات فارسي، سال   حسين رزمجو  
 1367گروه جغرافيا، سال   جعفر جوان  
 1370گروه زبان و ادبيات فرانسه، سال   ابراهيم شكورزاده بلوري   
 1373شناسي، سال  گروه زبان  نادر جهانگيري  
                                  1380تا  1378گروه جغرافيا، حسن مطيعي لنگرودي  
 80و  70كارشناس دهه   فاطمه الهوتي  
 1380گروه عربي، از سال   سيد حسين سيدي  
 1388تا  1385گروه جغرافيا،   محمد اجزاء شكوهي  
 1389تا  1388گروه عربي، از   محمد نگارش  

كه از كتابداران بود واگذار شد و كتابخانه زير نظر معاونت پژوهشي با  »كارشناس مسئول«از اين تاريخ، رياست كتابخانه به 
كند. پيش از آن معموال يك كتابدار به عنوان معاون و دستيار عضو هيأت علمي  يك مسئول و چند كتابدار فعاليت مي

  (سرپرست كتابخانه) امور اجرايي كتابخانه را بر عهده داشت.

 1389تا  1384(كارشناس   زهره جعفري طوسي(  
 1391تا  1389كارشناس مسئول (  زهرا رضازاده(  
 1393تا  1391كارشناس مسئول (  اكبر دستجري علي(  
 1397تا  1393كارشناس مسئول (  سميه اميري احمدآباد(  
 1398تا  1397كارشناس مسئول  (  صفا كاظميان(  
 ادامه دارد)-1398كارشناس مسئول  (  بيان مريم خوش  

                                                            
ها غراب،  افزون بر مديران كتابخانه، كتابداران نيز نقش مهمي در پيشبرد كار آن داشتند و برخي از آنان همچون رضا افضلي و خانم  -1

 الهوتي و جعفري طوسي به خاطر خدماتشان مورد توجه استادان و دانشجويان بودند. 
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  هاي تخصصي كتابخانه
استاد  ،شخصي دكتر عبدالهادي حائري ـس از اهداي كتابخانةو پ 1370 ـةكه پيشتر اشاره شد از دهـنانـچ

تخصصي در دانشكده  ، ايدة تأسيس كتابخانةشانــاي ةاز سوي خانواد ،دهــاس گروه تاريخ به دانشكـسرشن
هاي تخصصي در  س كتابخانهـتدريج تأسيه بن ايده در گروه تاريخ ـشكل گرفت. پس از عملي شدن اي

  شوند: ها به اجمال معرفي مي اين كتابخانه ،چند گروه ديگر دانشكده نيز مدنظر قرار گرفت. در ادامه
  

  علمي فردوسي  قطب كتابخانة تخصصي ادبيات (كتابخانة دكتر غالمحسين يوسفي / كتابخانة
  )و شاهنامه
اي است كه به نام دكتر  داراي كتابخانه و ادبيات خراسان) شناسي فردوسي( فردوسي و شاهنامه قطب علمي

دكتر يوسفي استاد پيشين گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گذاري شده است.  غالمحسين يوسفي نام
ت و براي راه ــفردوسي مشهد در زمان حيات خود به پيشرفت و گسترش اين گروه عالقة زيادي داش

هاي فراواني كرد. بعد از درگذشت  كوشش يع دكترــاي مختلف تحصيالت تكميلي تا مقطه اندازي دوره
هاي چوبي  ايشان كتابخانة تخصصي وي را با قفسهفرهنگي  -اش براي تداوم خدمات علمي  هخانواد ايشان

در يكي  فيـدكتر يوس ـانةابتدا كتابخ د.ـكردندانشكده ارسي ـادبيات ف گروه زبان ووقف و امكانات ديگر 
 1381دهم آذرماه ـاين كتابخانه روز هفسرانجام  1ودــب ههاي ساختمان قديم دانشكده قرار داده شد از سالن

ر مربع واقع در ساختمان ـمت 120ساحت تقريبي ـسالني به م ئوالن دانشكده و خانوادة ايشان درـبا حضور مس
لد كتاب نفيس مرجع شامل: ـهزار ج 5حدود با دكتر يوسفي  كتابخانة گشايش يافت. د دانشكدهـديـج

هاي فارسي، عربي،  ران به زبانــو منابع تاريخ ادب و فرهنگ ايالتين فارسي و ي ها نشنامهمجالت ادبي، دا
 و در اختيار استادان 2و شاهنامه  انگليسي، فرانسه و آلماني به عنوان كتابخانة تخصصي قطب علمي فردوسي

اين كتابخانه كه بعدها  قرار دارد. ديگر پژوهشگراني زبان و ادبيات فارسي و هاي تخصص دانشجويان دوره
 - يك مركز جنب و جوش علمي  تدريج بهه بمجموعة وقفي احمد گلچين معاني هم بر آن افزوده شد، 

 ــقابل كتابخانةدكتر غالمحسين يوسفي در م از نقش برجستة 1396در بهمن ماه  3تبديل شده است.ادبي 
و فردوسي و شاهنامه محمدجعفر ياحقي بنيانگذار و رييس قطب علمي  نظر دكتر 4برداري شد. پردهايشان 

                                                            
 .1400/ 11/ 8، 1وگو با دكتر ياحقي، بخش  گفت  -1

 جا. همان  -2

  ، دسترسي در:وبگاه قطب علمي فردوسي و شاهنامه، » معرفي كتابخانه قطب«اعظم نيكخواه فاردقي،    -3
https://cef.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=687   ،1399 ر ـتـا دكـو بـوگ تـگف                                                                       ؛

                                                                                                                                                                                                                                                     .1400/ 11/ 8، 1ياحقي، بخش 
ماه  گزارش شب غالمحسين يوسفي؛ دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد؛ دوشنبه، دوم بهمن«علي دهباشي،    -4

 .502، ص 1398مرداد  1، 132، ش. بخارا، » 1396
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  غالمحسين يوسفي درباره اهميت و كاركرد  اين كتابخانه چنين است: دكتر از شاگردان
بردار است. اين عينيت از حد يك نام  اي است كه به نام او نام قائمه وجودي قطب علمي كتابخانه«

دكتر  ةبه تمام معنا كتابخان ة قطب علمي بلكهقطب علمي نه كتابخان ةباالتر رفته است. كتابخان
غالمحسين يوسفي است. واقعًا دكتر غالمحسين يوسفي در اين كتابخانه نفس كشيده و بسياري از 

د. بر آي ها بوي يوسفي مي اين كتاب ةآثار او از دل همين منابع و مĤخذ استخراج شده است. از هم
پشت بسياري از آنها كه از سوي مؤلفان صاحب نام به وي اهدا شده نام استاد غالمحسين يوسفي 

  1»ها تا چندي پيش كه كنگره نشده بود، چيدمان صاحب آن بود. درخشد. حتي چيدمان اين كتاب مي

راني و خارجي علمي و دانشجويان اي دكتر ياحقي در ادامه كتابخانة قطب علمي را مأمني براي استفادة
دكتر يوسفي در طول دو دهه پذيراي دانشمندان و محققان خارجي  كه كتابخانةد ــعنوان كرد و يادآور ش
هاي  ، ايتاليا، دانمارك، لهستان، ارمنستان و ژاپن فرصتامريكاقاني از كشورهاي ـنيز بوده است و محق

  2اند. مطالعاتي خود را در اين كتابخانه گذرانيده
  

 
  دكتر يوسفي ( قطب علمي) : كتابخانة78 ريتصو

   

                                                            
 .20، ص 1396، 31، ش. خبرنامهشناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد،  قطب علمي فردوسي   -1

 .20-21، صهمان   -2
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و  دانشكدة ادبياتادبي در  -ترين پاتوق علمي  اخير تبديل به مهم كتابخانة دكتر يوسفي در يك دهة
ته شاهد چند كالس و نشست علمي و ادبي ـال تحصيلي هر هفـت. چنانكه در طول سـعلوم انساني شده اس

چنين محل برگزاري جلسات دفاع از ــن كتابخانه همــت. ايـگران داخلي و خارجي اســبا حضور پژوهش
 ــه در كتابخانةابت قطب علمي كـهاي هفتگي ث امهـاي از برن ت. نمونهـهاي تحصيلي اس ها و رساله نامه پايان

  شود از اين قرار است: دكتر يوسفي برگزار مي
 (ذخيرة خوارزمشاهي) ها:  جلسات متون تخصصي شنبه  
 خواني نامهها: شاه يكشنبه  
 خواني/ اسرارالتوحيدخواني ها: بيهقي دوشنبه  
 خواني ها: مثنوي سه شنبه  
 ها: ادبيات پيش از اسالم چهارشنبه  
 ميزگردهاي نقد ادبي و بحث آزاد 13تا  12ها: از ساعت  چهارشنبه  
  

 
  1دكتر يوسفي (قطب علمي) : نمايي ديگر از كتابخانة79 ريتصو

                                                            
،   http://adabiyat.um.ac.ir/single/adabiyat/index.html، تور مجازي دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دسترسي در: » تور مجازي«    -1
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چاپگر، اسكنر، تكثير تصويري، ويدئو كنفرانس،  – صوتي اتـبه امكانهز ـوسفي مجـدكتر ي ةكتابخان
 در اتاق مجاورعلمي نيز هاي  ياري از پايگاهــترسي به بســگاه رايانه با امكان دسـدست چندو كپي است. 

ها براي  نامهــهاي مرجع و دانش ب علمي كتابــة مخصوص قطــه از بودجـالـه سـمـهرار دارد. ـق كتابخانه
هاي  رسد. كتاب كتابخانه مياين تعدادي مجلة ادبي و فرهنگي نيز به طور مرتب به  شود. انه تهيه ميـخـكتاب

 ي وروديجلودر  يايـه ويترينمي و دانشجويان نيز در ـآثار اعضاي هيأت علترين  خصوص تازه هجديد و ب
ا، سخن، راهنماي ـيادگار، يغم چونشناخته شده هم هاي دورة مجله ود.ــش ذاشته ميــكتابخانه به نمايش گ

المعاف  لداتي از دانشنامة ايرانيكا و دايرهــمج، لوم انساني دانشگاه فردوسيــادبيات و ع ةكدــكتاب، دانش
  1.از جمله منابع موجود در اين كتابخانه استاسالمي به زبان انگليسي 

  
  دكتر عبدالهادي حائري) كتابخانة تخصصي تاريخ (كتابخانة  

وي ه گروه تاريخ از ســ) ب23/04/1372 لهادي حائري (درگذشتةر عبداــشخصي دكت ــانةبا اهداء كتابخ
 1372ز بهمن ماه سال ن گروه تأسيس شد و اــصي دانشكده در ايـتخص خانواده ايشان نخستين كتابخانة

جلد كتاب تخصصي  400ل ــمدا شاـه ابتـانه كـرار گرفت. اين كتابخـويان قـاستادان و دانشج مورد استفادة
 ر افشارنژادــدكتخانم وي ـود از سـتاب تاريخ به زبان فارسي بــلد كــج 900ليسي و ـتاريخ به زبان انگ
ربوط ــناد تاريخي مــاهداء شد. تصاوير زيادي از اس دانشكدة ادبياتروه تاريخ ــبه گ ريـهمسر دكتر حائ

تلف ــخــتر حائري آنها را از كشورهاي مــند و دكـرد هستــصر به فـنحـور مــه در كشــه ايران كــب
  2.ها بود آوري كرده نيز همراه اين كتاب ان جمعــجه

گروه تاريخ مدتي وضعيت باثبات و مطلوبي  هاي كتابخانة ، كتابدر پي نقل و انتقاالت ساختماني
شر شد در باره روند ــدانشگاه منتمفاخر و اسناد آثار توسط مركز  1396ال ـه سـي كــنداشت. در گزارش

  اين تحوالت چنين آمده است:
، ]2[ساختمان شماره  سومبه طبقه  خيتار يتخصص ةچند سال و پس از انتقال كتابخان از بعد«

انتقال، به انبار دانشكده برده شد و به كتابخانه منتقل  انيهاي دكتر حائري در جر بعضي از كتاب
 هر... اند. رها شده حيدر انبار و بدون مراقبت صح شان،يا ةبا مهر كتابخان از آنها ينشد كه هنوز بخش

                                                            
    ».قطب ةمعرفي كتابخان«اعظم نيكخواه فاردقي،    -1
كانال تلگرام مركز آثار ، » مرحوم دكتر عبدالهادي حائري به دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ةاهداء كتابخان«   -2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .2021فوريه  https://t.me/mafakherferdowsi/4016   ،5، دسترسي در: مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد
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درآمده  ليبه حالت تعط يبه علت نداشتن متول خيگروه تار ةكتابخان يچند سال نيب نيچند در ا
 ةانه را به عهده گرفته است و آمادكتابخ تيمسئول خيگروه تار ياز سال گذشته انجمن علم يبود، ول
 ةقانون مشخص در چگونگي ادارنامه و  است عدم وجود آيين يگفتن باشد. يها م كتاب يده امانت

ها،  كتابخانه گونه نيدهي ا مشهد، باعث عدم امكان سامان يهاي تخصصي در دانشگاه فردوس كتابخانه
  1»هاي  مرحوم دكتر حائري شده است. از جمله  كتاب

  

  
  2تاريخ (دكتر حائري) كتابخانة تخصصي: 80 ريتصو

  
عي از دانشجويان و ـت جمـا همـب 1395ال ـصي گروه تاريخ از حدود سـتخص توضيح آنكه كتابخانة

اي از فعاليت خود را آغاز كرد. منابع كتابخانه نيز با اهداي  انجمن علمي دانشجويان گروه تاريخ دور تازه
شخصي دكتر فرنود از  وص اهداي كتابخانةهيأت علمي و بخصكتاب از سوي دانشجويان، برخي اعضاي 

هزار رسيده است. امانت دادن كتاب به دانشجويان گروه تاريخ نيز مد نظر  7سوي فرزندان ايشان به حدود 
  3قرار گرفته است.

                                                            
، دسترسي در: كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، » سال 24اهدايي دكتر حائري بعد از  ةوضعيت كتابخان«   -1

https://t.me/mafakherferdowsi/1044   ،21 2017 اوت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  1400خرداد  در تور مجازي، دسترسي   -2
و سرپرست  دانشگاه فردوسي مشهد دكتري گروه تاريخهاي كارشناسي تا  السادات دانشجوي دوره با سپاس از دكتر تهمينه رئيس  -3

 تخصصي گروه تاريخ. ةهاي مربوط به كتابخان هاي اخير براي در اختيار گذاشتن آگاهي گروه تاريخ در سال ةكتابخان
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  تخصصي جغرافيا كتابخانة  
اندازي  هرا دانشكدة ادبياتدر  مشهد تخصصي گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي ةكتابخان 1385در سال 

پايان در آزمايشگاه گروه جغرافيا  هاي كتابخانة دكتر مفخم كه ابتدا با قرار گرفتن كتابشد. اين كتابخانه 
. هويتي مستقل يافتو علوم انساني  دانشكدة ادبيات 2در محل ساختمان شماره شكل گرفته بود سرانجام 

نابع و مراجع جغرافيايي در آن نگهداري ها، مجالت تخصصي و م در اين كتابخانه كه نشريات، آمارنامه
تخصصي در دسترس دانشجويان و استادان  ةفصلنام 1200كتاب و بيش از  884 تعداد 1385تا سال  شود مي

  جلد افزايش پيدا كرد. 4000كه اين ميزان با گذشت بيش از يك دهه به حدود  1بودگروه قرار گرفته 
  

  
  2جغرافيا كتابخانة تخصصي: 81 ريتصو

                                                            
  ، دسترسي در:خبرگزاري دانشجويان ايران؛ ايسنا، » اندازي شد كتابخانة تخصصي جغرافيا دانشگاه فردوسي راه«   -1

https://www.isna.ir/print/8510-02108/كد خبر: 1385دي  5،   شد- اندازي-راه-فردوسي- دانشگاه-جغرافيا-تخصصي-كتابخانه        
8510-02108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  ، تور مجازي دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دسترسي در:» تور مجازي«    -2
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  تخصصي علوم اجتماعي كتابخانة  
گروه  يعلم تأيدم عضو هــمد حامدمقــاحمرحوم  يياهدا يها ابــوعه كتــمجمبر كتابخانه  نيابنيان 

به گروه علوم  انــايش ةط خانوادــتوس 1385ها در سال  كتاباين . تــبنا نهاده شده اس يتماعــعلوم اج
 نينون اــ. اكصصي علوم اجتماعي شكل گرفتــتخ ةتابخانك سالين ــاه همــماهدا شد و در آذر يتماعاج

امل حدود ــو ش 1است يوم اجتماعــعلمقاطع مختلف گروه  انيكتابخانه محل مطالعه و پژوهش دانشجو
  2تاب مي باشد.ــجلد ك 1700

  

  
  3احمد حامد مقدم (تخصصي علوم اجتماعي) : نمايي از كتابخانة82 ريتصو

   
                                                            

  ، 1400لوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي، ـ، مشهد، گروه ع» گروه علوم اجتماعي ةكتابخان«داود نادمي،    -1
 .1ص 

 .1400شمارش كتاب، خرداد   -2

  .1400دسترسي در خرداد  ،تور مجازي -3
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  دانشكدهاهداءكنندگان كتاب به 

      
   ياكبر آزاد علي اكبر فياض علي

 )ي(گلشن آزاد
سيدمحمود فرخ   پايان اهللا مفخم لطف

 خراساني

      
ي يعقوب اكبر عرب علي محمود راميار جمويخدسيدحسين 

 (سياوش پرواز)
 غالمحسين يوسفي

       
معاني گلچيناحمد   عبدالهادي حائري مسعود فرنود   افضل وثوقي 

        
محمد مهرداديان علي   عليرضا ناظري  حسن الهوتي محمد قهرمان 
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  مجالت دانشكده
اي تخصصي داشته باشند  هاي علمي، مجله كند كه هر يك از حوزه ري اقتضا ميـدانش بش گسترش دامنة

اختيار ديگران قرار دهند. از ديگر هاي علمي خود را در  هاي تازه و نوآوري كه متخصصان آن حوزه يافته
ه به صورت ــپژوهشي به آثار علمي نوشتاري است ك-ر مؤسسه علميـخارجي ه ـلوةود بيروني و جـسو نم

 60و علوم انساني در  دانشكدة ادبياتنين فرايندي ـدر چ 1شود. شر ميـكتاب يا نشريات ادواري چاپ و منت
 –مي ـده مجله عليازتن ـ) با داش1400ت و اكنون (سال ـرده اسـر كـددي را منتشـسال گذشته نشريات متع

چند  ن خود كرده است. اين جايگاه نتيجةپژوهشي جايگاه ممتازي را در سطح دانشگاه فردوسي مشهد از آ
لمي و كاركنان ـأت عـضاي هيـعي از اعـمت جمـله به هـشار مجــانت ــيب در زمينةدهه تجربه و فراز و نش

وده است. چاپ مجالت علمي در دانشكده ادوار و اشكال مختلفي را ــ(كارشناسان مجالت) بدانشكده 
  شود. شاهد بوده است كه در ادامه به اجمال به آن اشاره مي

  
  مجالت پيشگام (نخستين مجالت)

كند. از آنجا كه  دانشكده برابري مي دانشكدة ادبيات و علوم انساني كمابيش با پيشينةانتشار مجله در  پيشينة
ه در چند بخش به موضوع ــروند انتشار مجله در دانشكده ادوار مختلفي را پشت سر گذاشته است در ادام

  شود. پرداخته مي
  
  شناسي) مجلة جغرافيا (جهان  
ليت او در دانشگاه ي نخست فعاها سالجغرافيا در  ــتةپايان استاد رش اهللا مفخم ي از اقدامات دكتر لطفــيك

جغرافيايي بود كه اگرچه دير نپائيد ولي به هر  ن جغرافيايي خراسان و انتشار مجلةفردوسي تشكيل انجم
آموختگان  نفر از دانش 10دود ح 1339حال افتخار تقدم در هر دو زمينه را نصيب او كرد. او در سال 

افيايي خراسان وابسته به دانشگاه مشهد را تاريخ و جغرافياي دانشكده را گرد آورد و انجمن جغر رشتة
ز قرار گرفت. اندكي پس از ــراد) ني ت دانشگاه (دكتر ساميــاست وقــتأسيس كرد كه مورد تشويق ري

يايي اين انجمن را با ــجغراف ــستين شمارة مجلةپايان نخ دكتر مفخم 1340ال ــهار ســتشكيل انجمن در ب
جغرافيا برگزيده بود و نظرش  شناسي را به جاي واژة منتشر ساخت. او واژة جهان »شناسي جهان«عنوان 

                                                            
، پيشگفتار معاونت پژوهش  1377، 2-1، ش. هاي تاريخي پژوهش ةفصلنام، » هاي تاريخي پژوهش ةجديد فصلنام ةدور«گروه تاريخ،    -1

 دانشگاه.
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تعريف  »شناسايي محيط زندگي بشر«رافيا را ــم جغــو عل »جهان«ين بود كه اگر محيط زندگي بشر را برا
مهدي صديقي  1ذاريم.ــگاس نام ــشن اسي و جغرافيدان را جهانــشن يا را جهانــتوانيم علم جغراف كنيم، مي
    2همكار او در انتشار اين نشريه بود. دانشكدة ادبياتتاريخ و جغرافياي  آموختگان رشتة دوگانة از دانش

مجله از كمبود اسفناك امكانات تحقيق ياد كرده و اضافه  ــن شمارةنخستي ةپايان در مقدم دكتر مفخم
انتشار را تا  ـقيق علمي وجود ندارد او هزينةـار و منبعي براي تحــگونه اعتب كرده بود در شرايطي كه هيچ

يك سال خود بر عهده خواهد داشت، ولي بعد از آن مدت انتشار مجله به استقبال خوانندگان و حمايت 
ظار او برآورده نشد انتشار فصلنامه پس از چهار ــاين انت ستگي خواهد داشت. ازآنجا كه ظاهراًدانشگاه ب

  3آمد.جغرافيايي ايران به سر  و بدين ترتيب عمر يك سالة نخستين مجلة توقف شدم 1341شماره در سال 
  

  
                                                            

 .249-250، ص101، ش. »پايان اهللا مفخم يادي از دوست فقيدم دكتر لطف«محمدحسن گنجي،    -1

 .13، ص 1379، 55، ش. نشريه رشد آموزش جغرافيا، » ياد دكترمهدي صديقي يادي و يادگاري از استاد فقيد، زنده«محمدجعفر زمرديان،    - 2

 .249-250، ص101، ش. »پايان اهللا مفخم يادي از دوست فقيدم دكتر لطف«محمدحسن گنجي،    -3
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  و علوم انساني دانشكدة ادبيات مجلة  
 يولئمس ريبه مد 1344مشهد در بهار سال  يدانشگاه فردوس يو علوم انسان اتيادب ةدانشكد ةمجلّ ةاولين شمار

. انتشار آن به صورت فصلي و چهار افتيانتشار  "مشهد اتيادب ةدانشكد ةمجلّ"با عنوان  يديدكتر جواد حد
گرفت و آثار  مختلف موجود در دانشكده را در بر ميهاي  شماره در سال بود. موضوع مقاالت هـم رشــته

صفحه  132مجله در  نخستين شمارة 1شد. كده بخش مهمي از آن را شامل ميـاعضاي هيأت علمي دانش
 اولين نسخه شامل مقاالتي از 2كده بود.ــهاي هيأت آموزشي دانش هــتحقيقات، مقاالت و ترجم ةدربردارند
 ،رحيم عفيفي		،دس يغماييــاق ،ينيــجالل مت )،ديديــجواد ح		مترجم:(		وريس لوراـمين يوسفي، ـغالمحس

سم غالب در مجله بود. ر يئاحمدعلي رجاو  حسنقلي مويدي رضواني، عباس سعيدي ،اللهي ابوالقاسم حبيب
نويسي و ارزيابي  هاي مختلف بود و از آنجا كــه در مقاله چاپ آثار اعضاي هيأت علمي دانشكده از گروه

م كــردن مقاله براي مجله كار ــگرايي مالك نبود، فراه هاي اخير كميت الــاعضاي هيأت علمي همچون س
به لحاظ  دانشكدة ادبيات ةمجل 4شد.تان قدس نيز اهدا همان موقع نخستين شماره به كتابخانه آس 3آساني نبود.
قيمت  5.است بوده كشور برخوردار يسطح دانشگاه ها رد ياژهيو ياز اعتبار علم يقاتيتحق تيفيقدمت و ك

  6ريال بود. 80ريال و بهاي اشتراك ساليانه  14ريال و براي دانشجويان  20معمول اين نشريه در ابتدا 
  خاطرات خود تأسيس اين نشريه را حاصل همت دكتر رجائي بخارايي دانسته است: دكتر جالل متيني در

روزي آقاي دكتر رجايي تلفن كردند و خواستند به دفترشان بروم. آقاي دكتر يوسفي هم آن جا «
مشهد  دانشكدة ادبيات ةانتشار مجل ةخواستم با شما دربار بودند. بعد از ذكر مقدماتي گفتند مي

اي دارند. از  هاي ادبيات تهران و تبريز فصلنامه به طوري كه مي دانيد دانشكدهنم. مشورت بك
اي مانند  گذرد. بد نيست ما هم به انتشار مجله مشهد حدود ده سالي مي دانشكدة ادبياتتأسيس 

آن در دانشكده دست بزنيم. آقاي دكتر يوسفي و من هر دو با نشر مجله موافق بوديم. من گفتم 
ما كه اهل نوشتن مقاله باشند خيلي محدود  ةفكر خوبي است، ولي تعداد اعضاي آموزشي دانشكد

پايان  و آقايان دكتر رحيم عفيفي و دكتر جواد حديدي. آقايان دكتر مفخماست، ما سه نفر هستيم 
و دكتر مؤيدي هم كه اهل مقاله نوشتن نيستند، ممكن است از آقاي دكتر مجتهدزاده كه دانشيار 

                                                            
 .1399/ 12/ 9وگو با دكتر جوان،  ؛ گفت1400/ 11/ 8، 1وگو با دكتر ياحقي، بخش  گفت  -1

 .29، ص1344 اخبار دانشگاه مشهد،   -2

 .1399/ 11/ 15: 2وگو با دكتر ياحقي، بخش  ؛ گفت1399/ 12/ 9وگو با دكتر جوان،  گفت  -3

آستان  ةدانشكدة ادبيات به كتابخان ةمكاتبات ارسال مجل«ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي)،  ها، موزه ساكماق (سازمان كتابخانه  -4
 .1344خرداد  24)، 11/26409( ة، سند شمار» قدس

؛ روابط عمومي  114-115، ص تاريخچه و راهنماي دانشگاه فردوسي مشهدستاد پنجاهمين سال تأسيس دانشگاه فردوسي مشهد،   -5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .94، ص تاريخچه و راهنماي جامع دانشگاه فردوسي مشهددانشگاه فردوسي، 

 .67، ص»'دانشگاه مشهد ةتاريخچ' ةنام پايان«مريم داودپور،   -6



 ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي  ةتاريخ دانشكد    260

معقول و منقول هستند نيز دعوت بكنيم. اما معلوم نيست كه  ةزبان و ادبيات فارسي دانشكد
سه ماه يك شماره مجله منتشر كند. صحبت شد كه ممكن است گاهي دو ما بتواند هر  ةدانشكد

شماره را در يك شماره منتشر كنيم. من به اين سبب در آن زمان نشر مجله را مصلحت 
دانستم. اما با تأكيد آقاي دكتر رجايي قرار شد دانشكده مقدمات نشر مجله را فراهم كند و از  نمي

يسند. من نگران اين بودم كه مبادا در آن زمان توفيقي حاصل نشود هايي بنو همكاران بخواهد مقاله
دانشكدة  ةبه نام مجل 1344مجله در بهار  اول ةولي به هر حال دانشكده دست به كار شد. شمار

مشهد منتظر شد. من متن سخنراني خود را در جشن هزار و يكصدمين سال والدت محمد  ادبيات
مجله  اول ةتعلمين را در اختيار آقاي دكتر رجايي قرار دادم. شمارالم ة هدايهزكرياي رازي دربار

هاي بعد آن، به ندرت دو فصل در يك شماره چاپ شد. در اين مورد حق صد  منتشر گرديد و شماره
اند، به  داراي نويسندگان متعدد نبوده اولها از روز  مجله ةدر صد با آقاي دكتر رجايي بود، چون هم

هاي خود  كند. تا زماني كه در مشهد بودم هميشه مقاله اي جاي خود را باز مي جلهمرور زمان هر م
ام در آن مجله چاپ شد. اگر آقاي  كردم، شايد بيش از بيست مقاله را فقط در آن مجله چاپ مي

دانشكدة  ةشد. و به هر حال مجل كردند، اين مجله منتشر نمي دكتر رجايي در آن روز اصرار نمي
و علوم انساني دانشگاه مشهد (و بعد  دانشكدة ادبيات ةي بعد به نام مجلها سالد كه در مشه ادبيات

  1»دانشگاه فردوسي) منتشر گرديد يادگار شخص آقاي دكتر رجايي است.
واند  دانشكده فعال بود، چنانچه سي ــفيفي نيز در همكاري با مجلةعالوه بر دكتر متيني، دكتر رحيم ع

فرد  2.سال در آن به چاپ رسانيد 14رح و تفسير در مدت ــرا به فارسي ترجمه و با ش گفتار از متون پهلوي
فعال ديگر در سردبيري مجله دكتر حديدي بود. داوري مقاالت نيز بيشتر توسط اعضاي هيأت علمي 

پولي ارزيابي و داوري مقاالت هم افتخاري بود و براي آن  3شد. دانشكده و زير نظر مديران گروه انجام مي
 دوره دو يط داد. وي هاي زيادي براي مجله انجام مي نژاد نيز تالش دكتر رضا انزابي 4شد. پرداخت نمي

. در دوران ر اعتبار آن افزودـواس و دقت علمي خود بــو با وس داشت را بر عهده هدانشكد ةمجل رييسردب
به  ينسخ خط انيو حام ياسالم شورايلس ـجـمجله از سوي مركز اسناد م نـيه اـاو بود ك رييسردب دوم

نژاد بخشي از  دكتر انزابي 5آمد. لياــن ريتقد لوح افتينژاد به در يانتخاب شد و دكتر انزاب اول ةعنوان رتب
ود و اغلب خود او و به ندرت ديگران، ـصاص داده بـاخت »كندوكاو در مشكالت متون ادبي«مجله را به 

                                                            
  .105، ص هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايران خاطرات سالجالل متيني،   -1
 .761، ص79و  78و  77و  76، ش. »يادي از استاد رحيم عفيفي«محمدرضا محمدي،   -2

 .1399/ 10/ 18وگو با خانم پورده،  ؛ گفت1386/ 2/ 4وگو با دكتر ركني،  گفت -3

 .1399/ 10/ 18وگو با خانم پورده،  گفت -4

  .268، ص 1392، 7ش. ، نويسي فرهنگ، » نژاد و زبان فارسي انزابي«محمدجعفر ياحقي،   -5
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 1.افتيشماره ادامه  نــيچنددر  كار نــيكردند و ا به اختصار طرح ميمتون را  يهاي لغوي و ادب نكته
  2بوده است. دانشكدة ادبيات ترين ادوار مجلة ستادان از درخشاننژاد به گواه ا ي مديريت دكتر انزابيها سال

  

      
  داخلي دانشگاه طي گزارشي به مناسبت دهمين سال انتشار مجله چنين آمده است: در نشرية 1354در سال 

آن با نام  ةمشهد كه اكنون چهلمين شمار دانشكدة ادبيات ةمجل ةاز آغاز انتشار نخستين شمار«
و علوم انساني دانشگاه فردوسي در برابر خوانندگان ارجمند قرار دارد ده سال  دانشكدة ادبيات ةمجل

مي گذرد. موجب كمال خوشوقتي است كه اين مجله در طي اين مدت توانسته است به ياري اهل 
فضل و محققان در مجامع ادبي داخل و خارج از كشور اعتبار و احترامي در خور توجه كسب كند و 

ادبي ممتاز ايران قرار گيرد. اين حقيقت را نبايد پوشيده داشت كه در كنار  هاي در رديف مجله
تر نيز بندرت در مجله به چاپ رسيده كه  هاي كم ارج ، مقالهاول ةهاي تحقيقي و ابتكاري درج مقاله

نظران منصف  مورد پسند كامل خوانندگان بصير نبوده است، ولي اين موضوع نيز مورد قبول صاحب
ادبي خوب با مشكالت بسيار همراه است، گرچه مخارج آن نيز از  ةنتشار مرتب يك مجلاست كه ا

و علوم انساني در اين  دانشكدة ادبيات ةاعتبارات دولتي پرداخت شود، بحق بايد اذعان كرد كه مجل
اي برخوردار بوده است. از نظر كيفيت گواه  ده سال از جهت كمي و كيفي از پيشرفت قابل مالحظه

صفحه... اگر در چند سال اخير  1022سال دوم با سيزده مقاله در  ةق حقانيت مقايسه چهار شمارصاد
كميابي و گراني كاغذ كه بسياري از مطبوعات مشهور جهان را نيز دچار تعطيل و يا وقفه كرد در بين 

 64جله از م ةشد... بطور كلي در مدت ده سال در چهل شمار نبود از مقدار صفحات مجله كاسته نمي
  3»كاري است قابل اعتنا. هرحال چاپ رسيده كه به صفحه به 6650مقاله در 264تن نويسنده و مترجم 
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 17 ۀاز شمار. افتیانتشار  «مشهد دانشکدۀ ادبیات ۀمجل» با عنوانطور که اشاره شد این نشریه ابتدا  آن

 ۀ)شمار 1353از بهار  سپسنام داد.  رییــتغ «مشهد یو علوم انسان دانشکدۀ ادبیات ۀمجل»به  1348در بهار 

با تغییر موقت  64تا  57 ۀمارــ، از ش«یدانشگاه فردوس یو علوم انسان دانشکدۀ ادبیات ۀمجل»( با عنوان 37

با  1363در بهار  65و از شماره  «دانشگاه مشهد یو علوم انسان دانشکدۀ ادبیاتمجله » عنوان ابنام دانشگاه 

-77 ۀاز شمارمجله  1.دیاپ رســبه چ «مشهد یدانشگاه فردوس یو علوم انسان دانشکدۀ ادبیات ۀمجل»عنوان 

عرضه شد  یو پژوهش یعلم ۀبا رتب یدانشگاه اتینشر یبند با توجه به رتبه 1366در بهار و تابستان سال  76

ابالغ  توجه به به 1382 سال از بهارسرانجام عنوان چاپ شد.  نیهم ( با139 ۀ)شمار 1381و تا زمستان 

انتشار  «اتیزبان و ادب یتخصص یو علوم انسان دانشکدۀ ادبیات ۀمجل»وان ـالت با عنـشدن مج یتخصص

 ۀمجل در قالب 1388این مجله از سال  انتشار چنانکه در معرفی مجالت تخصصی اشاره خواهد شد 2.افتی

توجه در کــارنامۀ مجلـۀ  یکی از موارد قابل .ادامه یافتی( ــتارهای نوین ادبـجستارهای ادبی )جس

های برجستۀ علمـی و مفاخر فرهنگی  های اختصاصی در مورد شــخصیت نامه دانشکدۀ ادبیات انتشار ویژه

پایان، شریعتی، حائری و ...( و نیز به  ی علمی دانشکده )مفــخمها زمین از جمله تعدادی از شخصیت ایران

 / جستارهای ادبی( بوده است. 1397( و دویستمین شماره )1384مناسبت چهلمین سال انتشار مجله )
 و علوم انسانی دانشکدۀ ادبیات سردبیران مجلۀ

 اهداف مدت زمان سردبیران مجله

 (1352تا  1344) جواد حدیدی  و  یمـاالت علـمق ـۀت ارائــجه هـمجل نیا
 ریها و سا دانشگاه یعلم أتیه یاعضا یقاتیتحق

ر کشور و با ـراسـدر س یقاتیو تحق یمراکز علم
 نیدتریو جد نیآخر شتنگذااریدف در اختـه

 یعلوم انسان یها تهـه رشـمربوط ب قاتیتحق
 3.شدمنتشر 

  (1354تا  1352) حمید زرین کوب 
 (1358تا  1354)  یمقصود یندنورال 
  (1360تا  1358) محمدمهدی رکنی 
  (1364تا  1360) محمدجعفر یاحقی 
 (1367تا  1364) احمد حامدمقدم 
 (1373تا  1367) رضا انزابی نژاد 
 (1380تا  1373) تقی وحیدیان کامیار 
  (1383تا  1380) نژاد رضا انزابی  
 (1388تا  1383) محمد تقوی  
 (1394تا  1388) پورخالقیدخت  مه  
 (1396تا  1394) محمد تقوی  
 (1398تا  1396) حسین فاطمی  
 (تاکنون 1398) محمود فتوحی  

                                                           
ویراستار علمی نوشتار حاضر)دکتر یاحقی( به برای حدود دو سال متوقف شد )یادداشت  مجلۀ دانشکدهی انقالب انتشار ها سالدر  -1

  هنگام بررسی و ویرایش محتوا(
                                                                                                                                                           .1400اردیبهشت  https://jls.um.ac.ir/journal/about   ،29، دسترسی در: جستارهای نوین ادبی ۀفصلنام، « نشریه ۀدربار»  -2
؛ روابط عمومی  114-115، ص تاریخچه و راهنمای دانشگاه فردوسی مشهدستاد پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه فردوسی مشهد،   -3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .94، ص تاریخچه و راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهددانشگاه فردوسی، 
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  هاي تاريخي) مطالعات تاريخي (پژوهش فصلنامة  
با كمك  1368و علوم انساني به همت دكتر محمدكاظم خواجويان از سال  دانشكدة ادبياتروه تاريخ ـگ
سال  4تحقيقات تاريخي كرد كه قريب  اي ويژة دس، اقدام به انتشار مجلهي معاونت فرهنگي آستان قـمال
گل كه خود از دستياران و كوشندگان  بود. منصور صفت »مطالعات تاريخي«نام اين مجله  1ر شد.ـشـمنت

  درباره آن چنين گفته است: مجله بود
نگاري توسط  تاريخ كه فكر انتشار يك مجلة تحقيقات علمي در حوزة 1365-66ال تا قبل از س«

مرحوم دكتر خواجويان و استادان ما در گروه تاريخ دانشگاه مشهد به يك عمل تبديل شود، فقط 
ي را منتشر كرده بود و دو ا انقالب مجله و در آستانة 1356اه تهران در سال گروه تاريخ دانشگ

ه  و توزيع ضشد هيچ گاه عر شماره از آن چاپ شد و چون در آن سال هاي پر التهاب هم چاپ مي
  2»عمومي هم پيدا نكرده بود.

و  تاريخ در سطح ملي شناخته شد ـتةدانشگاهي رش اريخي به زودي به عنوان تنها مجلةمطالعات ت مجلة
و دكتر  1372ت دكتر حائري در سال ــذشـن همه در گـا ايـدا كرد. بـيخ پييان اهل تارـگاه مهمي در مـجاي

ادامه تحصيل به دليل پور ( دگان همچون دكتر ايمانـوشنـور برخي كـو عدم حض 1373خواجويان در سال 
ادامه تحصيل در تهران) موجب توقف انتشار آن شد. با توجه به به دليل گل ( در انگلستان) و دكتر صفت

همي كه اين مجله در عمر كوتاه خود در سطح ملّي به دست آورده بود، معاونت پژوهشي ـاه مجايگ
از كه ئي ـدكتر ابوالفضل نبتوسط دن مقدمات ـدانشگاه پيگير انتشار مجدد آن شد و پس از فراهم آم

جديد  مجلة 3گرفت.ان ــامـر و سـگروه تاريخ بود، اين فعاليت پژوهشي دوباره س ــادان باسابقةاست
  4به چاپ رسيد. 1377دور جديد مجله در سال  ـستين شمارةرفت و نخــنام گ »هاي تاريخي پژوهش«

صي گروه تاريخ به وجود ـصـتخ اي در انتشار مجلة بار ديگر وقفه 1381درگذشت دكتر نبئي در سال 
به  1382دامه يافت و در سال خ اـروه تاريـانتشار مجله تخصصي در گ ها براي ادامة د. با اين حال تالشآور

اليت مجله اين بار با عنوان ـفع سومپور (سردبير) دور  همت دكتر حسين الهي و سپس دكتر محمدتقي ايمان
آغاز شد. اين مجله تا  »و علوم انساني دانشكدة ادبيات ضميمة مجلة«و با قيد  »مطالعات تاريخي فصلنامة«

فول وضعيت گروه تاريخ (اخراج و مهاجرت نيمي از اعضاي منتشر شد و پس از آن در پي ا 1386سال 
                                                            

  نبئي.، پيشگفتار ابوالفضل  2-1، ش. »هاي تاريخي پژوهش ةجديد فصلنام ةدور«گروه تاريخ،   -1
، 67، ش. »گل در خصوص جايگاه علمي آموزشي دكتر خواجويان گزارش سخنراني دكتر منصور صفت«السادات،  تهمينه رئيس  -2

  .166ص
 ، پيشگفتار معاونت پژوهشي دانشگاه. 2-1، ش. »هاي تاريخي دورة جديد فصلنامة پژوهش«گروه تاريخ،   -3

  ، پيشگفتار ابوالفضل نبئي. 2-1، ش. »هاي تاريخي دورة جديد فصلنامة پژوهش«گروه تاريخ،   -4
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  1د.شماره از انتشار بازمان 16) پس از انتشار 1390تا  1387ي ها سالگروه در فاصله 
  

  

  
  

  تخصصي) ر جديد انتشار مجالت / يازده مجلةمجالت تخصصي (دو
شدن مجالت بر اساس  يتخصص بر يمبن يو فناور قاتيوزارت علوم تحق ر دستورالعملببنابر  1388از سال 
) با و علوم انساني (تخصصي زبان و ادبيات فارسي دانشكدة ادبيات ةمجل 164 ةشمار يگاهـدانش يها رشته

. در واقع در شد منتشر  يفارس اتيان و ادبـزب ةدر حوز سابق) يو علوم انسان اتي(ادب يادب يجستارهاعنوان 
 يجستارها« يها نام امشهد به چهار مجله ب يـدانشگاه فردوس يو علوم انسان دانشكدة ادبيات ةينشراين سال 

 و »خراسان يها شيشناسي و گو مجله زبان« »يربـع اتيـزبان و ادب« (سپس جستارهاي نوين ادبي)، »يادب
                                                            

                                                                                                                                                                             .https://www.magiran.com/magazine/4027   ،1400، دسترسي در: مگيران، » مطالعات و تحقيقات تاريخي ةفصلنام«  -1
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، »اي ناحيه جغرافيا و توسعة«ديگر نيز ( ةمجل هفتي بعد ها سالدر  1شد. كيتفك »مطالعات زبان و ترجمه«
، »فضاي شهري ةعــغرافيا و توســج«، »ريزي روستايي پژوهش و برنامه«، »يطيــرافيا و مخاطرات محـجغ«
هاي زبان و  پژوهش« و» ان و ادبيات عربيبز مجلة«، »علوم اجتماعي مجلة«، »هاي جغرافياي سياسي پژوهش«

از نظر تعداد مجالت در سطح دانشگاه جايگاه  دانشكدة ادبياتاين مجموعه افزوده شد و  به») ترجمه فرانسه
گرايي مورد نقد  ياي يافت. البته اين زياد شدن تعداد مجالت گاه به جهت دستوري بودن و غلبه كم ويژه

  شوند. در ادامه اين مجالت به اختصار معرفي مي 2نيز قرار گرفته است.
  
  جستارهاي نوين ادبي  

و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد است  دانشكدة ادبيات مة مجلةاداچنانكه اشاره شد اين فصلنامه 
) به دستور وزارت علوم تحقيقات و فناوري مبني بر تخصصي شدن آن مجله 164(شماره  1388از سال 	كه

با عنوان جستارهاي ادبي (ادبيات و علوم انساني سابق ) در  نخستهاي دانشگاهي  مجلّات بر اساس رشته
به خود گرفته است.  جستارهاي نوين ادبيو در نهايت نام  3شده است و ادبيات فارسي منتشرحوزة زبان 

مجلة  200در شمارة پيوستة  تخصصي اين مجله مطالعات مربوط به زبان و ادبيات فارسي است. حوزة
  4جستارهاي ادبي (ادامة مجلة دانشكده) فهرست مقاالت دويست شمارة آن به چاپ رسيده است.

  
  اي ناحيه ةجغرافيا و توسع  

 يها شيبا گرا ييايعلوم جغراف ةمد نظر مجله به مجموع ةحوز شود. به صورت دوفصلنامه منتشر مياين مجله 
 ةاي ضميم ناحيه ةبا عنوان جغرافيا و توسع 1382مجله در پاييز  ةشمار نخستينشود.  آن مربوط مي گوناگون

و علوم  دانشكدة ادبياتبا عنوان مجله  آن شماره دومينرگرديد. و علوم انساني منتش دانشكدة ادبيات ةمجل
از  4منتشر شده است. اين مجله از شماره  1383اي در بهار و تابستان ناحيه ةجغرافيا و توسع ةويژ انساني،
 ةحوز .شود منتشر ميپژوهشي -علمي ا درجةب 5 ةشمار و از مستقل شدو علوم انساني  دانشكدة ادبيات مجلة

ريزي  جغرافيا و برنامه، هاي جغرافيايي ل فضايي پديدهتحلي ،ريزي شهري  برنامهعبارت از  نشريه يتخصص
انجمن  يبا همكار 1386از خرداد سال مجله  5است. ريزي روستايي جغرافيا و برنامه، و اي ناحيه ةتوسع، طبيعي

                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .1399اسفند  http://ensani.ir/   ،7، دسترسي در: » دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي«پرتال جامع علوم انساني،   -1
 .1399/ 15/11: 2وگو با دكتر ياحقي، بخش  گفت -2

                                                                                                                                                                                                            .1400ارديبهشت  https://jls.um.ac.ir/journal/about   ،29، دسترسي در: فصلنامة جستارهاي نوين ادبي، » دربارة نشريه«  -3

 https://jls.um.ac.ir/article_35170.htmlقابل دسترسي در:  -4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .https://jgrd.um.ac.ir/journal/about   ،1399، دسترسي در: اي  وبگاه نشرية جغرافيا و توسعه ناحي، » مجله ةتاريخچ«  -5
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ها و  رساله شاخص در جهت دفاع از ةعنوان مجلبه اين نشريه  1398در سال  .ابدي يانتشار م رانيا ييايجغراف
  1تعيين گرديد. دومين مرتبه يرابدانشگاه اصفهان  يمعاونت پژوهش ياز سو يعلم أتيه يارتقاء اعضا

  
  جغرافيا و مخاطرات محيطي  

با ط دانشگاه فردوسي مشهد و ــتوس 1391ال ــاز س )ي و انگليسيــفارس(پژوهشي دوزبانه -علمي مجلة اين
پژوهشي  -علمي  ةدرج دريافت ي اصفهان، تبريز، شهيد بهشتي، زاهدان و هرمزگان باها دانشگاهمشاركت 
اين مجله همچنين از  .ه استــيافت ريزي امور پژوهشي وزارت علوم انتشار گذاري و برنامه سياست از دفتر

 مجلة. تــاس شده برخوردار ژئومورفولوژي ايراني منــجــان	ي و فرهنگيــهاي علم از حمايت 1398سال 
 افزايش جهاني، شدن گرم از ناشي محيطي مخاطرات افزايشي روند به توجه با محيطي مخاطرات و جغرافيا
است و  شده اندازي راه ايران كشور جغرافيايي خطرپذيري باالي درجة همچنين و صنايع توسعة و جمعيت
سته نموده و ــموضوع مهم مخاطرات محيطي را برجه ــت كــپژوهشي در ايران اس -مي ــعل ةمجل نخستين

ريزي  مديريت و برنامه و جغرافيايينمايد تا نتايج تحقيقات مربوط به پراكندگي جغرافيايي، علل  تالش مي
  2در جهت كاهش اثرات مخاطرات طبيعي و پيشگيري از وقوع مخاطرات منتشر نمايد.را 

 
  ريزي روستايي پژوهش و برنامه   

  زمينة در كاربردي و اختيــشن روش ،تحقيقات نظري، تطبيقيشود.  شر ميــان انگليسي منتــمجله به زباين 
ريزي روستايي،  در برنامه نوينهاي  آوري يي، نقش فنروستا ريزي برنامه هاي تكنيك و نوين هاي روش

جهاني شدن و ارتباط 	ي،تايي، گردشگري روستايــروس ــةهاي مجازي در توسع كونتگاهــنقش فضاها و س
مديريت  و هاي روستايي سكونتگاه ريزي فيزيكي ريزي روستايي، روند تحوالت در برنامه آن با برنامه

رست نشريات علمي در ـدر فه 3باشد. مياز جمله محورها و موضوعات مورد نظر در مجله  پايدار ةعــتوس
 ةنشري 360 در بين د. همچنينــش Q1ريه حائز رتبه ــنش اين 2017در سال  مپايگاه استنادي جهان اسال

ريزي و  رد (جغرافيا، برنامه؛ و در بين نشريات سطح خ13ُ ةدر سطح كالن (علوم اجتماعي) رتب زبان انگليسي
انگليسي فارسي و  ةنشري 45نشريه در بين  اين نخست را كسب نمود. همچنين ةزبان، رتب توسعه) انگليسي

                                                            
 .60، ص 1398، پاورپوينت، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، » )98تا آذرماه  97پژوهش (آذرماه  ةگزارش هفت«  -1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .https://geoeh.um.ac.ir/journal/about   ،1399، دسترسي در: وبگاه نشرية جغرافيا و مخاطرات محيطي، » دربارة نشريه«  -2
3-   “About Journal”, website: Journal of Research and Rural Planning, 1399, https://jrrp.um.ac.ir/journal/about.  
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 1398در سال  1دارد. المللي شدن گام برمي كرده و در مسير بين دريافترا  دوم ةد رتبدانشگاه فردوسي مشه
  2ي تغيير يافت و زبان آن از فارسي به انگليسي برگشت.الملل نيب ةيريتحر أتيبه ه، مجله ةيريتحر

  
  فضاي شهري ةجغرافيا و توسع   
 ـةبه مجموع 1390از اسفند  ياحث شهرـبـم ةدر حوز يصـود مجالت تخصـكمب ليـدوفصلنامه به دلن ـاي

كشور  يعلم اتينشر يبررس ونيـسـيذ مجوز از كمـبا اخ 1393ال ـو در س الت دانشكده افزوده شدـمج
آغاز كرده  يمباحث شهر ةدر حوز يو پژوهش يعلم يتشار دستاوردهاـان  ةنيخود را در زم يرسم تيفعال

 ي،شهر يزير برنامه ةنيدر زم نينو يو الگوها كردهايروبارت است از ـع هيرـص نشـو تخص حوزه است.
 ،ي، فرهنگي، اقتصاديدر ابعاد اجتماع يمطالعات شهر ي،شهر داريپا ةتوسع ةنيدر زم نينو يكردهاـيرو

مباحث مرتبط با  ي،مباحث شهر يپژوهندهيآ ي،شهر يزير و برنامه يگردشگر ي،طيمح ستيو ز يكالبد
  3ي.حمل و نقل شهر ي وشهر تيريمد

  
  هاي جغرافياي سياسي پژوهش   

مطالعاتي به دنبال فراهم نمودن مجالي  ةسازي اين حوز ي سياسي با هدف غنيهاي جغرافيا پژوهش ةفصلنام
هاي  جغرافياي سياسي، ژئوپليتيك، علوم سياسي و ساير تخصص ةبراي نويسندگان و پژوهشگران در حوز

اندازهاي جديد، فصلنامه را در بازانديشي و گسترش  مرتبط است تا با بازتعريف مفاهيم اين حوزه از چشم
پژوهشي،  -با امتياز علمي1395سيس درسال أيد. ازاينرو اين نشريه از زمان تادبيات تخصصي آن مدد نما

اي،  رشته هاي نو مرتبط با جغرافياي سياسي با رويكردي بين با انتشار مقاالت حاوي ايده تالش نموده تا
مستندات علمي  باشد و اسيعنوان مرجع مهم و معتبري براي متخصصان در حوزة مطالعات جغرافياي سي هب

  4.هدو موثقي را دراختيار قرار د

                                                            
) حائز ISCبندي فهرست نشريات علمي در پايگاه استنادي جهان اسالم ( ريزي روستايي در جديدترين رتبه پژوهش و برنامه ةمجل«  -1
  ، دسترسي در:وبگاه گروه جغرافيا، » برتر شد ةرتب

https://geographydept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=514:isc&catid=138&Itemid=

898&lang=fa   ،1399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 .60، ص )»98تا آذرماه  97گزارش هفتة پژوهش (آذرماه «  -2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .https://jgusd.um.ac.ir/journal/about   ،1399، دسترسي در: فضاي شهري ةجغرافيا و توسعوبگاه ، » دربارة نشريه«  -3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .https://pg.um.ac.ir/journal/aim_scope   ،1399، دسترسي در: هاي جغرافياي سياسي ژوهشوبگاه پ، » انداز اهداف و چشم«  -4
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  ترجمه زبان و مطالعات فصلنامة  
 اتيزبان و ادب و آموزش زبان، مطالعات ترجمه ةاست كه در حوز يو پژوهش يعلم يا هينشر هصلناماين ف
مذكور و  يها ك به گسترش شناخت از حوزهــكم امهــفصلن هدف اعالم شدة .ندـك  يم تـيفعال يسـيانگل
دانش و  شرفتيه پــ. با توجه باستهد ــمش يــمربوط به آن توسط دانشگاه فردوس يها پژوهش يساز يغن

و مقاالت  دارد يمطالعات زبان گام برم ةدر حوز نينو ينشر دستاوردها يدر راستا هينشر نيا ،يفناور
به چاپ خواهد رساند.  يسطح علم نيرا در ا يو پژوهشگران دانشگاه شمندانياند يعلم يها افتهيو  لياص
 نيب يا رشته انيو تعامل م يــزبان نينو يها هينظر يتجل يراب يا عرصه ندــك يتالش م هينشر نيا نيچن هم

   1فراهم سازد. رهيزبان و غ شناسي روانزبان،  يشناس زبان، عصب يشناس جامعه يها حوزه
  
  علوم اجتماعي مجلة  

 مرتبط يها و حوزه يشناس علم جامعه تيبا محور يعلوم اجتماع ةلنامدو فص طبق اهداف تعريف شدة
و  يمفهوم ،ينظر يها يه نوآورــب يــربـپژوهش منظم و تج قيرــط ه ازـك دـباش يمراي مقاالتي ـذيـپ

 اتيرــنش يبررس ونيــسيست كمــنش در 23/03/1388 خيتار دراين مجله  شوند. يمنجر م يشناخت روش
   2.نمود افتيدر يپژوهش-يعلم ةشماره رتب نخستينكشور از  يعلم

  
   مجله زبان و ادبيات عربي  

به موضوعات با  يتخصص كرديرو يداراده است و ــشبه صورت دوفصلنامه منتشر  1388 سال ازه اين مجل
 ،يو مكاتب نقد يـد ادبـقـان، نــدر بخش زب يشناس انهـنش و يناســمعناش شناسي، زبان ةز برگسترــركـتم

  3.باشد يم يعرب اتيادب يدر چارچوب تخصص يمتون ادب يو واكاو ليو تحل يشناسسبك
  
  هاي خراسان  شناسي و گويش زبان مجلة  

به  يپژوهش - يعلم ازيبا امتدانشكده  و پس از تخصصي شدن مجلة 1388مجله در سال اين  ةشمار نخستين
 يشود. انتشار مقاالت پژوهش شر ميــدر قالب دوفصلنامه منتاست و  يپژوهش-يعلم ،مجلهاين  .ديچاپ رس

 نين را مد نظر اآ يا رشته نيب يها شاخه نيشناسي و همچن زبان ياصل يها در تمام شاخه تيفيو باك لياص

                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .https://jlts.um.ac.ir/journal/aim_scope   ،1399مطالعات زبان و ترجمه، دسترسي در:  ةفصلنام، وبگاه » انداز اهداف و چشم«  -1
                                                                                                                                                                                                        .همان  -2
                                                                                                                                                                                                            .https://jall.um.ac.ir/   ،1399، دسترسي در: زبان و ادبيات عربي ةوبگاه نشري، » اصلي ةصفح«  -3
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 يهاشيكه در رابطه با گو يشود به مقاالت كه در خراسان منتشر مي نــيا بهوجه ــاما با ت ،است مجله
  1.دهد يچاپ قرار م تيواولرا در  يمقاالت نيخراسان نگاشته شوند، توجه خاص دارد و چن

  

  هفرانس ةترجمهاي زبان و  پژوهش	   
ابيات و علوم انساني افزوده شده  به مجموع مجالت دانشكدة 1397سال  كه از دوفصلنامه	اين ةهدف عمد

المللي به منظور به بحث گذاشتن آخرين  ينــري براي پژوهشگران ملّي و بـفراهم نمودن محيط فك	تـاس
زبان و ادبيات  ةوضعيت رشت كوشد و مي دباش هاي مرتبط با نشريه مي هاي خود در ارتباط با حوزه يافته

هايي براي مسائل نظري و عملي پيش روي اين رشته  حل را در ايران و جهان بهبود بخشيده و راهفرانسه 
  2است.فرانسه از محورهاي مورد توجه مجله  ادبيات وشناسي فرانسه، آموزش زبان فرانسه  ارائه دهد. ترجمه

 

      

      
                                                            

1- https://jlkd.um.ac.ir/journal/about   ،1399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                        .1400ارديبهشت  https://rltf.um.ac.ir/journal/about   ،29فرانسه، دسترسي در:  ةهاي زبان و ترجم ، پژوهش» دربارة نشريه«  -2
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  مجالت خصوصي اعضاي هيأت علمي

 دانشكدة ادبياتي اعضاي هيأت علمي ــ، برخــگاهر نظر دانشكده و دانشــشر شده زيــافزون بر مجالت منت
برخي از اند كه  ر عاليق علمي خود به صورت شخصي اقدام به انتشار نشريه كردهــو علوم انساني نيز بناب

  اند.  نظير و موفق بوده در نوع خود كم آنها
  

  تحقيقات جغرافيايي  ةفصلنام  
به همت دكتر مفخم پايان ، يكي از شاگردان او يعني دكترمحمدحسين هان شناسي ــج ةپس از انتشار مجل
نوان ــود به عــعلم آموخته بود، در زمان حضور خ پايان ود در مكتب استاد مفخمــخپاپلي يزدي كه 

 ةلــمج اوليننوان ــرا به ع »تحقيقات جغرافيايي ةفصلنام« ةمجل ت علمي دانشگاه فردوسي مشهد،أضو هيــع
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وپنج سالگي خود رسيده و  ) به سي1400ون (سال ــاكنمنتشر نمود كه  1365از سال يايي خصوصي ــجغراف
  1است.مقاله در آن به چاپ رسيده  1000حدود 

  
  مترجم  

فريد عضو هيأت  يعبه همت دكتر علي خزادر مشهد  1370ترجمه كه از سال  ةاي است دربار فصلنامه
 ،ترجمه ةمترجم در حوز ةمجل .شود منتشر ميو علوم انساني  دانشكدة ادبياتليسي ــعلمي گروه زبان انگ

، با )نقد و نظريه ي،عمل ة،تجربآموزش( مه در ايرانــترج ةابعاد گوناگون حوزگفتماني نو را آغاز كرد و 
هاي رايج به انتشار  گرايي ها و رتبه ديــاين مجله به دور از امتيازبن د.رمترجم پيوندي ناگسستني دا ةمجل

نظران اين عرصه  ته است در ميان متخصصان و صاحبــپردازد و توانس ترجمه مي ةمقاالت مرتبط با حوز
 ةبا وجود امكان دسترسي رايگان به محتواي مجله از طريق پايگاه مجل 2ت آورد.ــجايگاهي ويژه به دس

) 1400نسخه (سال  1500دود ــكاغذي آن نيز همچنان مورد استقبال است و با تيراژ ح ةرجم، انتشار نسخمت
داشتن يك بنيان نظري منسجم و «ترويج گفتمان  ة مترجم،ترين رويكرد مجل ـازهت .تــادامه يافته اس

   3ت.تعيين شده اس »از لوازم ضروري مترجميبه عنوان يكي دفاع در چارچوب فرهنگ ايران  قابل
  
  پژوهي خراسان  

هاي  شناسي بنياد پژوهش به صــاحب امتيازي مركز خراسان 1379تا  1377هاي  اين نشريه در فاصلة سال
اسالمي آستــان قدس رضـوي و مديرمسئولي و سردبيري دكتر محمدجــعفر ياحقي بــا محوريت انـتــشار 

شد. جمعي از استادان برجستة ايراني و  ان بزرگ منتشر ميهاي مرتبط با تاريخ و فرهنگ خراس پژوهش
  4تاجيك در تحريريه مجله عضويت داشتند.

  
  كتاب پاژ  

به همت دكتر  1373تا  1369هاي  اي در حوزة فرهنگ و ادب بود كه در سال كتاب پاژ پژوهشــنامه
  5يافت. محمدجعفر ياحقي و محمدرضا خسروي در پانزده شماره انتشار 

                                                            
                                                                                                                                                                                                                                           .1400خرداد  http://georesearch.ir/fa   ،10، دسترسي در: پژوهشي تحقيقات جغرافيايي-علمي ةفصلنام، » اول وبگاه ةصفح«  -1
                                                                                                                                                                                                                                          .http://motarjemjournal.ir/about   ،1400، دسترسي در: علمي فرهنگي مترجم ةفصلنام، » فصلنامه ةدربار«  -2

 .Alikh_far – 3 /3 /1400@تلگرامي:  ةبه جواد عباسي. شناس فريد) يادداشت تلگرامي سردبير (دكتر خزاعي -3

 .31، ص1377، اسفند 17، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، شماره »پژوهي معرفي فصلنامه خراسان« -4

 .ويراستار علمي نوشتار حاضر(دكتر ياحقي) به هنگام بررسي و ويرايش محتوايادداشت  -5
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  صلنامه پاژف  
شمارة آن به مديرمسئولي و سردبيري دكتر محمدجعفر ياحقي  42) 1400اين فصلنامه كه تاكنون (تابستان 

گذاري شده است.  منتشر شده است، نشرية علمي مؤسسة خردسراي فردوسي است كه توسط ايشان بنيان
فردوسي در طول بيش از  موسسة خردسراي 1فلسفة وجودي فصلنامه در سرآغاز نخستيــن آن آمده است.

اي در سطح شهر مشهد و خراسان  يك دهه فعاليت خود توانسته است نقش مرجعيت فرهنگي برجسته
  2بزرگ ايفا كند.

  

  انگليسي) –ادبيات (فارسي  آموزش زبان و ةدوفصلنام  
مديرمسئولي دكتر بهرام طوسي و سردبيري دكتر صاحب امتيازي و ه ــب 1379اين نشريه از فروردين سال 

 .ه استمنتشر شد و علوم انساني دانشكدة ادبياتبهزاد قنسولي اعضاي هيأت علمي گروه زبان انگليسي 
  3باشد. مي 1397و مربوط به سال  45-46آخرين شمارة چاپ شدة مجله، شماره 

  

  طنزآور  
منتشر شد. اين فصلنامه  1399در پاييز  يدفر علي خزاعيدكتر فصلنامة طنزآور به سردبيري  ةشمار نخستين

ابد كه عمر مجالت كاغذي بخصوص مجالت ـي آن منتشر شده در زماني انتشار مي ةكه تاكنون چهار شمار
مجله  .شود وفور يافت مي نوعي از طنزهاي كالمي و تصويري در اينترنت بهــده و طيف متــطنز به آخر رسي

 اوليدوار است به دليل اين دو ويژگي بتواند به حيات خود ادامه بدهد. ــه امــرد كدو ويژگي ابتكاري دا
اي. در بخش طنز  ز ترجمهــليفي و طنأده است: طنز تــمده و مساوي تقسيم شــش عـاينكه مجله به دو بخ

قطعاتي از  اي هم مهــز ترجــش طنــكنند و در بخ كاري ميــه همـناسي با مجلــليفي طنزنويسان سرشأت
ي ـز ادبـاينكه نوع طنز مورد توجه مجله طنز بلند يا طن دومرسد.  چاپ ميه آورترين طنزنويسان جهان ب نام

هاي  شود. تمامي قطعات چاپ شده با كارتون تان كوتاه و مقاله ميـنامه، داسـعر، نمايشـاست كه شامل ش
  4.مرتبط با موضوع همراه است

                                                            
 .7-8، صص 1387، بهار 1پاژ، شماره  ةمحمدجعفر ياحقي، فصلنام، »اي نام تو بهترين سرآغاز« -1

  هاي آن نگاه شود به وبگاه مؤسسه در: ها و برنامه خردسراي فردوسي و فعاليت ةبراي آشنايي با مؤسس -2
 https://www.fcwh-ngo.com 
 .https://www.magiran.com/volume/141301  ،21  /06/ 1400 ، در دسترس در: »دوفصلنامه زبان و ادبيات« -3

براي آشنايي بيشتر با  . Alikh_far@ ،  20  /60 /1400تلگرامي:  سةفريد به جواد عباسي، شنا يادداشت تلگرامي دكتر علي خراعي -4
  اين نشريه نگاه شود به:

https://www.isna.ir/news/99091510880/ هستم- پس-خندم-يم  
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  فرهنگ و زبان المللي جامعه، بين ةجلم   
به سردبيري دكتر رضا  International Journal of Society, Culture, and Language	 عنوانبا اين مجله 

به زبان سپتامبر ارس و ـاي مـه ال در دو نوبت در ماهــسهر گليسي دانشكده ــگروه زبان انقدم، استاد  پيش
 ،شناسي، آموزش شناسي، زبان شناسي، جامعه مردمت ــو پذيراي مقاالتي با محوري ودـش منتشر مي انگليسي

 سطوح در انــزب ان،ــزب و فرهنگ ةوزــح با مرتبط ور كلي مباحثــه طــو ب 1ين فرهنگيــمطالعات ب
و ساير  دومشناسي در زبان، زبان و مذاهب، آموزش زبان مادري و زبان  هاي جامعه اني، ديدگاهجه و محلي

مايه در پايگاه ـسب نـموفق به ك	 1397است. اين نشريه در سال ن، فرهنگ و جامعه موضوعات مرتبط با زبا
  2شد.  Scopus المللي بين استنادي

  

  
  

  
  

   

                                                            
1.  “About Journal”, website: International Journal of Society, Culture & Language, 

 2019,http://www.ijscl.net/journal/about. 
2.  “About Journal,” 2019. 
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  مجالت دانشجويي
اي هيأت علمي دانشكده در زمينه انتشار مجالت علمي، ــضــوزشي و اعــهاي آم افزون بر تكاپوهاي گروه
اندازي و  اخير نشرياتي را راه گي و دانشجويي دانشگاه در چند دهةمعاونت فرهندانشجويان نيز با مجوز 

اند. در ادامه به برخي از  ي كشور افتخارآفرين بودهـاند كه برخي از آنها در سطح دانشگاه و حت اداره كرده
  است اشاره خواهد شد. سآنها كه اطالعات مربوط به آنها در وبگاه نشريات دانشجويي دانشگاه در دستر

  
  يپژوه خيتار  
-علمي ةترين نشري قديمي ،انتشار ةسال سابق 23با منتشر شد. اين نشريه  1377پژوهي در سال  ــرية تاريخنش

مشهد،  كه تاكنون افتخارات فراواني براي دانشگاه فردوسي باشد ي كشور ميها دانشگاهدر دانشجويي 
 وستهيكه بطور منظم و پ نشــريه نيا 1وده است.ــدانشگاه كسب نم تاريخ اين گروه و دانشكدة ادبيات

شده  شناخته ليتا كنون ادامه داشته است به دل خيروه تارــگ يو انجمن علم انيانتشار آن به همت دانشجو
و چاپ  افتيدر شود را مينوشته  انيو دانشجو ديكه توسط اسات يبودن در سطح كشور مقاالت مشترك

  كند. يم
  

  :1394افتخارات سال 
 مرتبه  - ادداشتيدر بخش مقاله و ؛ كشور نسل چهارم ييدانشجو اتينشر ةجشنوارسو.  
 لرتبه  - يعلوم انسان اتيدر بخش نشر؛  9تريكشور ت ييدانشجو اتينشر ةجشنواراو.  

  :1393افتخارات سال 
  ر:منطقه سه كشو ييدانشجو اتينشر ةجشنوار

 ي.برتر در بخش مقاالت علم ةرتب  
 ي.برتر در بخش مقاالت فرهنگ ةرتب  
 ي.اسيبرتر در بخش مقاالت س ةرتب  
 ي.برتر در بخش مقاالت اجتماع ةرتب  

                                                            
  ، دسترسي در:قدس آنالين، خبري تحليلي، » پژوهي دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ ةشگفتي آفريني فصلنام«  -1

http://www.qudsonline.ir/news/265973/1393بهمن  29،   مشهد فردوسي دانشگاه پژوهي تاريخة فصلنام آفريني شگفتي.                                                                                                                                   
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 1ي.در بخش مقاالت فرهنگ ريتقد ستهيشا ةرتب 

 

  
  
  
  
  
  هورام  

رسي منتشر شد. توسط گروه زبان و ادبيات فا 1400 بهشتيارد 20در تاريخ  هورام ةفصلنام ةنخستين شمار
  كند. ادبيات كودك و نوجوان ذيل كارگروهي به همين نام فعاليت مي نشريه در زمينةاين 

  
  

                                                            
  ، دسترسي در:نشريات دانشجويي دانشگاه فردوسي مشهد ةسامان، » افتخارات نشريات دانشجويي دانشگاه فردوسي مشهد«  -1

https://sanad.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=617&lang=fa   ،1399.                                                                                                                                   
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  سكوت  
ي منتشر شد. اين نشريه در علوم اجتماع گروه يانجمن علمتوسط  1399آبان  18 در تاريخ سكوت ةماهنام
  كند. ي فعاليت ميعلم و ياسيس ،ياجتماع ،يخبر ،يفرهنگ هاي زمينه

  

 
  

   سخنفرهنگ  
ي منتشر روس اتيزبان و ادب گروه يمن علمـانجتوسط  1400مرداد  2در تاريخ  خنــگ سـفرهن ةگاهنام

  كند. ي فعاليت ميادب و يهنر ،يعلم ،ياجتماعهاي  شد. اين نشريه در زمينه
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  گنج كهن  
ازي دكتر ـيـامتب ـه صاحـب  1400 اهـرميدر ت» يو اسطوره شناس يگنج كهن: مطالعات حماس« ةامـفصلن

ي فعاليت ادب ،يهنر ،يعلم هاي ي و توسط دانشجويان رشته زبان  وادبيات فارسي در زمينهاحقيمحمدجعفر 
در  قاتيا هدف گسترش مطالعات و سهولت انتشار تحقــب هينشر نياود را به تازگي آغاز كرده است. ــخ
 يشناس و اسطوره خيتار ،يشناس باستان ان،ريا يباستان يها فرهنگ و زبان ،يشاهنامه و ادب حماس ةنيزم

تا  ييگرا ، از مدركسوممر يها داشت فارغ از چشم يعلم يها پژوهش ةيآن بر پا يكار كرده و بنا آغاز به
  1استوار است. يدانشگاه ازاتيامت
  

  
   

                                                            
                                                                                                                                   .1400تير  http://ganjkohan.blogfa.com/   ،13، دسترسي در: نامة فصلنامة گنج كهن هوبالگ اخبار و شيو، » فصلنامة گنج كهن«  -1
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  هاي علمي و پژوهشي هسته
كشورهاي در حال توسعه  علمي بين هاي اخير باعث افزايش فاصلة ر دههپيشرفت روزافزون علم و فناوري د

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  سوم توسعةدوين برنامه ــت ــانةيافته گرديده است. در ايران در آست و توسعه
هاي ساير  هاي علمي كشور با شاخص رفت و شاخصــورت گـ) مطالعاتي در اين زمينه ص1379 – 1383(

بين وضعيت علمي كشور  شد. نتيجة اين بررسي فاصلة مقايسه توسعه) كشورها (كشورهاي پيشرفته و در حال
ه براي رفع اين عقب ماندگي پيشنهاد شد تشكيل ـرا با كشورهاي پيشرفته نشان داد. يكي از راهكارهايي ك

ــازه هاي مالي و انساني اج ي داراي مزيت نسبي بود. از آنجا كه محدوديتها دانشگاههاي علمي در  قطب
هاي آموزشي يا  المللي فعاليت كنند، پيشنهاد شد گروه در سطح استانداردهاي بين ها دانشگاه دهند همة نمي

پژوهشي كه از لحاظ نيروي انساني و تجهيزات، داراي مزيت نسبي بوده و عزمي راسخ براي مشاركت در 
و اعالم  وان قطب علمي شناساييــيت در آنها وجود دارد به عنــش و ارتقاي كيفـگسترش مرزهاي دان

گروهي از اعضاي  يافتة ــت سازمانگرديده و از نظر مالي و قانوني حمايت شوند. قطب علمي نماد فعالي
تخصصي در علوم -علمي مينةه با برتري در يك زــسه با توان علمي باالست كــهيأت علمي در يك مؤس

خود در آن زمينه  هاي فعاليــتبخشي به  شود و از طريق تمركز و انسجام بنيادي يا كاربردي شناخته مي
گويي به  المللي و پاسخ اي يا بين لي، منطقهــطح مــيت برتر علمي در ســه كيفــيابي ب براي نوآوري و دست

رتر و ــي بها دانشگاهوان يكي از ــشهد به عنــي مــدانشگاه فردوس 1كند. نيازهاي اساسي كشور تالش مي
قطب  4با  1384در سال  ،برخوردار بوده است بااليي در امر پژوهش ت و استعدادكهن كشور كه از قابلي

دانشكدة  2داد.ها را به دو برابر افزايش  ال، تعداد اين قطبــعلمي شروع به فعاليت كرد و طي يك س
اعضاي  ،باشد. عالوه بر اين ها را دارا مي ريعتي يكي از اين قطبــاني دكتر علي شــو علوم انس ادبيات

هاي اجرايي در سطح كشور و استان همكاري دارند  با برخي نهادها و سازمان دانشكدة ادبياتمي هيأت عل
جام ـلف به انــاي مختــه اي در زمينه اورهـتحقيقاتي و مش-هاي مشترك آموزشي طرح ،كدهـو در دانش

  ه معرفي قطب علمي و برخي از مراكز مذكور پرداخته مي شود.ــدر ادامه ب 3رسد. مي
  

                                                            
 .35-36، ص 1385هاي پژوهشي  گزارش فعاليت- فرهيختگانمحمدمهدي قندي،   -1

 همان، 1382-1383هاي پژوهشي سال  گزارش فعاليت ةپژوهشناممعاونت پژوهشي دانشكدة ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد،   -2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .36، ص 1385هاي پژوهشي  گزارش فعاليت-فرهيختگان؛ محمدمهدي قندي،  پور پيشگفتار دكتر محمدتقي ايمان

 .374، ص )77-83امة دانشگاه فردوسي مشهد: گزارش عملكرد دانشگاه و تحول و توسعة آن (كارنمحمد تقوي،   -3
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 قطب علمی فردوسی و شاهنامه

تن استادیار رسمی  9دانشیار و  2استاد،  7تعداد  1379با توجه به اینکه گروه زبان و ادبیات فارسی در سال 

 1ترین نامزد قطب علمی مطرح شد. اصلیصی داشت به عنوان ــتخص ۀوی دورــتن دانشج 60بیش از و 

شناسی و ادبیات  فردوسی» مطالعات مشهد ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی قطب علمی گروه زبان و
ه ـرده و بـخاب کـتـود انـرا برای زمینۀ پژوهشی خ 3«شناسی و ادبیات حماسی فردوسی»و  2«خراسان

ژۀ خود را بر ـلۀ نخست تأکید ویـراسان، در مرحـیات خـهای عام در پهنۀ ادب رای پژوهشـوازات اجـم

سرانجام نیز  4است. ردوسی و شاهنامه گذاشته، زیرا براین باور است که فردوسی ستون اصلی زبان فارسیـف

دکتر محمد  5( به کار خود ادامه داده است.1400نون )سال ــتا ک «قطب علمی فردوسی و شاهنامه»با نام 

 ۀرار گرفتن نام فردوسی بر روی این قطب علمی، در خاطرات خود )سیاحتنامعلت ق بارۀجعفر یاحقی در

 می نویسد: «رانیا یشاهنامه؛ حماسه مل» کنفرانساشاره به سخنان خود در  ضمنامریکا( 

در سطح کشور پس  اتیدانشکدۀ ادب سوّمینمشهد به عنوان  دانشکدۀ ادبیات سیبا اشاره به تأس»
آن روز نشان دادم که چگونه پس از آن که  ،دانشکدۀ دانشگاه مشهد نیتر یمیو قد ز،یاز تهران و تبر

 ۀمنتشره در مجل یدر قالب مقاالت ادب شیپ ها سالدانشکده از  نیشناسی در ا مطالعات فردوسی
شد، آغاز و  یم ییدانشگاه راهنما نیکه از سوی استادان وقت ا ییهای دانشجو نامه انیدانشکده و پا

از  شیشناسی چه پ فردوسی های فعالیتدانشگاه انتخاب شد و  نیبرای ا یسرانجام نام فردوس
مند به مطالعات  عالقه انیدانشگاه به همت استادان و دانشجو نیانقالب و چه پس از آن در ا

عرصه تا آن جا  نیدانشگاه را در ا نیو نام ا افتیای سزاوار توجه استمرار  به گونه یشناس شاهنامه
استادان  یمطالعات روکه برای قلم ینام نیتر برازنده یقطب علم سیکه پس از تأس ،بلند آوازه کرد

 6«بود. «شناسی فردوسی»آمد  یبه ذهن م یقطب علم نینام ا جهیدانشکده و در نت نیا

افزایی  دانشهای  آغاز کرد. تشکیل دوره 1379قطب علمی فردوسی و شاهنامه کار خود را از سال 

، اعزام استادان گروه فارسی به کشور 1383هفته در تابستان  4تن از دانشجویان تاجیک به مدت  21برای 

                                                           
؛  182، ص 84-85و علوم انسانی در سال تحصیلی  دانشکدۀ ادبیاتهای پژوهشی  گزارش فعالیتپور و داوود نادمی،  محمدتقی ایمان  -1

وگو با دکتر یاحقی،  ؛ گفت384، ص (77-83) توسعۀ آنفردوسی مشهد: گزارش عملکرد دانشگاه و تحول و  کارنامۀ دانشگاهمحمد تقوی، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .1400/ 11/ 15، 2بخش 
 .1400/ 11/ 15، 2وگو با دکتر یاحقی، بخش  گفت -2
 .36، ص 1385های پژوهشی  گزارش فعالیت-فرهیختگانمحمدمهدی قندی،   -3
 .102، ص جامع دانشگاه فردوسی مشهدتاریخچه و راهنمای روابط عمومی دانشگاه فردوسی،   -4
 .1400/ 11/ 15، 2وگو با دکتر یاحقی، بخش  گفت -5
 .27-30، ص 1389، 16، ش. خبرنامهشناسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد،  قطب علمی فردوسی  -6
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 ، کشمیر و علیگرهحیدرآباد های بازآموزی برای استادان و دانشجویان دانشگاه ۀهند جهت برگزاری دور

تن از دانشجویان  26روز برای  45ه مدت بازآموزی زبان و ادبیات فارسی ب ۀ، تشکیل دور1384در تابستان 

و  1382در تابستان  کشورهای روسیه، اوکراین، ارمنستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و پاکستان

میزگرد علمی با شرکت  6، برگزاری 1379واحد آموزش زبان فارسی در تاشکند از سال  تأسیس و ادارۀ

 بحث و گفتگوی علمی با شرکت همکاران و جلسۀ 11گروه، تشکیل  همکاران درجلسات هفتگی

دفاع  دانشجویان تخصصی در محل کتابخانۀ قطب، دعوت از استادان برجستۀ کشور برای شرکت در جلسۀ

های تحصیالت  وگو با حضور دانشجویان دوره های دکتری، برگزاری جلسات سخنرانی و گفت از رساله

دی، حافظ و فردوسی از جمله ــزمین چون عطار، سع رگزاری یادروز شاعران بزرگ ایرانتکمیلی، ب

تر یوسفی به برخی ــتخصصی دک در گزارش کتابخانۀ 1رود. این قطب به شمار می ــستۀبرج های فعالیــت

 شود، اشاره شد.  قطب که در آنجا انجام می های فعالیتدیگر از 

بیستم  ۀدر شمار و شاهنامه فردوسی علمی قطب یاحقی مدیر جعفر دکتر محمدده ساله:  کارنامۀ

زیرارائه  را به شرح  علمی قطب ۀده سال ۀمنتشر شد گزارشی از کارنام 1391که در تابستان  2قطب ۀخبرنام

 :داد

 منتشر فارسی ادبیات و زبان نام گروه به زمان آن در که علمی، قطب خبرنامۀ نخستین انتشار از»
 سال هر نیم سال، ده در خبرنامه شمارۀ بیست. گذرد می تمام ده سال 1382 بهار یعنی شد، می

 صمیمانه علمی قطب این همکاران سوی که از کوششی بر است صادقی گواه شماره، یک تحصیلی
 اصولی موافقت زمان آن که تا فارسی، ادبیات و زبان گروه علمی قطب بعد اندکی. پذیرفته است صورت
 ادامه را خود فعالیت «ادبیات خراسان و شناسی فردوسی علمی قطب»صورت  به 1384 سال از داشت،

 فشرده خیلی صورتی به شمارۀ خبرنامه بیست در قطب پژوهشی و علمی های فعالیت اهم. داد
 در. دهد نشان می را ها تالش این از ای گوشه شماره همین پایان بر نمایۀ مروری است؛ شده منعکس

 کاغذی گزارش صورت به چه و نامه پایان و رساله به صورت چه کالن، و خرد طرح ها ده سال، ده این
 ها ده از. اجراست دست در یا و پایان یافته پژوهشی-علمی مقاالت نشر صورت به چه و ای یا رایانه
 و استادان گفتگو با و دیدار سخنرانی، ارائۀ برای جهان مختلف کشورهای ایران و از محقق و دانشمند

( داور یا و مشاور یا راهنما عنوان به چه) ها نامه و پایان ها رساله از دفاع جلسات در شرکت دانشجویان،
 با و بنشینند که اند داشته آن را سعادت دانشکده این مختلف های دوره دانشجویان و دعوت شده

                                                           
؛ 182، ص 84-85و علوم انسانی در سال تحصیلی  اتدانشکدۀ ادبیهای پژوهشی  گزارش فعالیتپور و داوود نادمی،  محمدتقی ایمان  -1

 .4، ص 1384، زمستان 7شناسی، ش  خبرنامۀ قطب علمی فردوسی
قطب و حتی  ۀه منبعی ارزشمند برای ثبت کارنامانتشار دو شماره خبرنامه قطب علمی از بدو تأسیس آن مدنظر قرار گرفت و تبدیل ب -2

 .1400/ 11/ 15، 2وگو با دکتر یاحقی، بخش  گذشته شده است. گفت ۀدانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی در دو ده
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 كنند و وگو گفت نزديك از است، كوتاه آنها دامان از كلي به شان عادي دست حالت در كه كساني
 انگلستان، آمريكا، ژاپن، كشورهاي از چندين محقق. بگذارند ميان در آنان با را خود علمي هاي پرسش
 از و بودند قطب علمي اين مهمان سال دو تا گرفته هفته دو از مدتي براي ...و ارمنستان تركيه،

مند  بهره قطب اين آموزشي كمك و پژوهشي امكانات و و گروه قطب استادان هاي مشاوره و ها راهنمايي
استادانشان از  و خارجي براي دانشجويان بازآموزي و فارسي آموزش زبان دورة چندين. اند شده

 براي اي سرشار روحيه و پر دست با استادان و دانشجويان اين و برگزار شده مختلف كشورهاي
 يا و قطب همكاران از تعدادي اند؛ بازگشته كشورهاي خودشان به فارسي زبان مرزهاي گسترش

 دورة پايان در كه اعزام شده مختلف كشورهاي به فارسي آموزش زبان براي دانشجويان دكتري
 پيش تأمين سال چندين از. است رسيده چاپ به خبرنامه همين دورة در آنان كار گزارش مأموريت

 ةبرعهد افغانستان آباد جالل شهر در واقع دانشگاه ننگرهار در فارسي ادبيات و زبان تدريس براي استاد
 از. اند شده اعزام ديگر تن دو سال تحصيلي همين آغاز از دوره چهارمين براي كه بوده قطب علمي اين

 معرفي دانشگاه قندهار به اعزام براي علمي قطب طرف از ديگر تن يك نيز 1391 سال ماه شهريور
در  شركت براي ساله همه تخصصي هاي دوره و دانشجويان قطب همكاران از تعدادي. است شده

 گزارش اند؛ كرده سخنراني ها آن كنفرانس در و عزيمت مختلف كشورهاي به المللي بين هاي كنفرانس
 برگزاري ديگر عمدة هاي فعاليت جمله از .است شده درج ها خبرنامه در صفحات آنان از برخي سفر

هر  ماه ارديبهشت ويژه در به علمي قطب اين كه بوده ملّي و المللي بين هاي و همايش ها كنفرانس
متعدد  ميزگردهاي برگزاري است؛ داشته فعال آنها مشاركت برگزاري در يا و كرده برگزار سال

 آيين نامه، پايان نوشتن شيوة: جملهاز  مختلف هاي زمينه در پژوهشي و آموزشي كمك و آموزشي
 مراكز و ها از دانشگاه متخصصاني و سخنرانان حضور با... و شعر نويسي، ويراستاري، داستان نگارش،
 مركز ... تأسيس.است بوده گذشته هاي سال قطب طي اين هاي فعاليت ديگر از كشور، علمي
 با دانشگاهي بين هاي همكاري براي نامه تفاهم و عقد پاكستان كنسولگري همكاري با شناسي اقبال

 و تاجيكستان و سوريه تركيه، كشورها مانند از برخي به جمعي علمي سفر و تاجيكستان، پاكستان
 عقد ؛)بار هر كدام چندين( افغانستان و تاجيكستان كشورهاي از علمي دانشگاهي هاي هيأت پذيرفتن

مكتوب،  ميراث پژوهشي مؤسسة دانشگاهي، نشر ر مركزنظي علمي مؤسسات و ناشران با نامه تفاهم
 مشاركت با مقاله خالصه مقاله، كتاب، مجموعه جلد 15 از بيش انتشار سرانجام و سخن انتشارات
 كتابخانة .است گذشته بوده سال ده طي علمي قطب اين اقدامات ديگر از از دانشگاه بيرون ناشران
 مثابة به مدت اين در) يوسفي غالمحسين دكتر خانوادة شادروان اهدائي( شناسي فردوسي علمي قطب

 علمي طالبان و دانشجويان و آمد استادان، رفت محل و وجوش جنب مركز و قطب علمي پايگاه هويت
 اين منظم هفتگي هاي برنامه. اند دانسته خودشان آن از را علمي اين مركز هميشه كه است بوده

 داشته ادامه قطب رسمي فعاليت آغازين هاي همان سال از كه كتاب، نقد گاهي گه جلسات كتابخانه،
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 داشته افتخار علمي قطب اين سرانجام است و شده تبديل دانشكده براي آشكار و هويتي مستقل به
 را الزم كه شايستگي آنها از برخي و كند راهنمايي را مستعدي دانشجويان همين مركز در كه است
و  زبان گروه به همكار عنوان به بعضاً و گذرانيده را خود شناسي رسالة فردوسي گرايش با اند كرده پيدا

 اين ها فعاليت اين ارائة دليل به. اند كشور پيوسته هاي دانشگاه ديگر و فردوسي دانشگاه فارسي ادبيات
 قطب به عنوان اغلب و انساني علوم شاخص علمي هاي قطب از يكي عنوان همواره به علمي قطب
  1».است بوده كشور نامبردار سطح در فارسي ادبيات و زبان برتر علمي

توجهي  ردوسي و شاهنامه بنيانگذار و مدير آن از كمــب علمي فــگرانسنگ قط ةامــبا وجود كارن
ي اخير براي تداوم پويايي آن احساس نگراني ها سالهاي علمي در  نسبي نهادهاي مسئول به فعاليت قطب

هاي فرديِ جمعي از اعضاي هيأت علمي و  اصلي قطب عالقه و دلبستگي ةاست كه سرمايكند و بر آن  مي
  2دانشجويان و پژوهشگران است كه امكان تداوم فعاليت آن را ممكن كرده است.

  
  مركز اقبال شناسي

اما در  ؛بود ينويم يكرد مجتب يرا معرف ياقبال الهور يو علم يبه صورت جد رانيكه در ا يكسنخستين 
 ييرجا احمدعلي كرد و به آن پرداخت يرا معرف يكه اقبال الهور يكس نخستين ديشا يطح دانشگاهس

ر كرد كه آن مقاالت ــمنتش ياقبال الهور ةدربار همقال نــيبه بعد چند 1342از سال  او بود. ييبخارا
هم معموالً هر  يفارس اتيگروه زبان و ادب گرياستادان د شانياز ا تياكنون مورد استناد هستند. بعد به تبع هم

شناسي رسماً آغاز به  كه مركز اقبال 1389از آن زمان تا آبان  3.اقبال انجام دادند ةدربار ييها كدام پژوهش
  كار كرد، تحقيقات زيادي پيرامون اقبال صورت گرفت.

 المللي هاي علمي و بين همكاريهمت دفتر  مناسبت زادروز اقبال الهوري به شناسي دانشگاه به مركز اقبال
با  1389اسي و گروه زبان و ادبيات فارسي در آبان ماه ــشن هد، قطب علمي فردوسيــدانشگاه فردوسي مش

                                                            
وگو با دكتر  . گفت3-4، ص 1391، 20، ش. خبرنامهشناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد،  قطب علمي فردوسي  -1

هاي پژوهشي دانشكدة  گزارش فعاليتمحمدتقي ايمانپور و داوود نادمي،  . براي جزئيات بيشتر نگاه شود به: 1400/ 11/ 15، 2ياحقي، ب 
وبگاه قطب علمي فردوسي و ، » قطب ةتاريخچ«؛ اعظم نيكخواه فاردقي،  183-190، ص 84-85ادبيات و علوم انساني در سال تحصيلي 

المللي قطب علمي فردوسي و شاهنامه  هاي بين . براي آشنايي با فعاليت1399اسفند  http://cef.um.ac.ir/   ،15، دسترسي در: شاهنامه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             نگاه شود به فصل پنجم مجموعه حاضر (پيوندهاي جهاني).

 .1399/ 11/  15، 2وگو با دكتر ياحقي، بخش  گفت -2

، دسترسي در: وبگاه قطب علمي فردوسي و شاهنامه، » ز تو نام بايد كه ماند بلند«سلمان ساكت به نقل از سميه كريمي،   -3
https://cef.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=275:2020-07-26-16-16-

29&catid=127:akhbar2   ،1399.                                                                                                                                                                             
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تر نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات ــتان در مشهد، مدیر دفــسول پاکســحضور رئیس دانشگاه، سرکن

این مرکز در  ــار کرد. بدین منظور آیین افتتاحهد آغاز به کـوزارت امور خارجه در مش ـدۀاسالمی و نماین

و علوم انسانی دانشگاه برگزار شد و سپس تاالر عالمه اقبال و  شکدۀ ادبیاتدانمحل تاالر دکتر رجائی 

مقرر شایش یافت. ــبه طور رسمی گ شناسی ب علمی فردوسیــقط شناسی در مجاورت کتابخانۀ ز اقبالمرک

ن ای ــن افتتاحدر آیییل همجواری آنها بود. شود و این از دالاداره علمی زیر نظر قطب این مرکز نیز  شد

مرکز پس از خیر مقدم رئیس دانشگاه و سخنان سرکنسول پاکستان در مشهد، دکتر محمدجعفر یاحقی 

 ــه پیشینۀد کـادآور شـال الهوری و جایگاه او یـبـرفی اقــعـشناسی ضمن م می فردوسیــمدیر قطب عل

از این در مرکز س ــردد و اظهار امیدواری کرد پـگ قبل از انقالب بر می های سالشناسی به  اقبال

تری در مورد این شاعر و متفکر بزرگ صورت گیرد و زمینه  های تازه شناسیِ قطب علمی، پژوهش الــاقب

 1مسبوق به سابقه است فراهم گردد. دانشکدۀ ادبیاتزبان اردو که آن هم در  ۀس رشتــبرای تأسی

ز ـرکـتان از مــپاکس ۀگاه کویتـششجویان زبان وادبیات فارسی دانــنفر از دان 22، 1389 آذرماه 7در 

شناسی انجام  اندیشی دانشجویان خارجی در مرکز اقبال نخستین هم ،شناسی دیدن کردند. دو ماه بعد اقبال

قی ـت و دکتر یاحــن گفـهای اقبال الهوری سخ هـکار و اندیشـورد افـی آن دکتر ناصح در مـه طــشد ک

مد سیّدزاده کارشناس رادیو تاجیکی صدا و ــاد کرد. دکتر نارمحــشناسی ی از اهداف بلندمدت مرکز اقبال

  2شناسی در تاجیکستان سخن گفت. اقبال سابقۀخراسان رضوی هم از سیمای مرکز 

المللی  کشور پاکستان در این مرکز استخدام شد تا امور بین دکتر محمدقمر مهدی تبعۀ 1390سال  در

المللی  این کارها تدارک برگزاری نخستین همایش بین . از جملۀا مشارکت وی سامان بگیردب علمی بــقط

ادروز اقبال ـباطات اسالمی در یـب علمی و سازمان فرهنگ و ارتـکاری قطـه با همـت کـشناسی اس اقبال

رد و ــدن کـشناسی دی رکز اقبالـاز م 1390خرداد  4سول پاکستان در ـرکنــس 3د.ــشـرگزار وری بـاله

رکز ـمرداد همین سال از قطب علمی و م 23تان نیز در ــری از پاکســدکت ۀویان دورــدانشجادان و ـتـاس

 4شناسی دیدن کردند. اقبال

 

 

                                                           
 .11، ص17شناسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، ش.  قطب علمی فردوسی  -1
 .17، صهمان  -2
 .12، صهمان  -3
 .19-13، ص 1390، 18، ش. خبرنامهشناسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد،  قطب علمی فردوسی  -4
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  هاي فرهنگي و اجتماعي آسياي مركزي مركز پژوهش
گي و اقتصادي با كشورهاي همجوار و نبود اطالعات علمي و پايه از اين ــفرهن گستردةبا توجه به ارتباط 

ايجاد مراكز پژوهشي براي رفع اين نيازها، تأسيس مركزي  ــةكشورها و نيازهاي ضروري كشور در زمين
 فردوسيبراي مطالعه با توجه ويژه به زواياي علمي و فرهنگي آن ضرورت پيدا كرد. شهر مشهد و دانشگاه 

به دليل مجاورت استان خراسان با كشورهاي آسياي مركزي و شرق دور براي تأسيس چنين گروهي  مشهد
و  دانشكدة ادبياتتعدادي از اعضاي هيأت علمي  1384بر اين اساس در سال  1ويت قرار داشت.اولدر 

ــماعي فرهنگي و اجتهاي  ركزي با عنوان مركز پژوهشــهاد تأسيس مــهاي مرتبط پيشن ديگر دانشكده
اد ارتباطات علمي و دانشگاهي با ــكاربردي) را به دانشگاه ارائه نمودند. ايج-اي آسياي مركزي (ميان رشته

هاي تحقيقاتي مشترك تاريخي و  قه و اجراي طرحـمراكز علمي، آموزشي و پژوهشي اين منط
تر در ــو ارتباطات فرهنگي بيشور گردشگران ايراني ـرورت توسعه و حضـشناسي و همچنين ض باستان

ه باعث گرديد ــد كــش ت دقيق اين كشورها تلقي ميـند شناخـگي نيازمـآسياي مركزي و بالعكس هم
و علوم  دانشكدة ادبياتبا تأسيس چنين مركزي موافقت نموده و از آن زمان در مشهد دانشگاه فردوسي 

اي مركزي ــين مركز بر حسب تعريف يونسكو از آسيا قلمرو مطالعة 2كند.ت خود را آغاز ــانساني فعالي
ركمنستان، ــت: قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان، تاجيكستان، تــناطق اســشورها و مــشامل اين ك

اين مركز در تاريخ  3مغولستان، افغانستان، شمال پاكستان، شمال هند، غرب چين و شرق روسيه مركزي.
  4دكتر محمدجعفر ياحقي آغاز كرد. كار خود را به رياست 17/10/1384

جايگاه آسياي «لمي و انجمن علمي گروه تاريخ، همايش ــاين مركز با همكاري قطب ع 1388در سال 
همايش آسياي مركزي با همــچنين  5.را در تاالر فردوسي برگزار كرد »مركزي در مطالعات ايران باستان

ران و نيز ــهد و تهـات از مشــعلوم اجتماعي، تاريخ و ادبيرافيا، ــتادان جغـادي از اسـروه زيـحضور گ
 سال آباندر هاي فرهنگي كشورهاي آسياي مركزي و جمعي از مسئوالن استان و كشور طي دو روز  رايزن
  6دانشكده برگزار شد.در تاالر فردوسي  1389

                                                            
 .27، ص 1384-تبلور-هاي پژوهشي فعاليت-دانشورانمحمدمهدي قندي،   -1
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تاجیکستان و زاده از  داشت نخستین سالگرد وفات پروفسور رسول هادی مراسم گرامی 1390در سال 

بحث در مورد راهکارهای پژوهشی مســائل مربوط به تاجیکستان در مشهد توسط این مرکز و همزمان  ۀجلس

 1.شدعلمی فردوسی وشاهنامه برگزار  از سوی قطب  «دوّم شاهنامه آغاز هزارۀ»المللی  با برگزاری همایش بین

در  2المللی امیرعلیشیر نوایی داشت. بین ن مرکز نقش مهمی در برگزاری کنگرۀ ای 1393در بهمن سال 

المللی مطالعات آسیای  ای مؤسسه بین ست منطقهــضای آن در برگزاری نشــیز این مرکز و اعــن 1396سال 

 1400این مرکز در سال  3ابریشم نقش مهمی داشتند. ۀالمللی جاد مرکزی )زیر نظر یونسکو( و همایش بین

 کند. انی فعالیت خود را دنبال میتسبا محوریت مسائل مهاجران افغان
 ن

 مرکز پژوهشی مطالعات اجتماعی در خراسان رضوی

است.  شده ور اعالمــکش سالۀ 20انداز  ــایی یکی از اهداف اساسی چشمی بر دانش و دانــمبتن عۀـتوس

موجود، نقش انی و مالی ـها و منابع انس ینه از ظرفیتـبه پژوهشی و استفادۀ-های علمی فعالیتساماندهی 

و علوم انسانی،  دانشکدۀ ادبیاتمهمی در تحقق این هدف دارد. با عنایت به اینکه در گروه علوم اجتماعی 

 اندازی مرکز پژوهشی توسعۀ ست، راهرویکرد اساسی، تربیت و آموزش پژوهشگر و محقق علوم اجتماعی ا

 ۀـتـآموختگان رش شـرای دانـسازی ب ارآفرینی و ظرفیتـساز ک تماعی در استان خراسان رضوی زمینهـاج

ت اعضای هیأت علمی ـرای مشارکـپژوهشگری علوم اجتماعی و همچنین ساماندهی و هماهنگی الزم ب

ها و  وی دیگر با عنایت به تقاضای روزافزون دستگاهـپژوهشی دانسته شده است. از س های فعالیتگروه در 

ایی ــین مرکزی پویــاندازی چن اعی، راهــهای اجتم شــاجرای پژوه نۀــزمیهای اجرایی استان در  سازمان

های اجتماعی  صرف کنندگان پژوهشــهای اجرایی که در واقع م تعامل دانشگاه و سازمان را در زمینۀالزم 

 10/05/1385در تاریخ  ها و مطالعات اجتماعی خراسان رضوی مرکز پژوهش 4هستند، ایجاد نموده است.

وان یکی از پر ـه عنـراسان بزرگ بـسائل استان خـم ـالعه در زمینۀطـتری برای بررسی و مـبس ینـنـدر چ

 های اجرایی به های کشور تأسیس شده است تا با تعامل و ارتباط دوسویه با دستگاه ترین بخش جمعیت

5وسیع از ایران کمک نماید. بهبود زندگی اجتماعی در این پهنۀ
 

                                                           
 .20، ص18شناسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، ش.  قطب علمی فردوسی  -1
 ، دسترسی در:وبگاه همایش بین المللی اندیشه ها ، آثار و خدمات امیر علی شیر نوایی، « اخبار همایش»  -2
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 ای شمال شرق کشور مرکز مطالعات شهری و منطقه

 1386محور در سال  پژوهش یکشور به عنوان مرکز شمال شرق یا و منطقه یمطالعات شهر یمرکز پژوهش

و  یعلم ۀه پشتوانــا  اتکا بــمرکز ب نیوده است. اــنم تیشهد شروع به فعالــم یدر دانشگاه فردوس

 ،یشهر یزیر برنامه ا،یمختلف جغراف یها تهــرا از رش یانیجوــدانشگاه، دانش یعلم تیهئ یاعضا یتخصص

 یازهایت رفع نـهـها گردهم آورده است تا در ج شاخه گریو د یا منطقه یزیر برنامه ،یشهر تـیرــیمد

 بردارد. دانش گام دیو تول  یا و منطقه یموضوعات شهر نهیدر زم یکاربرد یپژوهش

 یهمکار ی،ا و منطقه یشهر لیمسا ۀوزــدر ح یا و توسعه یاربردـک ،یادیبن یپژوهش یها انجام طرح

موضوعات و  تیبا محور کیاستراتژ یپژوهش یهاتیواوّل نیشناخت و تدوی، شهر یها با سازمان یعلم

ی ا و منطقه یشهر یها نهــیدر زم یلمــع یها ستـها و نش ییماـردهـگ یبرگزاری، ا و منطقه یشهر لیمسا

های تعریف شده برای  ی از جمله مأموریتا و منطقه یشهر یهانهیدر زم یپژوهش یها کارگاه یبرگزارو 

 1باشد. مرکز میاین 
 

 
 

 پژوهشی مطالعات جغرافیایی روستاهای خراسان ۀهست

 یپژوهش ۀستـهبه مدیریت خانم دکتر بوذرجمهری،  ایگروه جغراف یعلم تأیه یاز اعضا یجمعبا پیگیری 

 یدانشگاه فردوس یپژوهش یشورا بیبه تصو 1397ال ــدر سان ـخراس یتاهاـروس ییایرافغمطالعات ج

های رضوی،  خراسان یروستاها ییایموضوعات مختلف جغراف در یعلم قاتیانجام تحق. دیرس مشهد

 تعامل و جادیا، مختلف یها سازمان ادارات و یپژوهش یهاتیواوّلاضاها و ـبراساس تق شمالی و جنوبی

ل مسائ لیبه منظور تحل ییراـاج یها و نهادها ادارات، سازمان پژوهشگران مرکز با نیب هیوـارتباط دوس

 یها حطر یو نظارت بر اجرا یابـیارزی، وکاربرد یمـعل یراهکارها ۀارائ ومنطقه  یروستاها ییایجغراف

ها و  ییگردهما یبرگزاری، و خصوص یدولت یمراکز و دفاتر پژوهش رـیاـستوسط انجام شده  یپژوهش

                                                           
  ، دسترسی در:وبگاه گروه جغرافیا، « ای شمال شرق کشور هشی مطالعات شهری و منطقهپژومرکز »  -1
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 يهانهيدر زم يپژوهش يها كارگاه يبرگزارو  روستا گوناگونمسائل  يهاهــنيدر زم يمــعل يها تــنشس
  1.باشد شده براي اين مركز مي هاي تعريف يي از جمله اهداف و مأموريتمختلف روستا

  

  
  

  زيارت و گردشگري پژوهشكدة
تشكيل و فعاليت واحدهاي  نامة نحوة ي دانشگاه فردوسي مشهد طبق آيينزيارت و گردشگر پژوهشكدة

 سترش آموزش عالي، بر اساس ابالغيةشوراي گ7/3/1390وب ــا مصـه ها و پژوهشگاه  پژوهشي در دانشگاه
ظور پاسخگويي به ــيقات و فناوري(عتف) به منــوزارت علوم، تحق 7/12/1390 مورخ 3.252785شماره 

زيارت و  ةسسات عمومي يا غيردولتي كشور در حوزــاي اجرايي، نهادها و مؤه نيازهاي پژوهشي دستگاه
 ةشمار ةيس آن طي نامــســوبة تأاد شده و مصــايج» محورــاتقاض«  ةكدــگري به عنوان پژوهشــردشـگ

پس از  2از طريق وزارت عتف به دانشگاه فردوسي مشهد ابالغ گرديد. 23/08/1396مورخ  193611/22/2
هاي انجام شده مكان استقرار اين پژوهشكده طبقة دوم بخش اداري دانشكدة ادبيات وعلوم انساني  بررسي

هاي  تعيين گرديد و تعدادي از اعضاي هيأت علمي دانشكدة ادبيات، مديريت و عضويت در گروه
اين پژوهشكده  دار شدند. تعدادي از اعضاي هيأت عــلمي مرتبط با محورهاي فعاليت پژوهشي آن را عهده
ي از طريق انعقاد ــاين مركز پژوهشي به صورت مشاركتهاي پژوهشــي درآمدند.  نيز به عضويت گروه

شور در قالب ــهاي متقاضي در ك انــردوسي مشهد و سازمــنامه يا قرارداد همكاري ميان دانشگاه ف تفاهم
ارت و ـدي زيـالبـك ت فضايي ومطالعات اجتماعي زيارت و گردشگري، مطالعاشي ـچهار گروه پژوه
ارت و گردشگري ــارت و گردشگري و مطالعات ديني زيــالعات مديريت و اقتصاد زيـگردشگري، مط

اي را با نهادها  ترهــعامالت گســگري تــزيارت و گردش ةكدــوب پژوهشــن چارچـكند. در اي فعاليت مي
از و در عمر كوتاه خود مطالعات و تعامالت ــغگري آـزيارت و گردش وزةـح ـاط بـهاي مرتب و سازمان

                                                            
   ، دسترسي در:وبگاه گروه جغرافيا، » پژوهشي مطالعات جغرافيايي روستاهاي خراسان ةهست«  -1
 https://geographydept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=374&Itemid=877&lang=fa   ،
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  اي را سازماندهي كرده است. گسترده
  

 
  زيارت وگردشگري با حضور استاندار خراسان رضوي و رياست دانشگاه فردوسي مشهد ةكار پژوهشكد : مراسم آغاز به83ريتصو



289        پژوهش  .4فصل     

  مراكز رشد واحدهاي فناور
شركت متقاضي فعاليت خود را آغاز كرد.  15با استقرار  1387از سال  مشهد مركز رشد دانشگاه فردوسي

ت. هدف اين مركز ــشركت فعال اس 100اين مركز شامل دو مركز جامع و علوم انساني و داراي بيش از 
هاي  اتاق«مراكز رشد به  ينةــپيش 1.باشد حث كارآفريني و فناوري ميــان دانشگاه در مبــتحقق آرم

ت مديريت ارتباط علمي دانشگاه ــبه درخواس 1381ها در سال  گردد. اين اتاق باز مي» تحقيقات كاربردي
گذاري  وراي سياستـا در شـه اربردي در دانشكدهـقات كـهاي تحقي ز اتاقـويب تجهيـو جامعه و تص

دانشكدة ميليون ريال در چند دانشكده از جمله  150 ةياولمديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه با اعتبار 
  2اندازي شد. راه ادبيات

  
  مشهد عبارتند از: يفناور دانشگاه فردوس يمركز رشد واحدها ياهداف كلبه طور كلي 

 ؛يساز يتجار نديفرا ليتكم  
 ن؛يآفر و ارزش انيبن دانش يها شركت جاديا  
 ارتباط صنعت و دانشگاه؛ ةچرخ ليتكم  
 دانشگاه؛ يكاربرد يها پژوهش يو اثربخش ييكارا شيافزا  
 ؛ياقتصاد هاي فعاليتارزش افزوده و  جاديفناور دانشگاه در ا يسهم واحدها شيافزا  
 با دانشگاه؛ ييو اجرا يصنعت يارتباط واحدها قيو تعم توسعه  
 محور و فناورانه؛ هاي دانش فعاليت قيدانشگاه از طر يبه منابع مال يبخش تنوع  
 ؛يمحور يدانشگاه براساس تقاضا ييو پاسخگو يتوان رقابت يارتقا  
 منطقه؛ ينسب يها تياسب با مزنمت يمراكز رشد تخصص جاديجهت ا يزير برنامه  
 3.انيدانشجو ةزيانگ شيبه افزا كمك 

 

                                                            
شارات ـهد، مؤسسة چاپ و انتـ، مش1394گاه فردوسي مشهد در سال ـها و افتخارات دانش موفقيتالهام محمدي و محمد يعقوبي،   -1

 .15، ص 1395دانشگاه فردوسي مشهد، 

 .)77-83آن ( كارنامة دانشگاه فردوسي مشهد: گزارش عملكرد دانشگاه و تحول و توسعةمحمد تقوي،   -2

  ، دسترسي در:مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه، » اهم اقدامات«  -3
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همكف  ةدر طبقوري ـهاي علمي كش ته به دفاتر مراكز رشد دانشگاهي و انجمنـافـي ـايي از فضاهاي اختصاص: نم84 ريتصو

   1كدهـدانش

  

                                                            
  .1400عكس از ميالد پرنياني، ارديبهشت  -1
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  وم انساني دكتر علي شريعتيـو عل دانشكدة ادبياتركز رشد واحدهاي فناور واقع در ـود در مـهاي موج رخي از شركتـب
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 های علمی کشوری های انجمن نمایندگی

های  ای بسیاری از انجمن های استانی و منطقه گذشته میزبان شعبه دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی در دو دهۀ

 شناسی ایران، انجمن ژئوپولیتیک ایران، انجمن اریخ، انجمن جامعهــمن ایرانی تـعلمی ملّی بوده است. انج

و انجمن  1انجمن ویراستاری ایران ،، انجمن ترویج زبان فارسیریزی روستایی ایران علمی جغرافیا و برنامه

 هستند.از این جمله  و ادب فارسی )شعبۀ خراسان( نترویج زبا
 

 
 

          
 

 ها ها و آزمایشگاه کارگاه

امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی را  ۀبه تهیهای زبانی به زودی نیاز  جغرافیا و رشته-های تاریخ وجود رشته

مکان  سوّمینس از استقرار در محل ثابت )ـانی قرار داد و پـو علوم انس دانشکدۀ ادبیاتپیش روی مسئوالن 

 دانشکدۀ ادبیاتکشی  سالن نقشهاقدام در این زمینه آغاز شد. چنـانکه  1340در سه راه ادبیات( از اوایل دهه 

جغرافیا قرار گرفت. -تاریخ ـجویان رشتۀدانش ۀد از ابتدای سال تحصیلی مورد استفادنیز در ساختمان جدی

وازم مورد نیاز البراتوار جغرافیا را از محل ـکشی و ل دانشکدۀ ادبیات وسایل کار از جمله میزهای نقشه

و  12:00تا  08:00ت )ـوبـر روز در دو نـی هشک هـالن نقشـریداری کرد. سـده خـاصی دانشکـصـوه اختـوج

، جغرافیا قرار گرفت. به عالوه-تاریخ ـتلف رشتۀی مخها سالویان ـدانشج ادۀ( مورد استف17:30تا  14:30

                                                           
 .https://adabiyat.um.ac.ir/index.php?lang=fa   ،1399، دسترسی در: دانشکدۀ ادبیاتوبگاه    -1
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كشي  ين رشته نيز بعضي از ساعات مطالعة هفتگي خود را در سالن نقشها دومو  اولهاي  دانشجويان سال
  1.كردند صرف كارهاي علمي مي

يون ريال از سازمان برنامه براي تكميل آزمايشگاه ـاعتباري به ميزان چهار ميل 46-47در سال تحصيلي 
ت آزمايشگاه زبان كه از د و تجهيزاـش دادههاي مذكور اختصاص  گاهـزبان و جغرافيا و خريد لوازم آزمايش

دكتر  2لوازم آزمايشگاه جغرافيا نيز خريداري شد. شور سفارش داده شده بود، وارد شد  وخارج از ك
دكتر رجائي بخارايي در گزارش  3عليان نقش مهمي در تأسيس دو آزمايشگاه زبان دانشكده داشت. ذات
  در اين باره چنين نوشته است: 1347سال 

هاي الزم جهت تعليم و  دستگاه ةكابين با كلي 40ي و بصري به ظرفيت وسايل سازمان سمع«
تمرين زبان به هلند سفارش داده شد و هم اكنون به قرار اسناد واصل به مرز ايران (جلفا) رسيده 

  4»است.

هاي مختلف جغرافيا، توسعه و جهيز  گرايش-تهـي و رشـهاي خارج انـهاي زب هـرش رشتـپا به پاي گست
  هاي بعد ادامه يافت.  هاي جغرافيايي نيز در دهه هاي زبان و كارگاه آزمايشگاه

  
  هاي زبان آزمايشگاه

به ي اخير ها سالت و در ـاي اس وارهـماه ـرندةكابين و مجهز به گي 30دود ـآزمايشگاه عمومي زبان با ح 
 يفارس ،يفرانسه، روس ،يسيانگل يها زبان يآموزش عمل يبراه است و ديردچند منظوره مجهز گ تجهيزات
اين  5ود.ـش استفاده مي اين امكاناتاز  ،تلفظ قيـبـو تط يشناسي جهت آواشناس خش زبانـدر ب نيـو همچن
 هاي زبان نيز ها و مراكز آموزشي براي برگزاري آزمون ازمانـه سـخدمات ب ـت ارائةگاه از قابليـآزمايش

   6برخوردار است.

                                                            
 .24، ص1342اخبار دانشگاه مشهد، آذر   -1

      .35، ص 46- 47هاي دانشگاه مشهد در سال تحصيلي  گزارش فعاليتدانشگاه مشهد،   -2
 .دكتر غالمرضا ذات عليان  استاد پيشكسوت گروه زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه فردوسي مشهد ةويدئويي دربار  -3

  .7648، ش»عمل دكتر رجائي بخارايي با شهادت ارقام و آمار ةو دوركارنامه «نامة اداري،   -4
، وبگاه شركت مهندسي نوآوران تحقيق، » تجهيز دانشكدة ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد به البراتوار چند منظوره زبان كلسميت«  -5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .1399اسفند  7،   م/-فردوسي-دانشگاه-ادبيات-دانشكده-تجهيز/https://www.noavaran-eng.comدسترسي در: 

  ، تور مجازي دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دسترسي در:» تور مجازي«   -6
http://adabiyat.um.ac.ir/single/adabiyat/index.html   ،1399.                                                                                                                                                                  
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 1دانشكدة ادبيات: آزمايشگاه زبان 85 ريتصو

  
به همت دكتر  نيز آزمايشگاه شناخت و هيجان حسي 1396عالوه بر آزمايشگاه عمومي زبان، در سال 

دستگاه  كياست كه  يدستگاه ثبت امواج مغز كي يدارا شگاهيآزما نيا 2.تأسيس شدقدم  رضا پيش
 از آزمايشگاه اين پژوهشي دستاوردهاي و ها فعاليت حاصل 3.شود يب مــدر آن نص زين يمــچش ابيرد

  :4باشد مي زير شرح به تاكنون سيستأ ابتداي

                                                            
  ، تور مجازي دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دسترسي در:» تور مجازي«   -1

http://adabiyat.um.ac.ir/single/adabiyat/index.html   ،1399.                                                                                                                                                                  

  ، دسترسي در:وبگاه گروه زبان انگليسي، » معرفي گروه«  -2
https://engdept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=373&Itemid=539&lang=fa   ،1399.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

رسي در: ـ، دستناـان ايران؛ ايســويــجـبرگزاري دانشـخ، » يـان حسي در دانشگاه فردوسـناخت و هيجـايشگاه شـاندازي آزم راه«  -3
https://www.isna.ir/news/96101306713/1396دي  13،   فردوسي-دانشگاه در حسي هيجان و شناخت آزمايشگاه اندازي راه.         

زبان انگليسي و   عضو هيأت علمي گروه  دمـق شـرضا پي  ط دكترـتوس 2012تين بار در سال ـنخس  (هيجان+بسامد) كه "هيجامد" ةريـنظ
ها دارد. بدين معنا كه  آن  شناسي تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد مطرح شد، اشاره به تركيب و ترتيب حواس و هيجانات منتج از روان

توانند سبب توليد هيجاناتي شوند كه فهم آنان را از دنياي بيرون نسبي  ها مي ميزان دسترسي افراد به آن تركيبات مختلف حواس و
هيجامد تاكنون  ةتر است. نظري كنند. براين اساس، هرچه ميزان درگيري حسي و هيجاني از موضوعي بيشتر باشد، يادگيري آن آسان مي

شناسي مورد استفاده قرار گرفته است و يكي از اهداف آن يافتن تركيب بهتر  وزش و زبانشناسي، آم هاي متفاوتي مانند روان در حوزه
، دسترسي در: قدم سازي و استعداديابي زبان پيش مركز آزمون، » تاييد نظريه هيجامد« .  حواس براي تاثير بيشتر در مخاطب است

http://pishghadam-center.ir/fa/emotioncy_theory/   ،15  2020مه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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  هاي جغرافيا ها و آزمايشگاه كارگاه        
گيري  بهره	.باشد اني مربوط به گروه جغرافيا ميسو علوم ان دانشكدة ادبياتبيشترين كارگاه و آزمايشـگاه در 

زمين اعم از ابعاد انساني و  ةيارـش و سنجش ابعاد مختلف سـاي پايــافزاره رمـاز ادوات، امكانات، ابزار و ن
گيري  نار مطالعات ميداني، بهرهـت. در اين رهگذر، در كـلوم جغرافيايي اســي الينفك از عئزـطبيعي، ج

ناپذير  وهش در علوم جغرافيايي امري اجتناباز آزمايشگاه و كارگاه جهت تكميل فرآيند آموزش و پژ
ات ــانـهاي دور داراي امك د از گذشتهـگاه فردوسي مشهـروه جغرافياي دانشــاس، گـت. بر همين اســاس
هاي گروه جغرافيا در  راي انجام امور آموزشي و پژوهشي بوده است. مجموعه آزمايشگاهــايشگاهي بــآزم
واني، ــخ شهــارتوگرافي، نقــهاي عملي چون ك محلي براي آموزش درس يلي،ــصــول هر نيمسال تحــط

هاي  ، نقشهشناسيهاي هوا هاي هوايي، نقشه هاي موضوعي، عكس يل و تفسير نقشهــبرداري، تهيه، تحل نقشه
هاي رقومي  اي، پردازش و تحليل داده هاي رقومي تصاوير ماهواره شناسي و ژئومورفولوژي، پردازش زمين
   1باشند. ) ميGISبندي شده و آموزش سيستم اطالعات جغرافيايي ( شبكه

در چهار سال وزشي و پژوهشي علوم جغرافيا ـاي آمـه گاهـانجام شده در آزمايش هاي فعاليتاقدامات و 
  باشد:  اخير به شرح زير مي

  عدد 30تجهيز كارگاه شهر و روستا به صندلي چرخان به تعداد.  
 ر و روستا به سيستم ديتا پروژكتورنصب و تجهيز كارگاه شه.  
 عدد 15شناسي به صندلي چرخان به تعداد  تجهيز كارگاه اقليم.  
  عدد 20تجهيز كارگاه سنجش از راه دور به صندلي چرخان به تعداد.  
  جديد ةعدد رايان 12سنجش از راه دور با تجهيز كارگاه.  
 هاي مربوط به خاك تجهيز كارگاه ژئومورفولوژي به كمد ديواري براي آزمايش.  
 هاي تجهيز آزمايشگاه به دستگاه GPS جهت كار عملي و آموزشي.  
 فولوژي توسط استادانرشناسي و ژئومو جهيز آزمايشگاه به تجهيزات اقليمت.  
 هاي علوم جغرافيا ها و كارگاه هاي عملي در آزمايشگاه برگزاري كالس.  
 ت علمي و دانشجويان تحصيالت تكميلي علوم أهاي اعضاي هي ها در پژوهش استفاده از آزمايشگاه

  2ا.جغرافي

                                                            
 _https://geographydept.um.ac.ir/index.php?option=com ، دسترسي در:وبگاه گروه جغرافيا، » ها ها و كارگاه آزمايشگاه«  -1

content&view=article&id=359&Itemid=860&lang=fa   ،1399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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  :باشد كارگاهي گروه جغرافيا شامل موارد زير مي – امكانات آزمايشگاهي
  
   پايگاهGIS   
از پركاربردترين و 		GIS پايگاهاطالعات جغرافيايي در علوم جغرافيايي،  ةامانـيت و نقش سـا توجه به اهمب
ي و ـف آموزشـهاي مختل ها و كارگاه ه كالسكد ـآي ار ميـه شمــغرافيا بــج روهـگهاي  شـبخترين  الـعـف

ومي چون ويدئو پروژكتور، ـانات عمـرايانه و امك 26به اين پايگاه د. شو برگزار ميدر آن شي ــپژوه
پردازش  GIS	افزارهاي هاي اين پايگاه به انواع نرم ده است. رايانهــاينترنت تجهيز گردي و شــمايــن ةصفح

  1ند.هستافزارهاي پركاربرد جغرافيايي مجهز  افزارهاي آماري و نرم تصاوير، نرم
  

 
 هايافزار هاي آموزشي مربوط به نرم و سنجش از راه دور و انواع دوره GISهاي  محل برگزاري كالس GISپايگاه : 86 ريتصو

 2جغرافيايي

                                                            
  ، دسترسي در:وبگاه گروه جغرافيا، » GISپايگاه «  -1
 https://geographydept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=425&Itemid=899&lang=fa   ،

1399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  ، تور مجازي دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دسترسي در:» تور مجازي«   -2

http://adabiyat.um.ac.ir/single/adabiyat/index.html   ،1399.                                                                                                                                                                  



299        پژوهش  .4فصل     

  ييو روستا يشهر يزير كارگاه برنامه  
گردد. استادان و  محسوب مي ييايجغراف ةيو پا كيهاي كالس از درس ياريبس يكارگاه محل برگزار نيا
چون  يونـا و فنـه روش يريادگيه ـكه منجر ب دـنيماـن يم سيرا تدر يهاي كارگاه درس نيارشناسان در اـك

 ريو تفس هيته ،يدرولوژيه يعمل يكارها ،ييهوا يها عكس ريتفس ،يكش و نقشه يارتوگرافـك ،يه خوانـنقش
عكس  8000كارگاه بالغ بر  نيگردد. در ا مي يبردار و نقشه يموضوع يها و نقشه يفولوژرژئومو يها نقشه
  1شود. مي يمختلف نگهدار يها اسيبا مق يموضوع يها و نقشه يتوپوگراف ةو چند هزار نقش ييهوا

  

  

  
 2ريزي شهري و روستايي : كارگاه برنامه87 ريتصو

                                                            
  ، دسترسي در:وبگاه گروه جغرافيا، » ريزي شهري و روستايي كارگاه برنامه«  -1

https://geographydept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=426&Itemid=900&lang=fa   ،
1399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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  شناسي) (آزمايشگاه اقليم سازي اقليمي كارگاه مدل  
رايانه داخل كارگاه و يك سرور با قابليت اتصال از راه  16گيري از تعداد  سازي اقليمي با بهره كارگاه مدل
شناسي را  اي آموزشي و پژوهشي مرتبط با اقليمـه س، برنامهـ، مجهز به پلتفرم لينوك)ssh دور (قابليت
 ,GrADS, NCL, CDOافزاري اقليمي چون  هاي نرم تهـافزارها و بس كارگاه به انواع نرم هد. اين پوشش مي

NCO, NcView ونـاي چ طقهـمن اس و مقياسـمقي هايي رقومي با كاربردهاي ميان مدل و		 WRF  وRegCM  
گروه آموختگان  دانشت تا ــوده اســامكانات شرايطي را فراهم نماين  ـةت. مجموعــتجهيز گرديده اس

شناسي مدرن يعني  هاي اقليم كي از حوزهــندي خاصي در يــي مشهد از توانمــجغرافياي دانشگاه فردوس
. عالوه بر برگزاري ي نمايندگير رهــبرخوردار باشند و از آن در تحقيقات خود به »سازي اقليمي مدل«

هاي رقومي  ليل دادهـو پردازش و تح سازي هاي تخصصي مدل هاي درس، در اين كارگاه دوره كالس
م باالي ــبا توجه به حج گردد. زار ميـال برگـور در طول ســمندان از سراسر كش هي براي عالقجو

سازي  ) در مدلParallelComputingهاي موازي ( ورد نياز و همچنين نياز به انجام پردازشـهاي م پردازش
 از طريق)، محاسبات خود را ssh	ز طريق اتصال از راه دور (قابليتاربران اين كارگاه به دفعات اـاقليمي، ك

  1رسانند. مركز محاسبات سنگين دانشگاه فردوسي مشهد به انجام مي
  

  
 2سازي اقليمي : كارگاه مدل88 ريتصو

                                                            
  ، دسترسي در:وبگاه گروه جغرافيا، » سازي اقليمي كارگاه مدل«  -1
 https://geographydept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=427&Itemid=901&lang=fa   ،

1399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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  آزمايشگاه ژئومورفولوژي  
را در خود جاي داده  يغرافياي طبيعـآزمايشگاه ژئومورفولوژي، مجموع ادوات و ابزارآالت مربوط به ج

به  مجهزشدنشناسي نيز به اين آزمايشگاه تعلق دارد. اخيراً اين آزمايشگاه در حال  سنگ ةاست. مجموع
نين برخي از ادوات هواشناسي در اين ـباشد. همچ مينيز وسايلي براي انجام برخي از آزمايشات خاك 

  1ي گرفته است.آزمايشگاه جا
  

  

  
  2ژئومورفولوژي: آزمايشگاه 89 ريتصو
                                                            

  ، دسترسي در:وبگاه گروه جغرافيا، » آزمايشگاه ژئومورفولوژي«  -1
https://geographydept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=428&Itemid=902&lang=fa   ،

1399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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  1مركز رايانه
ار ــتور كــاستفاده از امكانات فني و ارتباطي مربتط با آن را در دس ،م و آموزشــورود رايانه به عرصه عل

 ةو علوم انساني به اين امكانات كه از اواسط ده دانشكدة ادبيات. روند تجهيز ه استقرار داد ها دانشگاه
هاي دانشگاه رشد روزافزون داشته است. چنانكه  د ساير بخشــهماننرفته بود ــمورد توجه قرار گ 1370

ها)، امور آموزشي و پژوهشي (از  نگاري مالي (از جمله تمامي نامه -اداري هاي فعاليتامروزه تقريباً تمامي 
هاي پژوهشي و  بط پيشينهــس گرفته تا ثبت و ضــايش در تدريــهاي درس و نم اب كالســحضور و غي

شود. با  رايانه و اينترنت انجام مي از ي ارتباط تلفني با استفادهــنامه و رساله) و حت امور مربوط به پايانتمامي 
جازي به جاي آموزش حضوري ــو ضرورت آموزش م 1399- 1400بروز بحران كرونا در سال تحصيلي 

  اهميت اين عرصه دو چندان شد.
 يها دستگاه چاپگر در مدل 15با حدود  ساختمان قديم) (در دانشكدة ادبيات ةانياتاق را 1378در سال 

عالوه بر  داد. خدمات ارائه مي يرـارشد و دكت يناسـكارش ،ياســكارشن يها دوره انيمختلف به دانشجو
 ةحوز محلاستادان و پژوهشگران در  ةفادـتـجهت اس يزرياپگر لـو چ شرفتهـيپ ةانيتگاه راـدس كيــ نيا

هاي  استفاده از رايانه دانشگاه، شكده به پرديسـبعد از انتقال دان 2.بودود ـدانشكده موج يمعاونت پژوهش
دستگاه  8هاي دانشــكده از  اداري و شخصي (اعضاي هيأت علمي) به سرعت گسترش يافت و تعداد رايانــه

 انهيتگاه راــدس كيــ ود كهـب اميا نيدر ا 3دا كرد.ـش پيـافزاي 1382تگاه در سال ـدس 130به  1377در سال 
به همين جهت نياز به مركزي اق كارشان قرار داده شد. ـتاستفاده در ا يدانشكده برا دياكثر اسات اريدر اخت

امور رايانه احساس گرديد. پيش از اين، يك نفر از كارشناسان مركز رايانه دانشگاه (فاوا) براي رفع  ةبراي ادار
آمد. اما پس از مدتي نخستين كارشناس مسئــول امور رايانه در دانشكده  مشكالت مربوط به دانشكده مي

ري نيز در دانشكده جذب كارشناسان ديگ ،اي هاي رايانه با گسترش فعاليت مهندس خوشبخت).منصوب شد (
  . شدند

با توجه به نقش رايانه در ارتباطات علمي، فرهنگي و همچنين ارتقاي كيفيت امور، يكي از  80در دهه 
ها بود.  كدهــود در دانشــاي موج ت ارتقاء تجهيزات رايانهــيگيري در جهــهاي اصلي اين حوزه پ هـامـرنـب
هاي اعضاي هيأت علمي در دانشكده و  ب گرديد كه اكثر اتاقــموجانجام شده در اين راستا  هاي عاليتـف

                                                            
 معاونت پژوهشي دانشكده بوده است. ةزيرمجموع 1398اين مركز تا سال  -1

  .116، ص تاريخچه و راهنماي دانشگاه فردوسي مشهدستاد پنجاهمين سال تأسيس دانشگاه فردوسي مشهد،   -2
 .378، ص )77-83كارنامة دانشگاه فردوسي مشهد: گزارش عملكرد دانشگاه و تحول و توسعة آن (محمد تقوي،   -3
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دانشگاه نيز در اواخر اين دهه ساختار  1هز به رايانه شود.ــي مجــهمچنين اتاق دانشجويان تحصيالت تكميل
  2ها را تدوين كرد. هاي انفورماتيكي دانشكده فعاليتالزم جهت مديريت و پشتيباني 

ها  هاي دانشجويي (هر كدام با ده دانشكده مسئول رسيدگي به امور پايگاه ةرايانركز ــدر حال حاضر م
اي كتابخانه،  ها)، امور رايانه ، اقليم و آزمايشگاهGISير ــهاي جغرافيا (نظ گاهــرايانه و خدمات اينترنتي)، پاي

اداري و نيز مركز تلفن هاي  ها و تاالرهاي دانشكده و بخش توسعه، تجهيز و تعمير امكانات ارتباطي كالس
هاي شخصي نيز  اي هيأت علمي در استفاده از رايانهــخدمات به اعض ــر اين ارائةباشد. افزون ب دانشكده مي

هاي  شود. بخشي از وظايف مركز رايانه كه مطابق با دستورالعمل توسط كارشناسان اين مركز انجام مي
  قرار زير است:شود، به  مركز رايانه دانشگاه (فاوا) انجام مي

 خريد تجهيزات فناوري اطالعات و ارتباطاتدر زمينه فني  ةمشاور. 

 دانشكده ةربوط به بهبود مداوم زيرساخت شبكپيگيري امور م. 

 هاي داخلي دانشكده مديريت سوئيچ. 

 هاي  نظارت بر پشتيباني فني از تلفنVOIP . 

 مديريت منابع شبكه (اكتيو دايركتوري) ةاستقرار سامان. 

 دانشكده و بروزرساني آن پس از هر تغيير ةشبك ةنقش ةارت بر تهينظ. 

 سيم دانشكده بي ةنظارت بر پشتيباني شبك. 
 

  مسئوالن مركز رايانه
  

  مدت خدمت  كارشناسان مسئول
 1384تا  1380  مهندس خوشبخت  
 1385تا  1384  مهندس مباشري  
 ماه) 6( 1385تا  1385  راد مهندس منصوري  
 1387تا  1385  مهندس خوشبخت  
 1388تا  1387  دكتر مجيد ياسوري  
 1388تا  1388  دكتر زهره ناصحي  
 1389تا  1388  راد مهندس منصوري  
 ادامه دارد-1389  مهندس مدني  

                                                            
 .387، ص همان  -1

 .185، ص همان  -2
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  تصاوير و اسناد تكميلي فصل چهارم
  

 
 . (كتابخانةو علوم انساني دانشكدة ادبيات ةالشعراي بهار در كتابخان ة ديوان ملكيافت شد ة: تصويري از نسخ90 ريتصو

 1394سال  در شناسان شهرت دارد. صر به فرد در ميان نسخهـهاي خطي منح به جهت داشتن برخي نسخه دانشكدة ادبيات
ات فارسي ـزبان و ادبي ة رشتةآموخت دانش مجرد يدكتر مجتب. يافت شد ابخانهــكتاين الشعراي بهار در  ديوان نايابي از ملك

تري از ديوان  منحصر به فرد و كامل ةود فرخ نسخـهاي خطي اهدائي محم در ميان نسخه بيات مشهدة اددــشكـدان
  1)اي از اين ديوان شد. ساز تصحيح و چاپ تازه الشعراي بهار يافت كه زمينه ملك

  
  
  
  

                                                            
؛  7، بخش ادب و فرهنگ، ص 1394دي  1، روزنامه خراسان، » كشف شد »بهار«و كاملي از ديوان نسخه جديد «خراسان،  ةروزنام  -1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .2015دسامبر  https://t.me/Akhbarmashhad/2263   ،19، دسترسي در: كانال تلگرام تاريخ مشهد، » يك اتفاق نادر ادبي« 
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  1رئيس دانشكده ،با همراهي دكتر رجائي بخارايي دانشكدة ادبيات: بازديد اسداهللا علم از گروه جغرافياي 91تصوير 

  

 
در  يادبيات و سخنران ةاز دانشكد يمل يوراـرئيس مجلس ش يد دكتر عبداهللا رياضـتصاوير مربوط به بازدي: 92 ريتصو

دكتر جالل اني ـيزبـبه م 1352آبان  17لغايت  12لوم انساني ـات و عـادبي ةكدـدر دانش يفردوس ةهفت دومين ةافتتاحي
  2ادبيات و علوم انساني ةرئيس وقت دانشكد ،يمتين

                                                            
(گروه  بازديد اسداهللا علم از دانشكدة ادبيات دانشگاه مشهد«ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي)،  ها، موزه ساكماق (سازمان كتابخانه  -1

  )،  بي تا.17117( ة، عكس شمار» جغرافيا)
 كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد. -2
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  1سابق دانشكدة ادبيات سالن مطالعة :93 ريتصو

  

 
  2سمت راست دكتر افضل وثوقي (گروه زبان و ادبيات فرانسه) در مسابقات شطرنج تهران : 94 ريتصو

                                                            
 كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد. -1

  همان جا. -2
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  13701 دانشكدة ادبيات با حضور محمد قهرمان، دهة: انجمن ادبي دانشجويان 95 ريتصو

  

 
  2عليان محمدرضا شجريان و دكتر ذات :96 ريتصو

                                                            
 ، تصوير صفحات پاياني.46- 47هاي دانشگاه مشهد در سال تحصيلي  گزارش فعاليتدانشگاه مشهد،   -1

  اسناد دانشگاه فردوسي مشهد.كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و  -2
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آستان قدس از  از نمايشگاه تشكيالت اداري پانصدسالة: بازديد مسعود فرنود، استاد تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد 97تصوير 

  1صفويه تا قاجاريه
  

 
 70: آزمايشگاه جغرافيا در دهة98تصوير 

                                                            
بازديد مسعود فرنود، استاد تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد از «ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي)،  ها، موزه ساكماق (سازمان كتابخانه  -1

 .1381، ، مخزن اسناد مكتوب)18110 ( ة، عكس شمار» آستان قدس از صفويه تا قاجاريه ةنمايشگاه تشكيالت اداري پانصد سال
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: از راست سلمان ساكت، دكتر محمدجعفر ياحقي، دكتر محمدمهدي 1388شناسي، بهمن  قطب علمي فردوسي :99 ريتصو

  1الديني، احسان قبول كاميار، دكتر مهدي مشكوه محصل، دكتر تقي وحيديان نژاد، دكترمحمدرضا راشد ناصح، دكتر رضا انزابي
  

 
  2هجري 1344استاديار در سال  : آگهي انتخاب54سند 

                                                            
  .نژاد استاد دكتر رضا انزابي ةنام چون من در اين ديار: جشنمحمدرضا راشد محصل، محمدجعفر ياحقي، و سلمان ساكت،   -1
  .39، ص1344اخبار دانشگاه مشهد،   -2
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1الطب المتعلمين في الل متيني براي تصحيح كتاب هدايتبيگي از دكتر ج دكتر اسماعيل: قدرداني 55سند 

 

   

                                                            
پروندة جالل متيني،  ، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد /» بيگي از دكتر جالل متيني قدرداني دكتر اسماعيل«نامة اداري،   -1

  .1343دي  15
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  1پايانو دكتر يوسفي به اروپا : موافقت شوراي دانشكده با اعزام دكتر مفخم56سند 

   

                                                            
، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / » و دكتر يوسفي به اروپا پايان موافقت شوراي دانشكده با اعزام دكتر مفخم«نامة اداري،   -1

  .5232، ش 1341بهمن  13پرونده غالمحسين يوسفي، 
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  1كتابخانه استياز ر ييبخارا يدكتر رجائ يبا استعفا دكتر سامي راد (رئيس دانشگاه مشهد) موافقت: 57سند 

  

 
  2كتابخانه ةبه تهران به منظور توسع متيعز يبرا ينيدكتر جالل مت يتقاضا: 58سند 

                                                            
، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروندة » ي از رياست كتابخانهموافقت با استعفاي دكتر رجائي بخاراي«نامة اداري،   -1

 .3478، ش 1340آبان  23احمدعلي رجائي بخارايي، 

، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد » تقاضاي دكتر جالل متيني براي عزيمت به تهران به منظور توسعه كتابخانه«نامة اداري،   -2
 .8190، ش 1351دي  24متيني، / پروندة جالل 
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  1سفر خود به تهران يط ينيدكتر جالل مت يو پژوهش يآموزش هاي فعاليتگزارش : 59سند 

                                                            
، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي » هاي آموزشي و پژوهشي دكتر جالل متيني طي سفر خود به تهران گزارش فعاليت«نامة اداري،   -1

  .5474، ش 1351شهريور  19مشهد / پروندة جالل متيني، 
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1: چاپ دو سخنراني از دكتر محمدمهدي ركني يزدي60سند 

 

  
  

                                                            
 27محمدمهدي ركني يزدي،  ةبايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند، مشهد، » پيرامون دانشياري دكتر ركني يزدي«نامة اداري،   -1

  .1354بهمن 
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  1قند آبكوه سوم جغرافيا به كارخانةربابه محمود كاشاني دانشجوي سال  عزام: ا61سند 

                                                            
درخواست از استانداري خراسان جهت معرفي يكي از «ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي)،  ها، موزه ساكماق (سازمان كتابخانه  -1

 ة، سند شمار» صنعت قند ةاي در زمين قند آبكوه جهت انجام رساله جغرافي دانشكدة ادبيات و علوم انساني به كارخانه ةدانشجويان رشت
  .1، ص 1350شهريور  3)، 181233(
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 .2: همان، ص 62سند 
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 .3همان، ص  :63سند 
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 .4همان، ص  :64سند 
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 .5: همان، ص 65سند 
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  .6: همان، ص 66سند 
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  1بخارايي در خراسان ستفادة دكتر رجائي از وسيلة نقلية دانشكده براي مطالعة لهجة: ا67سند 

  
  

 
  2خراسان شمالي تصميم دكتر سعيدي مبني بر مطالعة :68سند 

                                                            
، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / » بخارايي در خراسان ةلهج ةدانشكده براي مطالع ةنقلي ةاستفاده از وسيل«نامة اداري،   -1

  .5909، ش 1346آبان  17پروندة احمدعلي رجائي بخارايي، 
عباس  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» خراسان شمالي ةتصميم دكتر سعيدي مبني بر مطالع«نامة اداري،   -2

  .1350تير  20سعيدي رضواني، 
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  1بزرگداشت سعدي با همكاري يونسكو دانشكدة ادبيات در كنگرةهيأت علمي  ي: شركت اعضا69سند 

                                                            
بزرگداشت سعدي با همكاري كميسيون ملي، تربيتي، علمي و  ةهيأت علمي دانشكدة ادبيات در كنگر يشركت اعضا«نامة اداري،   -1

، ش 1363آبان  8سيد حسين فاطمي،  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» در ايران» يونسكو«فرهنگي ملل متحد 
4943. 
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  1بزرگداشت هزارمين سالگرد فردوسي صاب دكتر خواجويان به عضويت كميتة: انت70سند 

                                                            
، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي » بزرگداشت هزارمين سالگرد فردوسي ةب دكتر خواجويان به عضويت كميتانتصا«نامة اداري،   -1

  .26182، ش 1368بهمن  20محمدكاظم خواجويان،  دةمشهد / پرون
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1دعوت كميسيون ملي يونسكو از دكتر حائري: 71سند 

 

                                                            
، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد » غزالي ةدعوت كميسيون ملي يونسكو از دكتر حائري براي شركت در كنگر«نامة اداري،   -1

  .6495، ش 1364بهمن  29عبدالهادي حائري،  ة/ پروند
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 1تاريخ ريزي دعوت دكتر خواجويان و دكتر نبئي به جلسة كميتة برنامه: 72سند 

                                                            
شهد / ـم اه فردوسيـهد، بايگاني كل دانشگـ، مش»  ريزي تاريخ دعوت دكتر خواجويان و دكتر نبئي به جلسة كميتة برنامه«اداري، نامة   -1

  / الف. 5779، ش 1370اسفند  7محمدكاظم خواجويان،  ةپروند
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مزيناني به و علوم انساني دانشگاه مشهد، با اعزام دكتر علي شريعتي  دانشكدة ادبيات: مخالفت جالل متيني، رئيس 73سند 

  1المللي مذهب و صلح توكيو و شركت در كنگرة بين
  

 
  : لوگوي كنگره در دعوت نامه شريعتي74سند 

                                                            
مخالفت جالل متيني، رئيس دانشكدة ادبيات و علوم انساني «ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي)،  ها، موزه ساكماق (سازمان كتابخانه  -1

 27)، 194406/1(ة ، سند شمار» المللي مذهب و صلح بين ةدانشگاه مشهد، با اعزام دكتر علي شريعتي مزيناني به توكيو و شركت در كنگر
  .1349مهر 
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  1جغرافيدانان ايران اني از چهارمين كنگرة: گزارش دكتر سعيدي رضو75سند 

                                                            
 ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» جغرافيدانان ايران ةگزارش دكتر سعيدي رضواني از چهارمين كنگر«نامة اداري،   -1

  .17763، ش 1355عباس سعيدي رضواني، 
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  1جغرافيدانان ايران تر سعيدي رضواني از چهارمين كنگرة: گزارش دك76سند 

                                                            
  .2، صهمان  -1
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  1يدرس يها كتاب ناريدر سم يركن يمحمدمهدحداد عادل جهت شركت دكتر دكتر  يتقاضا: 77سند 

                                                            
، مشهد، بايگاني كل دانشگاه » هاي درسي كني در سمينار كتابتقاضاي حداد عادل جهت شركت دكتر محمدمهدي ر«نامة اداري،   -1

  .21245، ش 1361آذر  25محمدمهدي ركني يزدي،  ةفردوسي مشهد / پروند
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  1: تقاضاي مأموريت چهار روزه براي دكتر محمدمهدي ركني در گردهمايي دبيران78سند 

  
  

 

                                                            
، » ردهمايي دبيرانـتب درسي در گـمدمهدي ركني به عنوان مؤلف كـت شركت دكتر محـداد عادل جهـتقاضاي ح«نامة اداري،   -1

  .17041، ش 1362شهريور  16محمدمهدي ركني يزدي،  ةفردوسي مشهد / پروندمشهد، بايگاني كل دانشگاه 



  
  
  
  

  
  پنجمفصل 

  يـانـدهاي جهـونـپي
  
  
  

  

  
  

  درآمد
جديد در ايران پيوندي بنيادين با تحوالت جهاني در نظام دانشگاهي داشته است.  ايجاد نظام دانشگاهي

دانشگاه نيز به طور مشخص متأثر از اروپا بود.  ة ادارةازمان و شيوــها و متون درسي و س انكه برنامهــچن
وضوعي كه خارج از كشور بودند. م آموختة ها در ايران غالباً دانش دانشگاههمچنين نسل نخست مدرسان 

 ةروز بودن در زمين دامه يافته است. همزمان ضرورت بهكاهشي ا تاكنون نيز البته با روندي نسبتاً بعدها و
اي ملّي بلكه موضوعاتي جهاني و حاصل كوشش جمعي بشر  علمي و اين واقعيت كه علم و دانش نه مقوله

ايران و كشورهاي ديگر بخصوص  دانشگاهي ميان –ساز تداوم و گسترش پيوندهاي علمي  هستند زمينه
نگاري و  امكانات ارتباطي در مقياس جهاني ازنامه خره آنكه توسعةــت. باألوده اســكشورهاي پيشرفته ب

(رايانامه، اي مجازي ــراهم شدن امكانات گسترده و گوناگون دنيــا فگرفتــه تواع مسافرت ــافزايش ان
دانشگاهيان بتوانند و  ها دانشگاهاخير موجب شد تا  شنيداري و ...) در يكي دو دهة –ديداري  ارتباط زندة

داشته باشند.  امريكاهاي اروپا و  خصوص در  قاره هپيوندهايي قابل توجه با مراكز علمي و دانشگاهي جهان ب
و  ها نشگاهداهاي سياسي را ناديده بگيريم امروزه از اين جهت مرزي ميان  چنانكه اگر برخي دخالت
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به رغم  1398 – 1400ي ها سالدانشگاهيان در سطح جهاني باقي نمانده است. حتي بروز بحران كرونا در 
  گونه ارتباطات در فضاي مجازي شد.  ساز گسترش اين زمينه ،مشكالت همة

اجتماعي و نيز جايگاه علمي كشورهاي مختلف اين پيوندها در يك قرن  –بسته به تحوالت سياسي 
گيري از اين پيوندها بيشتر از سوي  است. چنانكه در ابتدا جهت بهره  ته با تغييراتي نيز همراه بودهگذش

هاي  هايي مانند زبان خصوص در رشته هب ها دانشگاهخارج به داخل ايران بود (حضور مدرسان خارجي در 
يان ايراني نيز اين هاي خاص علمي، فني و پزشكي)، اما با گذشت زمان دانشگاه خارجي و برخي رشته

رتباط با دانشوران خارجي به امكان را يافتند تا با حضور در مجامع علمي خارج از كشور ضمن برقراري ا
علوم انساني مربوط  و پژوهش در حوزةه آموزش ـهاي علمي خود نيز بپردازند. تا آنجا كه ب يافته ارائة
ان كهن اما زنده در جهان و نيز ــاز چند زب ييك ه عنوانــي بــشود مواردي مانند آموزش زبان فارس مي

جهاني  ــه در صحنةشمول فارسي فرصت خاصي را براي حضور استادان اين عرص محتواي ادبيات جهان
و در اين چارچوب در طول حدود يك قرن اخير صدها نفر از دانشگاهيان ايراني براي فراهم كرده است 

هاي (افريقا،  رهاي مختلف از شرق آسيا تا غرب اروپا و قارهفارسي راهي كشو تدريس زبان و ادبيات
  ند.  امريكا و اقيانوسيه) شد

كميلي نيز پيوندهاي ــهاي تحصيالت ت تادان و دانشجويان دورهــاعزام دانشگاهيان اعم از اس برنامة
تغييرات در سياست گسترش بيشتري همراه كرده است. درپي  ي ايراني با جهان خارج را باها دانشگاهجهاني 

 ةيراتي شده است. چنانكه گسترــدها نيز دچار تغيــت اين پيونــوالت جهاني جهــخارجي كشور و نيز تح
وي توجه به كشورهاي ـر از توجه بيشتر به غرب، به ســهاي اخي جغرافيايي پيوندهاي دانشگاهي در دهه

ه نيز كشيده شده است. همچنين جهت ــروسي ايه و منطقه و نيز كشورهاي ديگر مانند چين و هند وــهمس
ت و نظام دانشگاهي ايران از يك نظام بيشتر ــرده اســير كــاني در مواردي تغيـوندهاي جهـگيري از پي بهره
تر (عراق،  لمي پايينــورهايي با جايگاه عــخصوص در كش هرساني ب بهره ــرصةبر (واردكننده) وارد ع بهره

وم ــادبيات و عل ــشگاه فردوسي مشهد و دانشكدةالمللي دان ز شده است. سير مناسبات بينافغانستان و ...) ني
رار داد. در اين فصل ابعاد گوناگون پيوندهاي ــتوان مورد توجه ق اندازي مي انساني را نيز در چنين چشم

  گيرد.     قرار مي با مراكز علمي و دانشوران خارجي مورد بررسي دانشكدة ادبياتفرهنگي  –متقابل علمي 
شگاه فردوسي مشهد قدمتي به و علوم انساني دان دانشكدة ادبياتالمللي در  توجه به پيوندهاي علمي بين

ل كرده در اروپا، آشنايي و پيوند ــآموختگان ايراني تحصي ده دارد. حضور دانشــتاريخ خود دانشك اندازة
افل علمي ــه (فياض، رجايي، يوسفي و متيني) با محدانشكد واستادان گذار و نخستين رؤسا نزديك بنيان
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تحصيل  آموختگي و ادامة ، دانش1زبان انگليسي و فرانسههاي  خارجي و تدريس مدرسان خارجي در رشته
 زبان فارسي در خارج از كشور زمينةو تدريس  2اكثريت اعضاي هيأت علمي دانشكده در خارج از كشور

بود.  كردهم ــكده فراهــللي در دانشــالم داوم پيوندهاي علمي بينــگسترش و تراري، ــمناسبي را براي برق
هاي شركت در  عاتي و تحقيقاتي، تأمين هزينهــهاي مطال ورســالمللي، تأمين ب هاي بين برگزاري همايش

كوشش در زمينة هايي از  هاي خارج از كشور و انجام سفرهاي علمي به كشورهاي ديگر نمونه همايش
هاي ديگر  ارجي در دانشكده نيز از جلوهــنراني ميهمانان دانشگاهي خــور و سخــحض 3است. ورد اشارهم

ها، سخنراني پروفسور هاروارد آرناسن  اين پيوندها بوده است. از جمله نخستين موارد اين گونه سخنراني
  4بود. 1338 شهريور سال 17استاد دانشگاه كاليفرنيا و رئيس قسمت هنري آن دانشگاه در 

  

  
  چند زبان خارجي  المللي و آشنا به بين - صيتي علمي و علوم انساني خود شخ دانشكدة ادبياتگذار  دكتر فياض بنيان

  5انكه در محافل علمي مانند دانشگاه فاروق (مصر) شناخته شده بود و سخنراني و مناظرات علمي داشت.ـنـبود. چ

                                                            
/ 24/1 ،2ب وگو با محمد نظري هاشمي، ؛ گفت1399/ 11/ 8، 1وگو با دكتر ياحقي، ب ؛ گفت1384/ 10/ 5وگو با دكتر زمرديان،  گفت -1

1385.  
، 1386/ 1/ 20وگو با دكنر صدرنبوي،  ؛ گفت1286/ 9/ 16عليان،  ذاتوگو با دكتر  ؛ گفت1399 8/11، 1وگو با دكتر ياحقي، ب گفت -2

كشور فرانسه بودند كه با توجه به معروفيت اين كشور به عنوان مهد  ةآموخت .  بيشتر استادان دانش1399/ 12/ 9وگو با دكتر جوان،  گفت
  .1386/ 24/1 ،2ب ا نظري هاشمي،وگو ب دموكراسي و آزادي نقش مهمي نيز در هدايت جنبش دانشجويي داشتند. گفت

 .5-6، ص راهنماي دانشگاه فردوسيدفتر مطالعات آموزشي و هماهنگي تحقيقاتي،   -3

  .2، ص1338دي  30اخبار دانشگاه مشهد،   -4
 ةرجم، تاصغر فياض در مصر) هاي شادروان دكتر سيد علي شعر پارسي و تمدن اسالمي در ايران (سخنرانياكبر فياض،  علي .نك  -5

                                                                                                                                                 وگو با رضا زمرديان. ؛ گفت 1356محمدحسين ساكت، مشهد، كتابفروشي باستان، 
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و بعدها به طور خاص با  دانشكدة ادبياتي نخست با ها ساله از همان ــيكي از مؤسسات خارجي ك
فولبرايت بود. اين مؤسسه با همكاري انجمن فرهنگي  كرد، مؤسسة بان انگليسي همكاري ميگروه ز
 آموزش زبان انگليسي در اين كشوره گسترش ــفرستاد تا ب معلمان انگليسي زبان را به ايران مي ،بريتانيا

بود كه در  فرانك والتن مشهد و علوم انساني دانشكدة ادبيات اد اعزامي بهافريكي از  1ند.كمك ك
اي  كرد و عده نگاري سخنراني مي رامون روزنامهــاي دو بار پي فتهــت و هــنگاري نيز تخصص داش روزنامه

آموزي  حرفه ايدة ظاهراً 2كردند. هاي او شركت مي نگاران در سخنراني از دانشجويان و چند تن از روزنامه
 شــدان عالوه بر علم و انيجوــبود كه دانش افتهيدر يتــدرس بهمورد توجه دكتر فياض نيز قرار داشت. وي 

 ه بوداعالم كردوب ــ. در همين چارچدياــيب كارشان هـب ندهـيدر آتا  اموزنديهم ب يگريد يها مهارت ديبا
  3.واهد شدخبرگزار در دانشكده  شيو نما ينگار روزنامه يها كالس كه

ادان ايراني براي سفرهاي مطالعاتي ــاست بهفولبرايت اعطاي بورس  يكي ديگر از اقدامات مؤسسة
د احمدعلي رجائي بخارايي و جالل متيني در ــرس ر ميــبود. به نظ امريكاا و ــ(فرصت مطالعاتي) به اروپ

همچنين به دعوت دانشگاه يوتا براي ر متيني ــاند. دكت ها استفاده كرده هاي خود از اين بورس مأموريت
ود ـارايي يك سال در اروپا به سر برده بــش از او احمدعلي رجائي بخــپي 4شد. امريكاس عازم ـتدري

  5آمده است. 79 شماره ه.ش). برخي جزئيات سفر او در سند1344(
اي كهن در  ينهسفرهاي علمي (گردش علمي) دانشجويان به همراه استادان به خارج از كشور نيز پيش

تاريخ از جمله با همراهي دكتر  سفرهاي علمي دانشجويان رشتة 46-47دانشكده دارد. در سال تحصيلي 
  كند: دكتر ياحقي در خاطرات خود از اين سفرها چنين ياد مي 6.علي شريعتي از آن جمله بودند

اريخ عازم سفر عراق ت كه دكتر شريعتي با دانشجويان رشتة 1347در يكي از روزهاي آخر اسفند «
ها به پرواز در آمده بود. بار ديگر كه باز هم دانشجويان تاريخ براي  بال با آن بود، مرغ روح من هم سبك

  7»جان من هم ياد هندوستان كرده بود. تعطيالت نوروزي عازم سفر علمي هند شده بودند، طوطيِ

                                                            
  .2ص، 1338دي  30اخبار دانشگاه مشهد،   -1
  .2، صهمان  -2
  .15، ص»ادبيات دانشگاهي مشهد مديون كيست؟«سلمان ساكت،   -3
 .409، ص2، ش. »فردوسي -دكتر علي شريعتي در دانشگاه مشهد  ةخاطرات: دربار ةدر حاشي«جالل متيني،   -4

، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي » اروپانامه وزارت آموزش و پرورش درباره اعزام دكتر احمدعلي رجائي بخارايي به «نامة اداري،   -5
  .1344مرداد  9مشهد / پروندة احمدعلي رجائي بخارايي، 

كانال تلگرام مركز آثار ، » بازگشت دانشجويان رشتة تاريخ دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي از سفر علمي به عراق«  -6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .2021آوريل  https://t.me/mafakherferdowsi/4142   ،8در:  ، دسترسيمفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد

 .283، ص 2، ج هاي دانشجويي (دفتر دوم) ها: يادهاي جواني و سال آن سالمحمدجعفر ياحقي،   -7
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  1سفر علمي دكتر رجائي بخارايي : 79سند 

                                                            
  ».اعزام دكتر احمدعلي رجائي بخارايي به اروپا ةوزارت آموزش و پرورش دربار ةنام«اداري، نامة   -1
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ر دكتر خواجويان و دانشجويان سف هـوان بـت پذيرفت و از جمله مي بعد از انقالب نيز انجام مياين سفرها 
ند زير، مشروح گزارش آن توسط دكتر خواجويان ارائه ـرد كه در سـشور تركيه اشاره كـتاريخ به ك رشتة

  گرديده است:
  



337        پيوندهاي جهاني  .5فصل     

 
  1: گزارش دكتر خواجويان از سفر دانشجويي به تركيه80سند 

   
                                                            

محمدكاظم  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» گزارش دكتر خواجويان از سفر دانشجويي به تركيه«نامة اداري،   -1
  .3211، ش 1370مهر  3خواجويان، 
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) براي يادگيري امريكااز انقالب هرتابستان گروهي از استادان و دانشجويان دانشگاه جورج تاون (پيش 
كردند. در مقابل از  ايي در دانشكده شركت ميــه آمدند و در كالس ان و ادبيات فارسي به مشهد ميــزب

ت زبان انگليسي براي هاي علمي و تقوي هم گروهي براي همكاري دانشكدة ادبياتدانشگاه مشهد و عمدتاً 
   1.رفتند مي امريكامدتي كوتاه يا بلند به 

 فرهنگي - و دانشگاه ليون فرانسه براي تبادالت علمي  دانشكدة ادبياتوگوهايي بين  گفت 1343در سال 
مابيش و با تغييراتي در ـن الگو تاكنون نيز كـاي 2رف انجام شد.ـهاي زبان و ادبيات فارسي دو ط شـميان بخ

المللي دانشكده در  هاي بين ر ياحقي وضعيت ارتباطـت. دكتـي مقصد ادامه يافته اسها دانشگاهرها و وـكش
  كند: را چنين توصيف مي 1350 آستانة دهة
مم اسمش فرصت مطالعاتيه. از هندوستان، از ـفه اال ميـاز خارج از كشور حتي، يادم هست كه ح«

ال در گروه ما اتاقي بهش داده بودند و درسي ــس كـي بدالشكور احسن مثالًـپاكستان پرفسور ع
وجوش علمي ايجاد  رد. اينها خيلي جنبـك هم براش گذاشته بودند و در جلسات ما شركت مي

شد در سطح كشور و  ها برگزار مي وآمد خيلي زياد بود. كنفرانس كرد، ارتباطات علمي و رفت مي
المللي  هاي بين نسكردند. كنفرا ني شركت ميحتي بيرون از كشور. خود دكتر يوسفي و دكتر متي

در فالن كشور  فهميديم كه مثالً دادند. ما مي گشتند، گزارش مي گشتند. وقتي برمي ميرفتند و بر مي
   3»كنفرانسي بوده و اينها شركت كردند.

  
 اولجددر قالب  دانشكدة ادبياتالمللي  بين هاي فعاليـتصات ـاريخي در ادامه مشخـت ـدمةبا اين مق
مرتبط با اين  هاي فعاليتكه به برخي ديگر از الزم به يادآوري است  4.شود تلف ارائه ميـموضوعي مخ

  اين مجموعه (پژوهش) اشاره شده است. چهارم حوزه نظير چاپ مقاالت در نشريات خارجي در فصل 
   

                                                            
 .179، ص 2، ج هاي دانشجويي (دفتر دوم) ها: يادهاي جواني و سال سال آنمحمدجعفر ياحقي،   -1

كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد ، » درخواست ارسال مجموعه انتشارات دانشگاه مشهد براي دانشكدة ادبيات دانشگاه شهر ليون«  -2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .2019آوريل  https://t.me/mafakherferdowsi/2687   ،8، دسترسي در: دانشگاه فردوسي مشهد

  .8/11/1399، 1وگو با دكترياحقي، ب گفت -3
هاي علمي  مديريت همكاري«ها از همكاري مؤثر رياست و كارشناسان واحد  ها افزون بر منابع يادشده در پانوشت اين جدول ةدر تهي -4

 المللي و امور دانشجويان غيرايراني دانشگاه نيز استفاده شده است.  بين
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  1شناسان شرقالمللي  كتر جالل متيني جهت شركت در كنگرة بين:  اعالم آمادگي د81سند 

   

                                                            
، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي » شناسان المللي شرق بين ةاعالم آمادگي دكتر جالل متيني جهت شركت در كنگر«نامة اداري،   -1

 .1346مرداد  16جالل متيني،  ةمشهد / پروند
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اعزام اعضای هیأت علمی دانشکده به خارج از کشور برای تدریس زبان و 

 ادبیات فارسی

 1هیأت علمی اعزام شده به خارج از کشور برای تدریس زبان و ادبیات فارسی اعضای: 20جدول 

 زمان دانشگاه محل تدریس کشور خانوادگی نام و نام

 (1355سال تا  )سه نیم 1353 2ایدانشگاه کلمب یشناس رانیمرکز ا امریکا غالمحسین یوسفی

 1370تا  1369 ویدانشگاه توک ژاپن یاحقیمحمدجعفر 

 1381تا  1379 )فرصت مطالعاتی( دانشگاه کمبریج انگلستان محمدجعفر یاحقی

 31/06/1382تا  20/05/1379 دانشگاه دولتی بالروس بالروس نژاد محمدعلی غالمی

 15/11/1382تا  13/07/1380 3واحد آموزشی دانشگاه تاشکند ازبکستان محمد تقوی

 31/06/1382تا  06/07/1380 واحد آموزشی دانشگاه تاشکند ازبکستان عبداهلل رادمرد

 23/06/1382تا  23/06/1380 دانشگاه چارلز پراگ چک الدینی مهدی مشکوه

 25/09/1383 دانشگاه داکا بنگالدش نقیب نقوی

 14/11/1383 دانشگاه داکا بنگالدش حسین فاطمیسید 

 1385 اوّلشش ماهه  4دانشگاه داکا بنگالدش سید حسین فاطمی

 )یک سال( 17/08/1388 5دانشگاه ورشو لهستان محمد تقوی

 1370تا مهر  1369مهر  دانشگاه مطالعات خارجی توکیو ژاپن جعفر یاحقیمحمد

 )سه سال(1381تا  1378مهر  لندندانشگاه  انگلستان محمدجعفر یاحقی
 

                                                           
، مشهد، 1390و  1389های پژوهشی و فناوری سال های  گزارش فعالیت -پژوهشگران و فناوران )دو جلدی( سید هادی ابراهیمی،   -1

 مؤسسۀ چاپ، مشهد، تبلور-های پژوهشی فعالیت-خردورزان؛ محمدمهدی قندی،  1، ج 1390سازمان مرکزی،  -دانشگاه فردوسی مشهد 

و  مؤسسۀ چاپ، مشهد، 1377 نامۀ سال پژوهش، دانشکدۀ ادبیات؛ معاونت پژوهش  155، ص 1383و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 

، 1388های پژوهشی و فناوری  فعالیت گزارش-دانش پژوهان؛ محمدمهدی قندی،  16، ص 1377انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 

 - های پژوهشی فعالیت -پدیدآورندگان دانش ؛ محمدمهدی قندی،  771، ص 1388و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،  مؤسسۀ چاپمشهد، 

شگاه فردوسی دان کارنامۀ پژوهشی؛ محمدرضا امیری،  124، ص 1382و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،  مؤسسۀ چاپ، مشهد، 82تبلور 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
. در 425، ص 1374، دی 70و  69و  68، ش. نشریه کلک، « یاد و یادبود: به یاد دوست )در رثای دکتر غالمحسین یوسفی(»بی نا،   -2

تاد مهمان دعوت کرد و او سه نیمسال شناسی دانشگاه کلمبیا از یوسفی برای تدریس ادبیات فارسی به عنوان اس مرکز ایران 1353سال 

 در کلمبیا تدریس نمود. 1355تا 
. این واحد آموزشی 389، ص (77-83فردوسی مشهد: گزارش عملکرد دانشگاه و تحول و توسعه آن ) کارنامۀ دانشگاهمحمد تقوی،   -3

های  نفر در دوره 100دت حدود این مهای مؤثری برداشت. طی  گسترش زبان فارسی در آن کشور گامطی دوران فعالیت در جهت 

به دلیل  1382ترم تحصیلی را پشت سر گذاشتند. در پایان سال  4ترم تحصیل کردند و دانشجویان رسمی نیز  4تا  1آموزی بین  زبان

خذ مجوز یاد موفق نشدن اخذ مجوز از وزارت آموزش ازبکستان و اصرار دانشگاه فردوسی مشهد و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر ا

 جا شده، فعالیت واحد آموزشی متوقف گردید. همان
، 1385و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،  مؤسسۀ چاپ، مشهد، 1385های پژوهشی  گزارش فعالیت-فرهیختگانمحمدمهدی قندی،   -4

 .258ص 
 . 4، ص 1389، 17، ش. خبرنامهشناسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد،  قطب علمی فردوسی  -5
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 دامه ا: 20جدول 

 زمان دانشگاه محل تدریس کشور خانوادگی نام و نام

 1387 1دانشگاه ننگرهار افغانستان محسن بابایی

 1389تا  1388 2دانشگاه ننگرهار افغانستان احمدعلی اکبری

 )دو سال( 08/07/1388 3دمشق، حلب و حمصدانشگاه  سوریه سید مهدی زرقانی

 )دو سال( 06/06/1389  قطر محمدرضا پهلوان نژاد

 30/10/1389تا تاریخ   لبنان احسان قبول

 )سه ماه( 17/11/1389 دانشگاه جالل آباد افغانستان محمد ریاحی فر

  18/11/1389 ایاسترال یدانشگاه مل استرالیا یمحمود فتوح 

 1389 4دانشگاه ننگرهار افغانستان محمد ریاحی فر

 1390 5دانشگاه ننگرهار افغانستان فیروزی

 1398 شاهی دانشگاه راج بنگالدش امید همدانی

 1398 دانشگاه کابل افغانستان محمدجواد مهدوی

 1398 دانشگاه حلب سوریه فرشته محمدزاده 
 

 
 1و ادبیات فارسی های خارجی برای ایجاد کرسی زبان اندیشی پیرامون تقاضای دانشگاه  : دعوت به هم82سند 

                                                           
 طبق توافق قطب علمی فردوسی و شاهنامه و دانشگاه ننگرهار و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی - 1
 طبق توافق قطب علمی فردوسی و شاهنامه و دانشگاه ننگرهار و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی - 2
 . 3، ص 1390، 18، ش. خبرنامهنشگاه فردوسی مشهد، شناسی گروه زبان و ادبیات فارسی دا قطب علمی فردوسی  -3
 طبق توافق قطب علمی فردوسی و شاهنامه و دانشگاه ننگرهار و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی - 4
 طبق توافق قطب علمی فردوسی و شاهنامه و دانشگاه ننگرهار و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی - 5
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  ي خارج از كشورها دانشگاههاي آموزشي مشترك با  دوره

  21جدول 

  دانشگاه /دانشكده  كشور  تاريخ
  همكار در خارج از كشور

مقطع 
 تحصيلي

 نام دوره آموزشي

29/3/1/1397  زبان و ادبيات فارسي كارشناسي دانشگاه كوت عراق

  لبنان  1378-1391

  دانشگاه لبناني
تاسيس كرسي زبان فارسي در 
دانشگاه سن جوزف و دانشگاه 

 كلسيك كشور لبنان

  زبان و ادبيات فارسي  كارشناسي

  زبان و ادبيات انگليسي  كارشناسي  دانشگاه كوت  عراق 29/3/1397

 دكتري 3پاريس  - سوربن نوول دانشگاه   1فرانسه 1397تير 
دكتري مشترك ادبيات 
 تطبيقي فارسي و فرانسوي

  
   

                                                            
مجوز رسمي از دفتر سازمان گسترش  1397در سال   3پاريس  -دكتري مشترك زبان و ادبيات فرانسه  با دانشگاه سوربن ةدور -1

فرانسه انجام به فرانسه براي گذراندن بخشي از دوره تحصيل در دانشگاه سوربن  1400دريافت نمود. اعزام دو دانشجو دكتري در سال 
  شد.
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  حضور متخصصان خارجي و ايرانيان مقيم خارج از كشور
  1متخصصان خارجي و ايرانيان مقيم خارج از كشور : حضور22جدول 

  سال  نوع همكاري  نام دانشگاه يا مركز  كشور  نام و نام خانوادگي
  1339  2ارائة سخنراني  دانشگاه ميشيگان  امريكا  يري كري
  1339  3ارائة سخنراني  دانشگاه كاليفرنيا  امريكا  برامر

  1340  4سخنرانيارائة   سفارت پاكستان  پاكستان  عبدالحميد عرفاني
  1341  5بازديد  دانشگاه دورهام  انگليس  فيشر

  1341  6بازديد  دانشكده گوردن  پاكستان  اهللا خان عيو مط مليد
  1341  7ارائة سخنراني  اصفهان دانشكدة ادبيات    ن.كوردوگ
  1341  8مذاكره  وركيويدانشگاه ن  امريكا  نيپ

                                                            
؛  1، ج 1390و  1389هاي پژوهشي و فناوري سال هاي  گزارش فعاليت -پژوهشگران و فناوران (دو جلدي) سيد هادي ابراهيمي،   -1

سال  ةپژوهشنام؛ معاونت پژوهش دانشكدة ادبيات،  152-153، ص تبلور-هاي پژوهشي فعاليت- خردورزان؛ محمدمهدي قندي،  2، ج همان
-هاي پژوهشي فعاليت-دانشوران؛ محمدمهدي قندي،  17، ص 1379مشهد، مؤسسة چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، ، 1379
گزارش -پژوهشگران؛ محمدمهدي قندي،  158-159، ص 1384، مشهد، مؤسسة چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 1384-تبلور

آن ؛ محمدجعفر ياحقي،  624-625، ص 1387تشارات دانشگاه فردوسي مشهد، ، مشهد، مؤسسة چاپ و ان1387هاي پژوهشي  فعاليت
هاي پژوهشي  گزارش فعاليت؛ محمدتقي ايمانپور و داوود نادمي،  283، ص 2، ج هاي دانشجويي (دفتر دوم) ها: يادهاي جواني و سال سال

روه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ـاسي گـشن دوسي؛ قطب علمي فر 53، ص 84- 85ال تحصيلي ـدانشكدة ادبيات و علوم انساني در س
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .258، ص 1385هاي پژوهشي  گزارش فعاليت-فرهيختگان؛ محمدمهدي قندي،  254-255، ص 1391، 20، ش. خبرنامهفردوسي مشهد، 

يري استاد جغرافياي دانشگاه ميشيگان در  دكتر كري 1339آبان  9. روز 8-9، ص 1339، آبان 8سال اول، ش. اخبار دانشگاه مشهد،   -2
به  »بشر با محيط ةرابط«دفتر دكتر فياض رئيس دانشكده حضور يافت و با استادان آشنا شد. سپس در بعدازظهر همان روز در موضوع 

جغرافيا حضور داشتند و به سخنراني او كه همزمان -تاريخ ةانشجويان رشتو د انيپا زبان انگليسي در دانشكده سخنراني كرد. دكتر مفخم
  شد گوش دادند. به فارسي ترجمه مي

شناسي و مشاور دانشجويان در  دكتر برامر استاد روان 1339بهمن  13. در 8، ص 1339، بهمن 2سال دوم، ش. اخبار دانشگاه مشهد،   -3
زندگي دانشگاهي و  ةضور يافت و سپس در حضور استادان و دانشجويان به زبان انگليسي درباردانشگاه كاليفرنيا در دفتر دكتر فياض ح

  هاي فوق برنامه دانشجويان در امريكا سخنراني كرد. فعاليت
مطبوعاتي و فرهنگي سفارت  ةعبدالحميد عرفاني وابست 06/02/1340. در تاريخ 18، ص1340اخبار دانشگاه مشهد، ارديبهشت   -4

براي را پاكستان در دانشكدة ادبيات حضور يافت و با دكتر فياض رئيس دانشكده و استادان مالقات كرد و سپس سخنراني خود 
  به زبان فارسي ايراد نمود. »ادبيات فارسي«دانشجويان تحت عنوان 

آقاي جونز رئيس شوراي فرهنگي بريتانيا در  1341فروردين  18در . 4، ص 1341، فروردين 4سال سوم، ش. اخبار دانشگاه مشهد،   -5
مشهد به اتفاق دكتر فيشر استاد جغرافياي دانشگاه دورهام با دكتر فياض مالقات كردند. بعد از آن آقاي پواسل رايزن فرهنگي فرانسه در 

 ازديد كردند.  دانشكده ب ةايران و آقاي دامو ازو معاون ايشان از دانشكدة ادبيات و كتابخان

اهللا خان  تن از استادان دانشكده گوردن پاكستان آقايان ديمل استاد ادبيات انگليسي و مطيع 2ماه نيز  فروردين 25. 12، صهمان  -6
 استاد زبان فارسي به اتفاق كنسول پاكستان از دانشكدة ادبيات ديدن كردند.  

زبان انگليسي  ةانگليسي دانشكدة ادبيات اصفهان در جلسه مشترك دانشجويان رشت. آقاي دكتر گردن.ك معلم ادبيات 14، صهمان  -7
رئاليسم و ناتوراليسم در «حاضر شد و پس از آنكه مراسم معرفي توسط آقاي دكتر متيني معاون دانشكدة ادبيات به عمل آمد در موضوع 

 براي دانشجويان سخنراني كرد. »ادبيات امريكا

 فاقـگاه نيويورك به اتـتاد دانشـدكتر پين اس 21/02/1341. در تاريخ 1، ص 1341، خرداد 6سال سوم، ش. د، اخبار دانشگاه مشه  -8
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  سال  نوع همكاري  نام دانشگاه يا مركز  كشور  نام و نام خانوادگي
  1343  1آموزش  ايتانيبر يفرهنگ يشورا  انگليس  مالوون و تيرابرت اسپ

باسورث كليفورد ادموند 
  يوفهرور

  1343  2ارائة سخنرانيبازديد و     انگليس

  1344  3ارائة سخنراني  دانشگاه لندن  انگليس  سيبرنارد لوئ
  1349  ارائة سخنراني    افغانستان  غالم سرور
  1349  ارائة سخنراني    هند  نذير احمد 

  1349  ارائة سخنراني    كانادا  راجر سيوري 
  1349  ارائة سخنراني    ژاپن  كوروياناگي 

  1349  ارائة سخنراني    پاكستان  حسام الدين راشدي 
  1349  ارائة سخنراني    امريكا  كنت لوتر 

  1350  تدريس و پژوهش    انگلستان  برايان استريت
  1377  4دبير همايش    فرانسه  دركابرنارد هو
  1379  دبير همايش    فرانسه  يان ريشار
  1379  دبير همايش    فرانسه  ژيلبر الزار

  1379  ارائة سخنراني  دانشگاه ويرجينيا  امريكا  نايساشاد زيعبدالعز

                                                                                                                                                       
دكتر ادوارد مشاور فرهنگي وزارت فرهنگ و آقاي برومبا مشاور فرهنگي اداره كل فرهنگ خراسان و آقاي سعيدي رئيس اداره تربيت  

ر يافتند و با آقايان دكتر فياض رئيس دانشكده و دكتر متيني معاون او در باب فراهم معلم فرهنگ خراسان در دانشكدة ادبيات حضو
دانشكدة ادبيات پس از  ةهاي چهارگان متوسطه مذاكره كردند. چون اكثر دانشجويان رشته ةساختن تسهيالتي براي تربيت معلمان دور
شدند موضوع مورد توجه وزارت فرهنگ قرار  هاي استان مشغول مي ديگر شهرستان و هاي مشهد فراغت از تحصيل به تدريس در دبيرستان

هاي  رشته ةهاي تعليم و تربيت به برنام گرفت و در مذاكراتي كه با دكتر پين و دكتر ادوارد به عمل آمد در باب چگونگي افزودن درس
 وگو شد. چهارگانه گفت

ة ادبيات از رابرت اسپيت (شكسپيرشناس و دراماتيست انگليسي) به .  در اين سال دانشكد6-7، ص1343اخبار دانشگاه مشهد، دي   -1
پس از حضور در دانشكده، براي دانشجويان  02/10/1343اتفاق مالوون (رئيس شوراي فرهنگي بريتانيا) دعوت به عمل آورد و در تاريخ 

هاي تاجر ونيزي، مكبث، جوليوس سزار، هملت هايي از پرسناژ زبان انگليسي در باب برخي آثار شكسپير سخن گفتند. اسپيت نقش ةرشت
 و رومئو و ژوليت را بازي كرد كه مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

دكتر باسورث و پروفسور فهروري از  1343. در ارديبهشت 25، ص 1343، ارديبهشت 5و  4سال پنجم، ش. اخبار دانشگاه مشهد،   -2
مالقات با دكتر رجائي رئيس دانشكدة ادبيات در آن دانشكده حضور يافتند. باسورث سخنراني  انگلستان براي بازديد از دانشكدة ادبيات و

 در سالن اجتماعات دانشكده در حضور عده اي از استادان و دانشجويان ايراد كرد. »سلطان محمود غزنوي«خود را تحت عنوان 

آقاي برنارد لوئيس استاد دانشگاه لندن در تاالر دانشكدة ادبيات  1344فروردين  31. در تاريخ 20، ص1344اخبار دانشگاه مشهد،   -3
بود. در اين سخنراني جمعي از دانشگاهيان و عالقمندان و  »اسالمي ةمنابع تاريخ ايران در دور«سخنراني كرد. موضوع سخنراني او 

ور داشتند. در آغاز دكتر رجائي بخارايي رئيس دانشكدة ادبيات لوئيس را معرفي كرد و سپس سخنراني آغاز و دانشجويان دانشكده حض
  همزمان توسط آقاي افشار نادري معلم گروه ادبيات فارسي ترجمه شد.

دانشكدة ادبيات همايشي در تاالر فردوسي  05/12/1377. در تاريخ 16، ص 1377نامة سال  پژوهشمعاونت پژوهش دانشكدة ادبيات،   -4
برگزار شد. دبير همايش پروفسور برنارد هوكارد بود. در اين  »فرهنگ شهري در ايران و فرانسه ةرشد جمعيت شهرها و توسع«تحت عنوان 

 خارجي حضور داشتند. ةشركت كنند 5داخلي و  ةشركت كنند 200همايش 
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  سال  نوع همكاري  نام دانشگاه يا مركز  كشور  نام و نام خانوادگي
دانشگاه  ياستاد مطالعات اسالم  هلند  فردريك ديونگ

   1اوترخت
  1382  ارائة سخنراني

  1382  سخنراني و تبادل نظر  تلويزيون اروپا 5مدير كانال   فرانسه  آندره دو مارژوري
  1382  2گفتگو و تبادل نظر  دانشگاه سياتل  مقيم امريكا  حكاكاحمد كريمي 
  1382  ارائة سخنراني    فرانسه  الوير رنه بنرت
  1382  و تبادل نظر ارائة سخنراني  انستيتوي مطالعات سياسي  فرانسه  سيلوان آلماند

  1382  گفتگو و تبادل نظر  سياتل امريكا  مقيم امريكا  احمد كريمي حكاك
  1382  و تبادل نظر ارائة سخنراني    فرانسه  الوير رنه بنرت

  1382  و تبادل نظر ارائة سخنراني  نويسنده معاصر فرانسه  فرانسه  كساويه بازو
  1383  سخنراني و سمينار  مركز مطالعه اسالم و دموكراسي  امريكا  ويليام كوانت

  1383  سخنراني و سمينار  مركز مطالعه اسالم و دموكراسي  امريكا  آنتوني ساليوان
  1383  آموزش و سخنراني  پداگوزيك  مطالعات  المللي مركز بين  فرانسه  پروو

  1383  سخنراني و تدريس  دانشگاه ويرجينيا  امريكا  عبدالعزيز ساشادينا
  1383  سخنراني  مركز مطالعه اسالم و دموكراسي  امريكا  ويليام كوانت
  1383  سخنراني  مركز مطالعه اسالم و دموكراسي  امريكا  هلنا كوبان

  1383  گفتگو و تبادل نظر  دانشگاه دوستي ملل مسكو  روسيه  پورنايف
  1383  سخنراني   استاد ايرانشناسي  امريكا  ويلم فلور

  1383  مهمان قطب علمي    عراق  حسين علي محفوظ
  1383  مهمان قطب علمي    هلند  فردريك ديون گ.

  1383  مهمان قطب علمي    ژاپن  آيانو ساس اكي
  1383  مهمان قطب علمي  دانشگاه پنجاب  پاكستان  سليم مظهر

  1384  تبادل نظر  دانشگاه فوسكاري ونيز  ايتاليا  دانيال منگيني
  1384  تبادل نظر  دانشگاه فوسكاري ونيز  ايتاليا  والنتينيا زانال

  1384  تبادل نظر  دانشگاه فوسكاري ونيز  ايتاليا  ريكاردو زيپولي
  1384  سخنراني  دانشگاهنويسنده و مدرس   فرانسه   پل كنستان
  1384  سخنراني  دانشگاه پاريس  فرانسه  فيليپ آمون

  1384  سخنراني در همايش  مبورگها دانشگاه  آلمان  چوليان هاوس
  1384  تحقيقات  دانشگاه آكسفورد  لهستان  زوسكااولزوزانا 

  1384   3فرصت مطالعاتي و سخنراني  دانشگاه سينس  مالزي  انيس وال عبدغني
                                                            

- 190، ص 84-85هاي پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني در سال تحصيلي  فعاليتگزارش پور و داوود نادمي،  محمدتقي ايمان  -1
. با هماهنگي با مركز نشر دانشگاهي آقاي پروفسور د.يونگ استاد مطالعات اسالمي دانشگاه »قطب ةتاريخچ«؛ اعظم نيكخواه فاردقي، 183

                                                                                                                                                                                                  ليسي سخنراني كرد.در قطب علمي گروه به زبان انگ 1382ارديبهشت ماه  22اوترخت روز 

- 190، ص 84-85هاي پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني در سال تحصيلي  فعاليتگزارش پور و داوود نادمي،  محمدتقي ايمان  -2
دكتر احمد كريمي حكاك استاد دانشگاه سياتل امريكا به مدت سه روز  1382. در مهرماه »قطب ةتاريخچ«؛ اعظم نيكخواه فاردقي، 183

                                                                                                                                                                                                  به فارسي و انگليسي ايراد كرد.  ضمن ديدار و مذاكرة علمي با استادان و دانشجويان تخصصي دو سخنراني 

. 41، ص 84-85هاي پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني در سال تحصيلي  گزارش فعاليتادمي، پور و داوود ن محمدتقي ايمان  -3
 شناسي سخنراني كرد. جلسه در باب زبان 4خانم دكتر انيس وال استاد دانشگاه مااليا مالزي 
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  سال  نوع همكاري  نام دانشگاه يا مركز  كشور  نام و نام خانوادگي
  1384  تبادل نظر  استاد زبان فارسي دانشگاه فاس  مراكش  خماميمهوش اسدي 

  1384   ارائة سخنراني  دانشگاه ويرجينيا  امريكا  عبدالعزيز ساشادينا
  1384  مهمان قطب علمي    مراكش  مهوش اسدي خمامي

  1384  مهمان قطب علمي    ايتاليا  ريكاردو زيپولي
  1384  مهمان قطب علمي    ايتاليا  داني يال منگيني

  1384  مهمان قطب علمي    ايتاليا  والنتينا زانوال
جوليس پانگ چالدر 

  اتانا
  1385  سخنراني و بازديد  دانشگاه چاللو نگوون  تايلند

  1385  بازديد و گفتگو  ايران شناسي  آذربايجان  زاده علي باال حاجي
 كيشركت در جلسة دفاع   دانشگاه دمشق  سوريه  ناصر حسين علي

در  يعلم يسخنرانو  نامه انيپا
  1علمي قطب

1385  

  1385  سخنراني  دانشگاه واشنگتن  امريكا  رضوي مهدي امين
  1385  سخنراني  دانشگاه كاليفرنيا  امريكا  تورج دريايي

  1386  تبادل نظر  سفارت ايران در تهران دومدبير   استراليا  اندرويور
  1386  آموزش زبان فارسي    مقيم امريكا  رضا زنوزي
  1386  ارائة سخنراني  استاد بازنشستة دانشگاه منچستر  انگلستان  پل لوفت

  1386    موزة بريتانيا  انگلستان  وستا كرتيس سرخوش
  1386    دانشگاه آكسفورد  انگلستان  يوا عبداهللا فيروزه

  1387  مالقات و بازديد  مسئول آموزش فرهنگ  كرواسي  مارين روچيچ
  1387  ارائة سخنراني  دانشگاه پونا  هند  دونگ ده

  1387  شركت در همايش يادروز فردوسي  دانشگاه كمبريج  انگلستان  چارلز ملويل
  1387  ارائه سمينار  فورت ولي  مقيم امريكا  سيد مهدي مبيني
  1387  ارائة سخنراني  دانشگاه پاريس  فرانسه  تئودور اساك الباني

  1387  مذاكره  دانشگاه الزيتونيه  تونس  سالم بويحيي
  1387  ارائة سخنراني  دانشگاه پاريس  فرانسه  الكيس پرگيديس
مسئول ميراث فرهنگي   تركمنستان  احمد خال مراد

  تركمنستان
  1388  2ارائة سخنراني

  1389  و كارگاه آموزشي ارائة سخنراني  دانشگاه اكس مارسي  فرانسه  نيكالس تورنادر
  1389      پاكستان  محمدقمر مهدي

  1389  3ارائة سخنراني  آكادمي علوم اتريش  اتريش  كريستين نوله كريمي
  1389  ارائة سخنراني    افغانستان  احمدشاه فرزان

تدريس در گروه آموزشي زبان   دانشگاه باشقير  روسيه  ليال عبديكوا
  روسي

1390  

                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .»قطب ةتاريخچ«؛ اعظم نيكخواه فاردقي،  183-190پور و داوود نادمي، ص  محمدتقي ايمان  -1
 .8، ص 1388، 15، ش. خبرنامهشناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد،  قطب علمي فردوسي  -2

 .14، ص17شناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد، ش.  قطب علمي فردوسي  -3
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  سال  نوع همكاري  نام دانشگاه يا مركز  كشور  نام و نام خانوادگي
  1390  بازديد از مركز اقبال شناسي  -  پاكستان  محمدقمر مهدي

  1390  بازديد از قطب علمي  استاد اقتصاد  افغانستان  شمنديمسعود اند
  1390  بازديد از قطب علمي  فلكلور شناس  سوئد  آندرس لينستدرم
استاد ممتاز مركز تحقيقات ملي   مقيم فرانسه  فر نيمحمد جعفر مع

  فرانسه
  1390  حضور در كتابخانه قطب علمي

شركت هجدهمين گردهمايي   سفير هند در ايران  هند  سريواستاورا
  فرهنگسراي فردوسي

1390  

  1394  1ارائة سخنراني  دانشگاه كوئينزلند جنوبي  استراليا مقيم  افشار مهريار نوري
معاون بين الملل و اروپاي دانشگاه   فرانسه  امانوئل فريس

  )3نوول (پاريس -سوربن
و  دانشكدة ادبياتهمكاري بين 

  	دانشگاه سوربون
1394  

  1394  سخنراني  دانشگاه ايالتي اوهايو  امريكا  پروانه پورشريعتي
المللي ادبيات تطبيقي  همايش بين  دانشگاه سوربن نوول پاريس  فرانسه  ژان ايو گرِن

  فارسي و فرانسه
1395  

  1395  ارائة سخنراني  معاون آموزشي دانشگاه سوربن  فرانسه  ساندرين وكس
رايزن فرهنگي سفارت فرانسه در   فرانسه  جامل اوبشو

  ايران
  1395  ارائة سخنراني

رم و رايزان فرهنگي استاد دانشگاه   ايتاليا  كارلو چرتي
  سفارت ايتاليا در ايران

  1395  سخنراني

ويچسالو پترويچ 
  خاروس

مدير گروه زبان روسي دانشگاه   روسيه
  قفقاز شمالي

  1395  2هاي آموزشي برگزاري كالس

استاد زبان فارسي دانشگاه دهلي   هند  عليم اشرف خان
  هند

  1396  3ديدار

  1396  سخنراني  دانشگاه توكيو  ژاپن  كازوئو موريموتو
  1396  سخنراني  دانشگاه دالوِر  امريكا  رودي مته
  1396  4(مجازي)  سخنراني  دانشگاه كارولينا  امريكا  آنا اُلدفيلد

                                                            
، دسترسي در: وبگاه دانشكدة ادبيات، » »المللي دانشگاهي در استراليا: همكاريهاي بينپژوهش «سخنراني علمي با موضوع «  -1

https://adabiyat.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3220:2015-10-20-10-02-

29&catid=2&Itemid=504&lang=fa   ،1394.                                                                                                                                                                                                    
در:  ، دسترسيوبگاه گروه زبان روسي، » حضور استاد زبان روسي آقاي ويچسالو پترويچ خاروس در دانشگاه فردوسي مشهد«  -2

https://russiandept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=251:mehman&catid=102&Itemid=

881   ،1395.                                                                                                                                                                                                     
هاي روسيه و ايران،  ساي دانشگاهؤهاي امضا شده در دومين اجالس ر نامه مدير گروه زبان روسي دانشگاه قفقاز شمالي در چارچوب تفاهم

                                                                                                              هاي آموزشي برگزار نمود.  نشجويان زبان روسي كالسروزه براي استادان و دا اين سفر سه مشهد سفركرده بود و در  به دانشگاه فردوسي

 . 6، ص 1396، 30، ش. خبرنامهشناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد،  قطب علمي فردوسي  -3

  ، دسترسي در:وبگاه گروه زبان انگليسي، » سخنراني علمي به زبان انگليسي در دانشكده برگزار شد«  -4
https://engdept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=283:2017-11-25-09-35-

08&catid=102&Itemid=869&lang=fa   ،1396 .                                                                                                                                                                                               
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  سال  نوع همكاري  نام دانشگاه يا مركز  كشور  نام و نام خانوادگي
  1396  سخنراني  دانشگاه ويرجينيا  امريكا  عبدالعزيز ساشادينا

تدريس در گروه زبان و ادبيات     عراق  كاطع و جصاني
  عرب

1397  

شناسي در  پژوهشگر مركز ايران  اتريش  برونو دي نيكال
  آكادمي علوم اتريش

  1397  و سخنراني مدرس همكار

گروه آموزشي زبان و ادبيات  مدير  لبنان  دالل عباس
  عربي

 مقطع علمي متون درس كالس
  دكتري

1397  

برگزاري كالس و سمينارهاي   دانشگاه كازانروز  روسيه  تاتيانا گناديونا
  آموزشي

1397  

  1397  كالس ادبيات و مطالعات تطبيقي  وموكاولدانشگاه   چك  ياروسالو فران   
  1397  كالس ادبيات و مطالعات رسانه  مؤسسه گوته فرانكفورت  آلمان  مايكل موشكه

  1397  سخنراني و بازديد    آلمان  يوسن يو
  1397  سخنراني    لهستان  پيوتر نواك
شناسي گروه زبان و ادبيات  دوره شيعه  دانشگاه كويت  كويت  طيبه صادق

  قبول دكترفارسي با همكاري 
1397  

مدير مركز تحقيقاتي طي چهار جلسه،   دانشگاه سوربن نوول پاريس  فرانسه  پائولو تورتونز
  س مشترك دكتر فارسيان يدرت

1397  

روز ملي جي آي اس و مطالعات   مركز تحقيقات ملي ايتاليا (ميالن)  ايتاليا جيانلوكا نوريني
محيطي در كوير به اتفاق دكتر 

  مينايي

1397  

  سالم عبدالزّهرا
  محسن الجساني

  1398  ساعت150مدت ه تدريس ب  دانشگاه كوفه  عراق

  1398  تدريس  دانشگاه ويكتوريا  كانادا دكتر حسين نساجي
  1398  ساعت150مدت ه تدريس ب  دانشگاه كوفه  عراق علي گتائه خالف

تركي استانبولي به مدرس زبان     تركيه تاليپ اوز
  مدت يك سال تحصيلي

99-
1398  

  1398  تدريس  دانشگاه كيئو  ژاپن حسين وحيدي
  1398  ساعت 150تدريس  بمدت     عراق ناجه جابر 

دانشگاه گوتينگن آلمان و عضو   آلمان ريش مارزلفاول
ارشد كميته ويرايشگر دانشنامه 

  ها افسانه

  1398  1مهمان قطب علمي

                                                            
. نشست كتاب هزار و 4 ، ص1398، 34، ش. خبرنامهشناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد،  قطب علمي فردوسي  -1

 ةويرايشگر دانشنام ةدانشگاه گوتينگن آلمان و عضو ارشد كميت ةيك شب، هزار و يك روز ميزبان پروفسور اولريش مارزلف استاد بازنشست
ها مرتب به  سالن اآموزش زبان فارسي را در دانشكدة ادبيات دانشگاه فردوسي آغاز كرده بود. وي از هم 50 ةها بود كه در اوايل ده افسانه

 ةهاي اخير تحقيقاتي دربار به پايان رساند. وي در سال »شناسي فولكلور ايراني گونه«دكتري خود را در موضوع  ةكرد و رسال ايران سفر مي
در تاالر  1398وگوي وي با استادان و دانشجويان زبان و ادبيات فارسي كه در هفدهم ارديبهشت  كتاب هزار و يك شب داشته است. گفت

  هاي اين كتاب بود. نگارش و ترجمه ةتاريخچ ةحائري دانشكدة ادبيات و علوم انساني برگزار شد دربار
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 سال نوع همکاری نام دانشگاه یا مرکز کشور نام و نام خانوادگی

 1398 سخنرانی و بازدید آکادمی علوم اتریش اتریش کریستین نوله کریمی

 1398 سخنرانی دانشگاه کیوتو ژاپن حسین وحیدی

 1398 سخنرانی موسسه النگه تافل آلمان الیزابت ماماتیس 

 1399 تدریس دانشگاه یوتا امریکا البرز قندهاری

 1399 تدریس دانشگاه گوته، فرانکفورت آلمان مایکرو گوپفِرت

 1399 وبینار دانشگاه مازاریک چک جوزف کراس

 1399 تدریس دانشگاه تکنولوژی نیویورک امریکا پروانه پورشریعتی  

درس تاریخ قرآن در دو گروه و در   عراق عمار الزوینی الحسینی

 واحد 4مجموع 

1399 

 1399 سخنرانی مجازی اواو دانشگاه فنالند نژاد مسعود ایران

 1399 سخنرانی مجازی دانشگاه وین اتریش جلیل نوروزی

 1399 سخنرانی مجازی آکادمی علوم چین چین یون خو

 1399 سخنرانی و کالس مشترک لوس آنجلس امریکا احمد کریمی حکاک

 1399 کالس مشترک کالیفرنیا امریکا محمود امیدساالر

-1399 کالس مشترک ویل کنتاکیلدانشگاه  امریکا مریم مؤذن

1400 

 1400 نشست ادبی مریلنددانشگاه  مقیم امریکا احمد کریمی حکاک
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  حضور اعضاي هيأت علمي دانشكده در مجامع علمي خارجي
  

  1هيأت علمي شركت كننده در مجامع علمي خارج از كشور : اعضاي23جدول 

  موضوع / كشور  نام و نام خانوادگي  سال
  )گانيشيشناسان (م شرق يالمللنيكنگره ب  جالل متيني  1340دهه 
  )ايشناسان (استرال شرق يالمللنيكنگره ب  جالل متيني  1340دهه 
دانشكده  سيسال تأس نيبه مناسبت صدم يشناس نگره شرقك  جالل متيني  1340دهه 

  دانشگاه پنجاب (الهور) يخاورشناس
  دانشگاه توبينگن آلمان  احمدعلي رجائي بخارايي  1344

  2المللي اسالمي (مكه) كنگره بين  علي شريعتي  (دي ماه)1349
  ژاپن) –المللي مذهب و صلح (كيوتو  كنگره بين  علي شريعتي  (مهرماه)1349

  3)سيشرق شناسان (پار يالملل نيكنگره ب نيو هفتم ستيب  جالل متيني  1353
سال  نيعالمه محمد اقبال به مناسبت صدم يالملل نيكنگره ب  جالل متيني  1356

  4تولد او (الهور)
  5يشناسان در برلن آلمان شرق زبان يكنگره جهان  ينيالد مشكوه يمهد  1366
  6الجزاير  رزمجو نيحس  1367
  7كانادا  رزمجو نيحس  1369
  8آلمان  يرينادر جهانگ  1369
  9كانادا  ياحقيمحمدجعفر   1369

                                                            
هاي پژوهشي  گزارش فعاليت-فرهيختگان؛ محمدمهدي قندي،  93، ص تبلور-يهاي پژوهش فعاليت-خردورزانمحمدمهدي قندي،   -1

، مشهد، مؤسسة چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسي 1386هاي پژوهشي  گزارش فعاليت- فرزانگان؛ محمدمهدي قندي،  193، ص 1385
؛ معاونت پژوهشي دانشكدة  91، ص 82 تبلور -هاي پژوهشي  فعاليت -دآورندگان دانش ـپدي؛ محمدمهدي قندي،  202، ص 1386مشهد، 

؛ قطب علمي  80، ص 1384، مشهد، 1382-1383ال ـشي سـهاي پژوه نامه گزارش فعاليتـپژوهشهد، ـي مشـادبيات دانشگاه فردوس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .34، ص20شناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد، ش.  فردوسي

، مشهد، بايگاني كل » اسالمي مكهالمللي  بين ةدرخواست مرخصي بدون حقوق دكتر شريعتي براي شركت در كنگر«نامة اداري،   -2
 .1349 10دانشگاه فردوسي مشهد / پروندة علي شريعتي مزيناني، 

 .185، ص هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايران خاطرات سالجالل متيني،   -3

  .180-181، ص همان  -4
الديني،  محمدمهدي مشكوه ةد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند، مشه» شناسان جهاني زبان ةشركت در كنگر«نامة اداري،   -5

  .1366مرداد  10
 . 53، ص 1369-70كارنامة پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد محمدرضا اميري،   -6

 . جا همان  -7

  . 50، ص همان  -8
 . 76، ص همان  -9
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  موضوع / كشور  نام و نام خانوادگي  سال
  1تايلند  يرينادر جهانگ  1370
  2امريكا  يزدي يپاپل نيمحمدحس  1377
  هند  يبهرام طوس  1377
  هند  نژاد يرضا انزاب  1377
  هند  ياحقيمحمدجعفر   1377
  هند  حسين رزمجو  1378
  تاجيكستان  محمدجعفر ياحقي  1378
  تاجيكستان  دخت پورخالقي مه  1378
  تركمنستان  حسين فاطميسيد   1378
  تركمنستان  سيد محمد علوي مقدم  1378
  تركمنستان  دخت پورخالقي مه  1378
  هند  ابوالفضل نبئي  1378
  3كانادا  نژاد رضا انزابي  1379
  4كانادا  بهرام طوسي  1379
  كانادا  رضا زمرديان  1379
  انگلستان  سيد محمدرضا هاشمي  1379
  5هند  محمدمهدي ناصح  1379
  هند  عبداهللا ظهيري  1379
  6انگلستان  دخت پورخالقي مه  1379
  7تركمنستان  محمد تقوي  1379
  هند  محمدجعفر زمرديان  1379
  8هند  حميد شايان  1379
  تايلند  بهزاد قنسولي  1382
  روسيه  محمدرحيم رهنما  1382
  انگلستان  بهزاد قنسولي  1382

                                                            
  . 50، ص همان  -1
روستايي  ةتوسع«روز به امريكا اعزام شد براي موضوع  7مدت به . 15، ص 1377نامة سال  پژوهشمعاونت پژوهش دانشكدة ادبيات،   -2

 .»در ايران

 ميالدي. 14. يك شهرك دانشگاهي در قرن 243، ص 1379نامة سال  پژوهشمعاونت پژوهش دانشكدة ادبيات،   -3

 . عرفان اسالمي، راه نهايي حل اختالفات.243، ص همان  -4

 . 243، ص همان  -5

 . 243، ص همان  -6

 . 243، ص همان  -7

 . 243، ص همان  -8
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 موضوع / کشور نام و نام خانوادگی سال

 تایلند محمدجعفر یاحقی 1382

 چک رضا زمردیان 1382

 چک نادر جهانگیری 1382

 1ایتالیا محمدجعفر یاحقی 1382

 ایتالیا خدیجه بوذرجمهری 1382

 یونان سیدرضا حسین زاده 1382

 یونان حمید شایان 1382

 ایتالیا پور محمدتقی ایمان 1382

 ایتالیا نقیب نقوی 1382

 چین محمدجعفر یاحقی 1382

 چین مریم معزی 1382

 هند محمدجعفر یاحقی 1382

 هند محمدمهدی ناصح 1382

 آلمان نادر جهانگیری 1383

 انگلستان محمدجعفر زمردیان 1383

 انگلستان زاده سیدرضا حسین 1383

 آفریقای جنوبی پور محمدتقی ایمان 1383

 2اسکاتلند پور محمدتقی ایمان 1383

 چین زاده هما زنجانی 1383

 انگلستان حمید شایان 1383

 هنگ کنگ مجید یاسوری 1383

 روسیه رضا زمردیان 1383

 انگلستان فریدعلی خزائی  1383

 3افغانستان یدخت پورخالق مه 1383

 انگلستان شهال شریفی 1384

 ایتالیا زاده سید رضا حسین 1384

 ایتالیا حمید شایان 1384

 ایتالیا محمد اجزاء شکوهی 1384

 یونان مجید یاسوری 1384

 4انگلستان پور محمدتقی ایمان 1384

                                                           
 .   34، ص20شناسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، ش.  قطب علمی فردوسی  -1
 . 35-36، ص 84-85و علوم انسانی در سال تحصیلی  دانشکدۀ ادبیاتهای پژوهشی  گزارش فعالیتمحمدتقی ایمانپور و داوود نادمی،   -2
 . 34، ص20شناسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، ش.  قطب علمی فردوسی  -3
 . 58، ص 84-85و علوم انسانی در سال تحصیلی  دانشکدۀ ادبیاتپژوهشی های  گزارش فعالیتپور و داوود نادمی،  محمدتقی ایمان  -4
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  موضوع / كشور  نام و نام خانوادگي  سال
  قطر  محمد تقوي  1384
  بنگالدش  محمد تقوي  1385
  ايرلند  نادر جهانگيري  1385
  سنگاپور  محمدرحيم رهنما  1385
  آفريقاي جنوبي  زاده هما زنجاني  1385
  روسيه  مريم شفقي  1385
  استراليا  بهزاد قنسولي  1385
  روسيه  زاده زينب مؤذن  1385
  هند  محمدجعفر ياحقّي  1385
  چين  محمد اجزاء شكوهي  1386
  كانادا  اعظم استاجي  1386
  اتريش  پور محمدتقي ايمان  1386
  نيجريه  محمدرحيم رهنما  1386
  فرانسه  بودي مهران زنده  1386
  چين  شهال شريفي  1386
  اتريش  جواد عباسي  1386
  كره جنوبي  رجبعلي عسگرزاده  1386
  قزاقستان  مريم جاللي  1387
  تركيه  جواد عباسي  1387
  تركيه  قرقلوكيومرث   1387
  ارمنستان  جواد عباسي  1387
  لهستان  محمدجعفر ياحقّي  1388
  1امريكا  محمدجعفر ياحقّي  1389
  2تركيه  محمدجعفر ياحقّي  1389
  لبنان  يفاطم نيحس ديس  1389
  لبنان  عبداهللا رادمرد  1389
  لبنان  جواد مهدوي دمحم  1389
  تركيه  جواد عباسي  1389
  لبنان  دييس نيحس ديس  1389
  3لبنان  سلمان ساكت  1389

                                                            
  . 9، ص16شناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد، ش.  قطب علمي فردوسي  -1
 . 22، ص17شناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد، ش.  قطب علمي فردوسي  -2

  .24، ص16شناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد، ش.  قطب علمي فردوسي  -3
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  موضوع / كشور  نام و نام خانوادگي  سال
  لهستان  محمد تقوي  1390
  لهستان  سلمان ساكت  1390
  لهستان  پور مانيا يمحمدتق  1390
  1لهستان  يجواد عباس  1390
  2سوئد  محمدجعفر ياحقّي  1390
  3تركيه  محمدجعفر ياحقّي  1390
  تركيه  عبداهللا رادمرد  1390

  دانشگاه ايالتي اوهايو)امريكا (تدريس در   جواد عباسي  1394-1391
  روسيه  جواد عباسي  1394
  تركيه  جواد عباسي  1394
  چين  طاهره صادقلو  1395
  چين  حمداله سجاسي  1395
  لهستان  طاهره صادقلو  1396
 لهستان  حمداله سجاسي  1396
  فرانسه  اميدعلي خوارزمي  1396
  فرانسه  زهره ناصحي  1396
  لهستان  محسن نوغاني دخت بهمني  1396
  آلمان  محمدرحيم رهنما  1396
  لهستان  حسين اكبري  1396
  لهستان  احمدرضا اصغرپور  1396
  فرانسه  محمدرضا فارسيان  1396
  ازبكستان  محمدجعفر ياحقي  1396
  4استراليا  مسعود خوش سليقه  1396
  5اسكاتلند  اميدعلي خوارزمي  1397
  آلمان  جواد عباسي  1397

                                                            
  .7، ص18شناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد، ش.  ب علمي فردوسيقط  -1
. كنفرانس 19، ص 1390، 19، ش. خبرنامهشناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد،  قطب علمي فردوسي  -2

  المللي شاهنامه. بين
  . همايش فرهنگ و تمدن سلجوقي.21، صهمان  -3
 .33، ص »1396-1400هاي مهم حوزة معاونت پژوهش و فناوري دانشكدة ادبيات و علوم انساني  گزارش اطالعات و فعاليت«  -4

در » هاي ملي نوآوري در كشورهاي درحال توسعه بررسي سيستم«المللي  حضور عضو هيأت علمي دانشكدة ادبيات در كارگاه بين«  -5
  ، دسترسي در:ياتوبگاه دانشكدة ادب، » كشور اسكاتلند

https://adabiyat.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=4156:2018-12-04-06-59-

51&catid=2&Itemid=504&lang=fa   ،1397 .                                                                                                                                                                                               
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 موضوع / کشور نام و نام خانوادگی سال

 فرانسه نگار مزاری 1397

 گرجستان رضا پیش قدم 1397

 فرانسه محمدرضا هاشمی 1397

 هروسی حمداله سجاسی 1397

 فرانسه محمدرضا فارسیان 1397

 1فرانسه مسعود خوش سلیقه 1397

 2لهستان محمدجعفر یاحقّی 1398

 3تاجیکستان محمدجعفر یاحقّی 1398

 عراق محمدرضا هاشمی 1398

 4کانادا محمدجعفر یاحقّی 1398

 عراق حسین اکبری 1398

 عرا ق یوسفیعلی  1398

 گرجستان مریم قاسمی 1398

 تاجیکستان فاطمه ماه وان 1398

 آلمان سلمان ساکت 1398

 عراق محمد قاسمی خوزانی 1398

 5عراق حسین میرزایی 1398

 اتریش مسعود مینایی 1398

 ازبکستان محمدجعفر یاحقی 1399

 ازبکستان احسان قبول 1399

 ازبکستان محمد تقوی 1399

 

                                                           
 .33، ص «1396-1400و علوم انسانی  دانشکدۀ ادبیاتناوری پژوهش و ف حوزۀ معاونتهای مهم  گزارش اطالعات و فعالیت»  -1
 . 9، ص 1398، 35، ش. خبرنامهشناسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد،  قطب علمی فردوسی  -2
 . 9، صهمان  -3
 .30، ص («98تا آذرماه  97گزارش هفته پژوهش )آذرماه »  -4
 .33، ص «1396-1400و علوم انسانی  دانشکدۀ ادبیاتپژوهش و فناوری  حوزۀ معاونتهای مهم  گزارش اطالعات و فعالیت»  -5
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  1مكه ياسالم يالملل نيب ةشركت در كنگر يبرا يعتيبدون حقوق دكتر شر يدرخواست مرخص: 83سند 

    

                                                            
 ».المللي اسالمي مكه بين ةدرخواست مرخصي بدون حقوق دكتر شريعتي براي شركت در كنگر«نامة اداري،   -1
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  اعزام اعضاي هيأت علمي به فرصت مطالعاتي خارج از كشور

  
  1اعضاي هيأت علمي اعزام شده به فرصت مطالعاتي خارج از كشور : اسامي24جدول 

  مدت  كشور  سال  نام و نام خانوادگي
  سال 1  2سيفرانسه و انگل  1342  يفيعف ميرح

  سال 1  3اروپا  1344  ييبخارا يرجائ ياحمدعل
  سال 1  4امريكا  1345  جالل متيني

    5اروپا  1346  يفيعف ميرح
  سال 1  6سوربن –فرانسه   1363  رضا زمرديان
  سال 1  7كان - فرانسه   1364  جعفر جوان

  سال 1  8كمبريج - انگليس   1364  محمدجعفر ياحقي
  ماه 9  9كمبريج - انگليس   1365  محمد فاضلي

                                                            
، ص 1377نامة سال  پژوهش؛ معاونت پژوهش دانشكدة ادبيات،  88، ص تبلور-هاي پژوهشي فعاليت-خردورزانمحمدمهدي قندي،   -1

؛  17، ص 1378، مشهد، مؤسسة چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 1378نامة سال  پژوهشدة ادبيات، ؛ معاونت پژوهش دانشك 15
، ص 1386هاي پژوهشي  گزارش فعاليت-فرزانگان؛ محمدمهدي قندي،  16، ص 1379نامة سال  پژوهشدانشكدة ادبيات،  معاونت پژوهش

هاي  فعاليت- خردورزان؛ محمدمهدي قندي،  86، ص 82تبلور  -هاي پژوهشي  فعاليت -پديدآورندگان دانش ؛ محمدمهدي قندي،  195
، 1367هاي حوزة معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد در سال  گزارش فعاليت؛ حوزة معاونت پژوهشي،  88، ص تبلور- پژوهشي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .225، ص 1368مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، 

به منظور  1342. دكتر رحيم عفيفي در سال 761، ص79و  78و  77و  76، ش. »يادي از استاد رحيم عفيفي«محمدرضا محمدي،   -2
ق دانشجويان به كشورهاي افغانستان، پاكستان، هندوستان بازديد از مؤسسات فرهنگي و دانشگاهي كشورهاي همسايه مسافرتي به اتفا

با استفاده از بورس تحقيقاتي دانشگاه مدت يك سال در كشورهاي فرانسه و انگليس سرگرم مطالعات سرگرم  1346نمود و در سال 
 مطالعات علمي و تحقيقاتي بود.

  ».وزارت آموزش و پرورش درباره اعزام دكتر احمدعلي رجائي بخارايي به اروپا ةنام«نامة اداري،   -3
 .409، ص2، ش. »فردوسي -خاطرات: درباره دكتر علي شريعتي در دانشگاه مشهد  ةدر حاشي«جالل متيني،   -4

 .30، ص 46- 47هاي دانشگاه مشهد در سال تحصيلي  گزارش فعاليتدانشگاه مشهد،   -5

. دكتر رضا 217، ص 1367هاي حوزة معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد در سال  گزارش فعاليتنت پژوهشي، حوزة معاو  -6
 هاي فرنگي در فارسي مطالعه كند.   به مدت يك سال به سوربن فرانسه رفت تا در مورد واژه 15/06/1363زمرديان از تاريخ 

هاي يكپارچه كردن اراضي  راه ةمدت يك سال به كان فرانسه رفت تا درباربه  01/06/1364. دكتر جعفر جوان از 219، ص همان  -7
 زراعي منطبق بر فرهنگ ايراني تحقيق كند.  

هاي خطي  نسخه« ةبه مدت يك سال به كمبريج انگلستان رفت تا در زمين 01/06/1364. دكتر ياحقي از تاريخ 218، ص همان  -8
 فعاليت كند.   »ن و تدريس نقد ادبييابي به روش علمي تصحيح متو فارسي و دست

تحقيقاتي او عبارت بود از:  ةبه كمبريج انگلستان رفت. زمين 31/03/1366تا  01/07/1365. دكتر محمد فاضلي از 222، ص همان  -9
ها و فنون تازه  تدريس زبان عربي، روش ةزبان عربي دانشگاه كمبريج، شيو ةهاي آموزشي و تحقيقاتي جديد شاخ فعاليت ةمطالعه در زمين

 گونه كه در زبان انگليسي و فرانسه مطرح است. علمي در تعليم اين زبان بدان
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 مدت کشور سال نام و نام خانوادگی

 ماه 9 2ترکیه 1366 ابوالفضل نبئی

 سال 1 3لندن -انگلیس  1366 نادر جهانگیری

 ماه 9 4ولز -انگلیس  1367 بهرام طوسی

  5ژاپن 1370 رزمجو نیحس

 ماه 3 6ترکیه 1378 ابوالفضل نبئی

 ماه 6 7فرانسه 1378 حسین الهی

 ماه 6 8فرانسه 1379 زاده اعزاری هما زنجانی

 ماه 6 9فرانسه 1379 رضا زمردیان

 سال 3 انگلستان 1379 محمدجعفر یاحقی

 ماه 9 کانادا 1382 نجمه رجائی

 ماه 8  10امریکا 1383 نجمه رجائی

 ماه 6 امریکا 1383 بهزاد قنسولی هزاره

 ماه 6 استرالیا 1383 محمدرحیم رهنما

 ماه 6 اتریش 1384 اله مافی عزت

  11سوریه و لبنان 1384 شهباز محسنی

 ماه 6 انگلستان 1386 نادر جهانگیری

                                                                                                                                                    
نخستین  ۀنفرانسیسکوی امریکا رفت تا درباربه سا 31/03/1366تا  01/07/1365. دکتر عبدالهادی حائری از 223، ص همان  -1

 تمدن بورژوازی غرب تحقیق کند. ۀبا دو رویهای جهان اسالم  رویارویی
تحقیقات اخیر در مسائل تاریخ » ۀبه ترکیه رفت تا دربار 15/03/1367تا  15/06/1366. دکتر ابوالفضل نبئی نیز از 223، ص همان -2

 پژوهش کند.   «ترک و مغول
های آواشناسی آزمایشگاهی و  شیوه ۀرفت تا درباربه لندن  15/06/1367تا  15/06/1366. دکتر نادر جهانگیری از 227، ص همان  -3

 های زبانی خراسان تحقیق کند. اعمال آن بر خصوصیات زیر زنجیری نمونه
به ولز انگلستان رفت تا جدیدترین شیوه های تدریس زبان و  01/04/1368تا  01/07/1367. دکتر بهرام طوسی از 226، ص همان  -4

 تربیت معلم را فرا بگیرد.  
برای یک سفر  1370. دکتر حسین رزمجو در سال 53، ص 1369-70دانشگاه فردوسی مشهد  کارنامۀ پژوهشیمحمدرضا امیری،   -5

 علمی به دانشگاه مطالعات خارجی توکیو اعزام شد.
های ترکیه و انجام تحقیق جدید در  . مأموریت او استفاده از کتابخانه17، ص 1378 نامۀ سال پژوهش، دانشکدۀ ادبیاتمعاونت پژوهش   -6

 گزارش از بناهای اسالمی بود. ۀمورد تاریخ ترکان و مغوالن و تهی
 و مسائل آن بود. سوّم. موضوع پژوهش دکتر الهی شناخت تاریخ جهان 17، ص همان  -7
 «شناسی نقد فمینیستی از نظریات جامعه». موضوع 16، ص 1379 نامۀ سال پژوهش، دانشکدۀ ادبیاتمعاونت پژوهش   -8
ارشد و دکتری در  التحصیالن کارشناسی شناسی ایرانی توسط فارغ بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه زبان». موضوع 16، ص همان  -9

 «به بعد 60دانشگاه پاریس از سال 
 . 77، ص 1382-1383های پژوهشی سال  گزارش فعالیت ۀپژوهشناممشهد، دانشگاه فردوسی  دانشکدۀ ادبیاتمعاونت پژوهشی   -10
. در این سال در قطب علمی، دو سفر 34، ص20شناسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، ش.  قطب علمی فردوسی  -11

 شهباز محسنی به سوریه و لبنان.علمی اتفاق افتاد: سفر شش تن از همکاران قطب علمی به هند و سفر مطالعاتی آقای 
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  مدت  كشور  سال  نام و نام خانوادگي
  ماه 6  انگلستان  1387  محمد تقوي

  ماه 6  انگلستان  1387  پور محمدتقي ايمان
  ماه 6  امريكا  1388  زاده سيدرضا حسين

  سال 1  امريكا  1396  علي يوسفي
    امريكا  1397  حسين سيدي

  ماه 3  لهستان  1397  احمدرضا اصغرپور
  ماه 3  آلمان  1397  عذرا قندهاريون

  ماه 3  1آلمان  1398  رهنما		محمدرحيم
  ماه 3  2بلژيك  1398  الدين شهرياري حسام

    

                                                            
 .34، ص »1396-1400زة معاونت پژوهش و فناوري دانشكدة ادبيات و علوم انساني هاي مهم حو گزارش اطالعات و فعاليت«  -1

 .33، ص )»98تا آذرماه  97پژوهش (آذرماه  ةگزارش هفت«  -2
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  هكداز دانشخارجي  و متخصصان ها تأبازديد هي
  

  1هكداز دانشخارجي هاي  تأهي : بازديد25جدول 

  / نوع فعاليت سمت مهمان    تعداد  تاريخ بازديد  كشور  سال
تا  23/09/1383  فرانسه  1383

24/09/1383  
  مؤسسه آموزشي زبان فرانسه 3

  شناسي از طرف قطب علمي فردوسي 6    هند  1384
تعدادي از دانشجويان دوره دكتري و استادان     20/08/1388  تاجيكستان  1388

دانشگاه خجند براي گذراندن يك دوره دانش 
  2افزايي به قطب علمي آمدند.

  3افغانستان انيدانشگاه بام سيرئ  4  27/05/1389  افغانستان  1389
  4دانشجويان زبان فارسي دانشگاه كويته  22  آذرماه  پاكستان  1389
  از دانشگاه كابل افغانستان سيد مسعود  1  1390  افغانستان  1390
  5سخنگوي وزارت تحصيالت عالي افغانستان  35  12/04/1390  افغانستان  1390
استادان و دانشجويان دكتري زبان و ادب فارسي   25  23/05/1390  پاكستان  1390

  6ي پاكستانها دانشگاه
  7ي تركيهها دانشگاهجمعي از استادان   8  16/06/1390  تركيه  1390
  دكتر سرگي الكساندرويچ گارليكف  1  18-12- 2016  روسيه  1395
پروفسور ژان ميشل فرودون (منتقد سينما) و  2  21-12- 2016  فرانسه 1395

  (دكتر اگنس دويكتور)همسر ايشان 
 چند كشور 1395

 عربي
دانشگاهي و ( جمعي از نخبگان زن جهان عرب 20  2017-01-28

  )غيردانشگاهي
  پروفسور كريستي ميارد از دانشگاه استراسبورگ 1  28-01-2017 فرانسه 1395
دكتر خادوس ويچسالو از استادان زبان و ادبيات  1  13-03-2017 روسيه 1395

  قفقاز شمالي روسي دانشگاه

                                                            
 .154، ص تبلور-هاي پژوهشي فعاليت-خردورزانالمللي دانشگاه فردوسي مشهد، محمدمهدي قندي،  هاي علمي بين مركز همكاري  -1

  .8، ص15شناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد، ش.  وسيقطب علمي فرد  -2
  . 7، ص16شناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد، ش.  قطب علمي فردوسي  -3
  .17، ص17شناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد، ش.  قطب علمي فردوسي  -4
  .9، ص18شناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد، ش.  فردوسيقطب علمي   -5
  .10، صهمان  -6
  .12، صهمان  -7
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  / نوع فعاليت سمت مهمان    تعداد  تاريخ بازديد  كشور  سال
دانشگاه  يخارج يها دانشكده زبان سيرئ    آبان  عراق  1395

همراه از امكانات  ئتيعراق و ه ليارب نيالد صالح
با اي  ند و در جلسهكرد ديبازد دانشكدة ادبيات

دو  نيبي موارد همكار، حضور مسئوالن دانشكده
  1.ندنمود يدانشگاه را بررس

از دانشجويان برتر دانشگاه العميد عراق هيأتي   40  08-02-2019  عراق  1397
  وابسته به عتبه مقدسه عباسيه

  انخانم دكتر دالل عباس از استادان دانشگاه لبن 1  17-11-2018  لبنان 1397
هيأت سفراي روسي ان (و استاد ياندانشجو 5  01-12-2018 روسيه 1397

  )دانشگاه كازان
وا رئيس مركز احمدخانم دكتر مستوره  1  19-11-2018 روسيه 1397

  روز) 4شناسي دانشگاه كازان (مدت  ايران
رائد حبيب جبار استاد دانشگاه مستنصريه بغداد  1  25-07-2018 عراق 1397

  (مهمان دكتر فارسيان)
  راباتل استاد دانشگاه ليون فرانسه 1  21-10-2018 فرانسه 1397
 19تحقيقات قرن پروفسور تورتونز مدير مركز  2  27-10-2018 فرانسه 1397

  روز) 4ل (به مدت وِدانشگاه سوربون نو
دكتر برونو دي نيكال پژوهشگر مركز  1  05-11-2018 اتريش 1397

  شناسي در آكادمي علوم اتريش ايران
موسسات پژوهشي (موسسات پژوهشي آلمان  7  11-09-2018 آلمان 1397

  )و ...  DAADآلمان، 
  يگلينو) دانشگاهاز  علمي (پروفسور نواكهيأت  1  26-04-2018 لهستان 1397
  دانشگاه ليون)از  هيأت علمي (پروفسور راباتل 1  20-10-2018 فرانسه 1397
  هيأت علمي 1  26-04-2018 لهستان 1397
سونان اَمپل  يدانشگاه اسالم يعلم ئتيه ياعضا    18-04-2018  اندونزي  1397

 ديبازد دانشكدة ادبياتاز  يكشور اندونز ايسورابا
دانشكده  نيبا مسئوالن ا يا و سپس در جلسه

  2كردند. يدوجانبه را بررس يهمكار يراه ها

                                                            
وبگاه دانشگاه فردوسي ، » الدين اربيل عراق از دانشكدة ادبيات و علوم انساني هاي خارجي دانشگاه صالح زبان ةبازديد رئيس دانشكد«  -1

- از-عراق-لـاربي-الدين الحـص- شگاهـدان- خارجي-ايـزبانه-كدهـدانش- رئيس-بازديد/https://www.um.ac.ir/news، دسترسي در: هدـمش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .html   ،1395انساني.-علوم-و- ادبيات-دانشكده

وبگاه پايگاه خبري دانشگاه ، » لمي دانشگاه اندونزي از دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهدت عأبازديد اعضاي هي«  -2
- و-ادبيات-دانشكده-از-اندونزي-دانشگاه-علمي-هيئت- اعضاي-بازديد/https://www.um.ac.ir/news، دسترسي در: فردوسي مشهد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . html   ،1397مشهد.-فردوسي-دانشگاه-انساني-علوم
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  / نوع فعاليت سمت مهمان    تعداد  تاريخ بازديد  كشور  سال
 متولي مزار سلطان باهو در پاكستان 4  11-03-2019 پاكستان 1397
سفير اندونزي و هيأت همراه جهت افتتاح اتاق  4  07-03-2019 اندونزي 1397

  اندونزي
مارتين آيزنبايس استاد آموزش زبان خانم دكتر  1  09-04-2019 فرانسه 1398

  دانشگاه ليل فرانسه
  موزان لبنانيآ فارسي  150  22-06-2019  لبنان  1398
استادان دانشگاه كابل :دكتر راحله حميدزي،   9  04-02-2020  افغانستان  1398

دكتر عظيمه مجيد، دكتر سلوا نوري، دكترناديه 
نوري، دكتر نظر محمد بهروز، دكتر فضل احمد 
اميني، دكتر عطا  الحق رستم زاده،دكتر محمد 

  فهيم نعيمي،دكترضياء االسالم شيرواني
دكتر شاكر عبدالسالم نعمه، معاون دانشگاه بصره   1  29-12-2019  عراق  1398

  عراق
ي كشور ها دانشگاهدكتر تقي عبدواني، نماينده   2  29-12-2019  عمان  1398

دكتر عمان و رئيس مركزنانوسيتي به همراه 
  قاسم اللواتي نماينده نانوسيتي

دكتر فائز هاتو عزيز، معاون دانشگاه مستنصريه   1  24-12-2019  عراق  1398
  عراق

دكتر احسان عبداالمير احمد، رئيس دانشگاه   3  29-12-2019  عراق  1398
دكتر محمد جواد التوراني  - بيت الحكمه عراق 

دكتر  - نماينده رئيس دانشگاه بيت الحكمه عراق
  مظفر عبيد مريهج معاون دانشگاه بيت الحكمه 

دكتر طالب زيدان ثعبان، رئيس دانشگاه كوت   1  29-12-2019  عراق  1398
  عراق

  دكتر محسن عبود، معاون دانشگاه كوفه عراق   1  24-12-2019  عراق  1398
ي كشور ها دانشگاهدكتر جالل جمعه، نماينده   1  24-12-2019  لبنان  1398

  لبنان
دكتر حسين يوسف، مدير كل موسسه تعليم و   1  24-12-2019  لبنان  1398

  تربيت اسالمي لبنان
  دكتر محمد فنيچ ، وزير جوانان و ورزش لبنان   2  24-12-2019  لبنان  1398
دكتر سليمان بن سالم الحسيني، نماينده رئيس   2  24-12-2019  لبنان  1398

  دانشگاه نزوي عمان
ي ها دانشگاهدكتر محمدماهر قباقيبي،نماينده   2  24-12-2019  سوريه  1398

  كشور سوريه و رئيس دانشگاه دمشق و همراه
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  / نوع فعاليت سمت مهمان    تعداد  تاريخ بازديد  كشور  سال
دكتر مصطفي افيوني، رئيس دانشگاه حلب   1  24-12-2019  سوريه  1398

  سوريه
دكتر رابرت النگر و  خانم دكتر كاتيا ريگ به   2  11-11-2019  آلمان  1398

مشهد (پژوهشگران ارشد آلماني از انيستيتو 
شناسي و  اسالم ةشناسي در زمين شرق
  شناسي) ايران

دكتر رونالد هاردبرگ و آردرا ليتل هاردربرگ از   2  06-10-2019  آلمان  1398
  گوته آلماناستادان دانشگاه 

مصطفي رحمان، رئيس دانشگاه نذراالسالم  دكتر  4  10-12-2019  بنگالدش  1398
هاي خارجي و  بنگالدش و رئيس دپارتمان زبان

  دو مدير ارشد 
استاد آموزش زبان خانم دكتر مارتين آيزنبايس   1  09-04-2019  فرانسه  1398

  دانشگاه ليل فرانسه
  همايش قاضي نذراالسالم شاعر ملي بنگالدش    27-12-2020  بنگالدش 1399
 يو مسئوالن دانشگاه بصره به سرپرست رانيمد  7  09-06-2021  عراق  1400

دانشگاه  سيرئ ندهينما يموس يدكتر ماجد عل
  بصره
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  پژوهشگران خارج از كشورهمكاري موسسات و با علمي هاي مشترك  طرح
  

  1پژوهشگران خارج از كشورهمكاري موسسات و با علمي  هاي مشترك : طرح26جدول 

                                                            
  المللي و امور دانشجويان غير ايراني دانشگاه در اختيار قرار داده شده است.  هاي علمي و بيناطالعات اين قسمت از سوي دفتر همكاري -1

  طرحعنوان   سال
نام 

دانشگاه/مركز 
  تحقيقاتي

پژوهشگر 
 هيأت علمي /   كشور  خارجي

 گروه آموزشي  دانشجو

1397 
هاي توده  استخراج سينكهول

 بيستون- كارستي پراو

مركز تحقيقات 
ايتاليا / ملي 

سازمان فضايي 
  آلمان

  جغرافيا  پريا آذربون  ايتاليا جيانلوكا نوريني

 گزارش ششم تغيير اقليم جهاني  1397
هيأت بين 

هاي تغيير  دولت
  )IPCCاقليم (

  WHO 
UNEP 

  جغرافيا  آذر زرين

1397  
هاي  اي خوشه ررسي مقايسهب

صنعتي مبلمان و زعفران شهر 
  »مشهد

  جغرافيا  خوارزمياميدعلي  اسكاتلند    

1398 

Development of 
contrastive-partitive in 

colloquial Persian: A 
grammaticalization from 

possessive =e 

دانشگاه استكهلم
Maria 

Koptjevskaja-
Tamm  

 سوئد
زهرا اعتباري 
  شناسي زبان  شكارسرايي

مطالعه انرژي خوشيدي در   1398
 روستاها

مركز تحقيقات 
اتحاديه ملي 

  اروپا
  جغرافيا    يونان يوانيس كوگياس

هاي خطي  سازي نسخه ديجيتال  1398
  دوره ايلخاني

آكادمي علوم 
  اتريش  برونو دي نيكال  اتريش

جواد عباسي/ قاسم 
قريب / امير 
  منصوري

  تاريخ

1398  A Litero Anthnropological 
of Rumi  

goethe 
university  

DR. roland 
hardenberg  انگليسي زبان  فاطمه خواجويان  لمانآ  

دانشگاه رساله دكتري دوماستاد راهنماي  1399
  كامپلوتسننه

آقاي دكتر 
مارتين داك 

دانشيار دانشگاه 
  كامپلوتسننه

  جغرافيا  مهوش نداف  اسپانيا

دكتر محمدعلي دانشگاه آكسفورد مشاورة رسالة دكتري 1399
و ادبيات  زبان  مهدي ظريفيان  انگلستان همايون كاتوزيان

  فارسي

دكتر عارف  دانشگاه پاكستان مشاورة رسالة دكتري 1399
زبان و ادبيات   اميد شاهمرادي  پاكستان  نوشاهي

  فارسي
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 الوللٖ ت٘ي، ّواٗص ٍ کٌفشاًس  تشگضاسٕ کٌگشُ

ٲؼٯؽ ثعض٪ساقز اثٹاٮًٟ٭ ثڃٽ٣ځ ثب حًٹض دػٸټك٫طاٴ ذبضػځ  1349قٽطڂٹض  25سب  21زض سبضڂد 

 ثڃٷځ سٵ آٶبٴ ثط َج١ ثطٶبٲٻ دڃف ٦34ٻ سٵ اظ اؾشبزاٴ ٸ ٲح٣٣بٴ حًٹض زاقشٷس  69ثط٪عاض قس. زض اڂٵ ٲؼٯؽ 

٦طز زض ذبَطار  طڂز ٲځـؽ ضا ٲسڂٯــٵ ٲؼـٻ اڂـط ػال٬ ٲشڃٷځ ٦ـز٦ش 1.قسٺ ٲ٣بالر ذٹز ضا اضائٻ ٦ـطزٶس

 ذٹز ٲځ ٶٹڂؿس:

ثطاڀ سٳبٰ اًٖبڀ ٦ٷ٫طٺ ثٯڃٍ ضٞز ٸ ثط٪كز ثب ټٹادڃٳب ٞطؾشبزٺ قسٺ ثٹز. ذٹاث٫بٺ زاٶكؼٹڂبٴ »
ټبڀ ٶٹ ٶڃع زض اسب٠ ٲٽٳبٶبٴ ٢طاض زازٺ قسٺ ثٹز. زض ٞطٸز٪بٺ  ټب ٸ حٹٮٻ ضٶ٩ آٲڃعڀ قسٺ ثٹز. ٲالٞٻ

ثطزٶس.  ٶبٴ ضا ثب اسٹٲجڃ٭ ثٻ ذٹاث٫بٺ ٲځحًٹض زاقشٷس ٸ ٲٽٳبٲكٽس زٸ سٵ اظ اًٖبڀ ازاضڀ زاٶك٧سٺ 
٦طز. ثبظزڂس اظ آضاٲ٫بٺ ٞطزٸؾځ زض  ضؾشٹضاٴ ذٹاث٫بٺ ثب نجحبٶٻ ٸ ٶبټبض ٸ قبٰ اظ ٲٽٳبٶبٴ دصڂطاڂځ ٲځ

ثڃٷځ قسٺ ثٹز... ػٯؿبر  ثٻ ٲٷٓٹض ازاضڀ احشطاٰ ثٻ ؾطاڂٷسپ قبټٷبٲٻ زض ثطٶبٲٻ ٲٽٳبٶبٴ دڃفَٹؼ 
قس... ڂ٧ځ اظ ٶرؿشڃٵ اًٖبڀ ٦ٷ٫طٺ ٦ٻ ثٻ  ض ضاظڀ زاٶك٧سٺ دعق٧ځ سك٧ڃ٭ ٲځطاٶځ زض سبالٷؾر

٦ٻ  اڂطاٴ ٸ ٞطټٷ٩ اڂطاٴ. ثٻ ٲحى اڂٵٲكٽس ٸاضز قس آ٢بڀ اڂطع اٞكبض ثٹز، ٲطزڀ ثٻ ٸا٢ٕ ٖبق١ 
٦ٷ٫طٺ ضا زض اذشڃبضقبٴ ٪صاقشٻ ثٹزٶس، ثٻ ٲٵ سٯٟٵ ٦طزٶس  ذٹاث٫بٺ ٸاضز قسٺ ثٹزٶس ٸ ثطٶبٲٿ اڂكبٴ ثٻ

ځ چطا زٸ قت ثطٶبٲٻ قبٰ ثطاڀ ٲٽٳبٶبٴ دڃف ثڃٷځ ٶكسٺ اؾز؟ ػٹاة زازٰ: ٲٳ٧ٵ اؾز ٦ٻ ٦ٻ ٞالٶ
ڂ٧ځ اظ آقٷبڂبٴ ٸ  ضؾشٹضاٶٽبڀ قٽط ثطٸٶس ڂب ثٻ ذبٶٿ ٦ؿبٶځ ٲبڂ٭ ثبقٷس ڂ٧ځ زٸ قت آظاز ثبقٷس ٸ ثٻ

ب ٦ٻ اظ دب٦ؿشبٴ ٸ زاٶڃس ٦ٻ ثًٗځ اظ زاٶكٳٷساٴ ٲٽٳبٴ قٳ ټٳ٧بضاٴ ذٹز. ػٹاة زازٶس قٳب ٶٳځ

                                                           
 .173ل ، 2، ع ټبڀ زاٶكؼٹڂځ )زٞشط زٸّٰ( ټب: ڂبزټبڀ ػٹاٶځ ٸ ؾب٬ آٴ ؾب٬ٲحٳسػٟٗط ڂبح٣ځ،   -1

 زاٶك٫بٺ ٦بٮڃٟطٶڃب ٲكبٸضپ ضؾبٮٿ ز٦شطڀ 1399
ز٦شط ٲحٳٹز 

 اٲڃسؾبالض
 ٦بٲطاٴ اضغٶ٫ځ اٲطڂ٧ب

ظثبٴ ٸ ازثڃبر 

 ٞبضؾځ

1399 
دػٸټف دڃطاٲٹٴ سؼبضر ٲكٽس زض 

 زٸضٺ ٢بػبض

آ٦بزٲځ ٖٯٹٰ 

 Theاسطڂف 

Austrian 
Academy of 

Sciences 

زاٶكؼٹڀ ز٦شطڀ 

 اظ اسطڂف
 سبضڂد ٲطسًځ زاٶكڃبض اسطڂف

1399 
ٲُبٮٗٻ ٲبٶ٫طٸټبڀ ذٯڃغ ٞبضؼ 

 ثب اؾشٟبزٺ اظ ؾٷؼف اظ زٸض

زاٶك٫بٺ 

 ٦بضٸٮڃٷبڀ قط٢ځ
 اٲطڂ٧ب زڂٹڂس ال٪بٲبؾڃٷٹ

 
 ػٛطاٞڃب

1399 1400 

ٞطټٷ٫ځ ٲڃبٴ  ٲڃبٴدڃٹٶسټبڀ 

اڂطاٴ ٸ ٦كٹضټبڀ آؾڃبڀ ٲط٦عڀ 

ټبڀ ٶرج٫بٴ  )ثطاؾبؼ زڂس٪بٺ

 ټب( ح٭ ٞطټٷ٫ځ: ٲٹاٶٕ ٸ ضاٺ

ٲاؾؿٻ 

اٮٳٯٯځ  ثڃٵ

ٲُبٮٗبر آؾڃبڀ 

 ٲط٦عڀ )ڂٹٶؿ٧ٹ(

 ٲاؾؿٻ اڂ٧بؼ

زٞشط 

ڂٹٶؿ٧ٹ زض 

 اظث٧ؿشبٴ

 

 ٖٯځ ڂٹؾٟځ

 ٖصضا٢ٷسټبضڂٹٴ

 ػٹاز ٖجبؾځ
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اٶس ا٪ط زض ٦كٹض ذٹزقبٴ ټٱ دٹٮځ زاقشٻ ثبقٷس ٲؼبظ ٶڃؿشٷس آٴ ضا ثب ذٹز ثڃبٸضٶس،  ٷسٸؾشبٴ آٲسٺټ
ٲبٶٷس!  قبٰ ٲځ زاٶٱ چٷڃٵ دٹٮځ ضا ټٱ ٶساضٶس. ثٻ اڂٵ ػٽز آٶبٴ زض آٴ زٸ قت ثځ زض حبٮځ ٦ٻ ٲٵ ٲځ

كبض اؾشٟبزٺ ٦طزٺ ټبڀ آ٢بڀ اڂطع اٞ ثًٗځ اظ ٦بضټبڀ اؾبؾځ اڂٵ ٦ٷ٫طٺ سٯٟٷځ اظ ضاټٷٳبڂځ ٲٵ زضثبضپ
زاٶؿشٱ ٦ٻ ثطاڀ ثًٗځ اظ اًٖبڀ ٦ٷ٫طٺ چٷڃٵ ٲك٧ٯځ ٸػٹز زاضز. دؽ  ثٹزٰ، ٸٮځ ثٻ ټڃچ ٸػٻ ٶٳځ

 1«ثالٞبنٯٻ َځ ڂ٥ آ٪ٽځ اَالٔ زازٺ قس ٦ٻ زض آٴ زٸ قت، ضؾشٹضاٴ ذٹاث٫بٺ زائط اؾز.

اثٹاٮًٟ٭ ثڃٽ٣ځ زض  ٦ٷ٫طٺ زض ؾب٬ ثٗس ثب چبح ڂبزٶبٲٿ دػٸټك٫طاٴ حبيط زض اڂٵ ټبڀ ؾرٷطاٶځ شٵٲ

ټبڀ  ټب زضثبضپ سالـز٦شط ٲحٳسػٟٗط ڂبح٣ځ زض سٹنڃٝ آٴ ضٸظ 2س.ــضؾڃف اظ ټعاض نٟحٻ ثٻ چبح ــثڃ

زڂسٰ ٲ٧بسجبر ٸ ٲ٣بالر ٦ٷ٫طٺ ظڂط زؾز اٸؾز.  ضٞشٱ، ٲځ ٪ٹڂس ټط ٸ٢ز ثٻ اسب٠ اٸ ٲځ ز٦شط ٲشڃٷځ ٲځ

ز٦شط  ،ټبڂځ ٶٓڃط ٲؼشجځ ٲڃٷٹڀ هڃزـقرشبٴ قٽٷبظ ثٹز. اظ اڂطاٴ ـٳبضؾـٲ٧بٴ ثط٪عاضڀ، آٲٟځ سئبسط ثڃ

طـ قڃطڂٵ ثڃبٶځ، ز٦شط ثبؾشبٶځ ـ٦ٹة، ز٦شط اؾالٲځ ٶسٸقٵ ٸ ټٳؿ ز٦شط ٖجساٮحؿڃٵ ظضڂٵ ـبو،ٞڃ

دبضڂعڀ، ؾڃس ػٟٗط قٽڃسڀ، ٲحٳسػٹاز ٲك٧ٹض ٸ... حبيط ثٹزٶس. اثشسا ز٦شط ٞطڂبض ضئڃؽ زاٶك٫بٺ ٸ ؾذؽ 

  3ز٦شط ٲشڃٷځ ثٻ حبيطاٴ ذڃط ٲ٣سٰ ٪ٟشٷس.

 28سب  23زض ضٸظټبڀ  ٧1353سٺ قس. زض ؾب٬ ـاٮ٫ٹڀ ٲٹ١ٞ زض زاٶكسڂ٭ ثٻ ڂ٥ ـٹز سجـثڃٽ٣ځ ذ ٦ٷ٫طپ

اٮ٫ٹڀ ٦بض اظ ټط ػٽز قجڃٻ  4ثط٪عاض قس. زاٶك٧سپ ازثڃبرػٽبٶځ ٶبنطذؿطٸ زض  ، ٦ٷ٫طپقٽطڂٹضٲبٺ

  5سٵ اظ اؾشبزاٴ ذبضػځ ٸ اڂطاٶځ ؾرٷطاٶځ ٦طزٶس. 39ثعض٪ساقز ثڃٽ٣ځ ثٹز. زض اڂٵ ٦ٷ٫طٺ  ٦ٷ٫طپ

 ٵڃ/ حؿڀعڂدبض ځثبؾشبٶ ٱڃ/ ٲحٳس اثطاټڀطڃٹچٽط اٲــاٞكبض/ ٲٷ طعــڂٶسٸقٵ/ ا ځاؾالٲ ځٲحٳسٖٯ

 تڃػٳب٬ ظازٺ/  اثٹاٮ٣بؾٱ حج ځٖٯٲحٳس سڃ/ ؾڀ٪ٷبثبز ٵڂ/ ٲحٳس دطٸٷفڃث ځ/ س٣ځبٶڃث ٵڂطڃ/ قځثحطاٮٗٯٹٲ

/ ځب٢ڃؾ طڃزث سضټجط/ ٲحٳ تڃذُ ٭ڃــ/ ذٯځبٶــاحٳس ذطاؾ ســڃ$اٞٛبٶؿشبٴ#/ ؾ ځجڃحج ځ#/ ٖجساٮحسڂ$ٶٹ ځاٮٽ

ك٧ٹض ضقبز ٮ$اٞٛبٶؿشبٴ#/ ٖجسا ځضاٖ ٵڂاٮس بٰڃ$دب٦ؿشبٴ#/ ٢ ڀضاقس ٵڂاٮس دػٸٺ/ حؿبٰ زاٶف ځٲحٳسس٣

/ ڂځذٹ بةڂ/ ٖجبؼ ظضڀعزڂ ځض٦ٷ ڀ/ ٲحٳسٲٽسځضيٹاٶ ٭ڃ/ ٲحٳس اؾٳبٖڂځ$اٞٛبٶؿشبٴ#/ ػٳب٬ ضيب

/  ٚالٲطيب ځطػبٶڃؾ ڀسڃا٦جطؾٗ ځ/ ٖٯڀؼبزــؾ ٵڂبءاٮسڃ/ يڀ٦ٹة/ حؿٵ ؾبزار ٶبنط ٵڂظض ٵڃٖجساٮحؿ

/  ځٗشڂقط ځ/ ٖٯ ٗزڂٹاز قطــػ/ ٲحٳس ځٗڃ/ دٹضاٴ قؼځٷڃحؿ قبٺ ٵڂ$٦بٶبزا#/ ٶبنطاٮس ڀٹضڃ/ ضاػط ؾ ٱڃؾٯ

ٞالح  ځشڃٸضز/ ٪ سڃٞطظاٰ/ ذؿطٸ ٞطق سڃٞبي٭/ ٲحٳٹز ٞطخ/ حٳ ځ/ ٖٯڀسڃػٟٗط قٽ سڃ/ ؾځٗڃٲحٳس قٟ

                                                           
 .182-183، ل ټبڀ ذسٲز؛ اظ زثڃطؾشبٴ اٮجطظ سب ٞطټٷ٫ؿشبٴ ازة ٸ ټٷط اڂطاٴ ذبَطار ؾب٬ػال٬ ٲشڃٷځ،   -1

 .183، ل ټٳبٴ  -2

 .172-173، ل 2، ع ټبڀ زاٶكؼٹڂځ )زٞشط زٸّٰ( ټب: ڂبزټبڀ ػٹاٶځ ٸ ؾب٬ آٴ ؾب٬ٲحٳسػٟٗط ڂبح٣ځ،   -3

 .179، ل زثڃطؾشبٴ اٮجطظ سب ٞطټٷ٫ؿشبٴ ازة ٸ ټٷط اڂطاٴټبڀ ذسٲز؛ اظ  ذبَطار ؾب٬ػال٬ ٲشڃٷځ،   -4

 .206-207، ل ټٳبٴ  -5
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ا٦جط  ځ/ ٖٯځٲٗبٶ ٵڃ/ احٳس ٪ٯچبڃ$غادٵ#/ ٮٹسط ٦ٷز $اٲطڂ٧ب#/ نبز٠ ٦ بڂ/ ٦بٴ ٦ب٪ببوڃا٦جط ٞ ځضؾش٫بض/ ٖٯ

ٲسضؼ  ځٲح١٣/ ٲحٳسس٣ ڀظازٺ/  ٲٽسضيب ٲؼشٽس ځٖٯ سڃ/ ؾځٷڃ/ ػال٬ ٲشڀسڂٲٹ ځ/ حؿٷ٣ٯڀ٪ٯكٵ آظاز

 ځ/ ٲهُٟځٷڂاٮس ػٹاز ٲك٧ٹض/ ٖجساٮٳحؿٵ ٲك٧ٹٺٲحٳس ٲػزٺ/ ٲحٳس ځ/ ٖٯځچ قبٶٻ طڂ/ ٦بْٱ ٲسڀضيٹ

ٶهط/ ٖجساٮٹټبة  ٵڃسحؿڃ$ټٷسٸؾشبٴ#/ ؾ طڂــٶص ٳســح/ اڀٷٹڃٲ ځ/ ٲؼشجځزاٲٛبٶ ڀسٸــ/ ٲحٳٹز ٲٽځ٣طثــٲ

/ ڀعز٪طزڂ طحؿٵڃطٸض$اٞٛبٶؿشبٴ#/ اٲــٚالٰ ؾ ٹٴڂــ/ ټٳبڀبضــؿڃٶ ٱڃ/ ؾٯ ٧ؼٹڃٹـ ٶــٸنب٬/ ٲٽ ځٶٹضاٶ

 1ځٹؾٟڂ ٵڃ/ ٚالٲحؿڂځٛٳبڂ  تڃحج
 

 
 (1349) ٦ٷبض آضاٲ٫بٺ ٞطزٸؾځزض  ځٽ٣ڃثعض٪ساقز ث فڂ٦ٷٷسٺ زض ټٳب قط٦ز ڀاًٖب: 100 طڂسهٹ

 

اٮٳٯٯځ ثٹز. زض ػسٸ٬ ظڂط  ٸ ٖٯٹٰ اٶؿبٶځ ٲڃعثبٴ چٷسڂٵ ټٳبڂف ثڃٵ زاٶك٧سپ ازثڃبرټبڀ ثٗس ٶڃع  زض زټٻ

 اٶس: سطڂٵ آٶٽب ٲٗطٞځ قسٺ ثطذځ اظ ٲٽٱ

                                                           
 اثٹاٮًٟ٭ ثڃٽ٣ځ. ٿڂبزٶبٲ -1



 ازث٘بت ٍ ػلَم اًؿبًٖ زکتط ػلٖ قطٗؼتٖ  ٓتبضٗد زاًكکس    368

 

 ؾرٌطاًبى / زث٘طاى / هْ٘وبًبى تبضٗد ًبم ّوبٗف

 1367 ٦ٷ٫طٺ ػٽبٶځ ثعض٪ساقز حبّٞ
 ز٦شط اثطاټڃٱ ق٧ٹضظازٺ ثٯٹضڀ ٸ 

 1ز٦شط ٲحٳسػٟٗط ڂبح٣ځ

ضقس ػٳٗڃز قٽطټب ٸ سٹؾٗٻ ٞطټٷ٩ قٽطڀ زض اڂطاٴ ٸ 

 ٞطاٶؿٻ
 2ٲڃٽٳبٴ ذبضػځ 5ٲڃٽٳبٴ زاذٯځ ٸ  200ثب حًٹض  1377

 3ٲٽٳبٴ ذبضػځ 10ٲٽٳبٴ زاذٯځ ٸ  300 1386 ټٳبڂف اٶؼٳٵ سطٸڂغ ظثبٴ ٸ ازة ٞبضؾځ زٸّٲڃٵ

 ڀٲط٦ع ڀبڃٸ آؾ طاٴڂضٸاثٍ ا ڀثبظٶ٫ط فڂټٳب زٸّٲڃٵ

 ٷسٺڂٸ چكٱ اٶساظ آ ڀقٹضٸ ځدؽ اظ ٞطٸدبق
 4ٲ٣بٲبر زڂذٯٳبسڃ٥ ٸ ٲڃٽٳبٶبٴ زاذٯځ ٸ ذبضػځ 1389

 1390 قبټٷبٲٻ زٸّٰاٮٳٯٯځ آٚبظ ټعاضٺ  ټٳبڂف ثڃٵ

 ٧ؿشبٴ،ڃ٦كٹض سبػ 10اظ  ځاؾشبزاٴ زاٶك٫بٺ ٸ دػٸټك٫طاٶ

٪طػؿشبٴ، دب٦ؿشبٴ،  ٻ،ڂؾٹض ،ڀٲهط، ٞطاٶؿٻ، ٲبٮع

 ٧5بڂټٷسٸؾشبٴ، اٞٛبٶؿشبٴ ٸ آٲط

 1391 اٸ ټبڀ ٸ اٶسڂكٻ الټٹضڀ اٮٳٯٯځ ا٢جب٬ ثڃٵ ټٳبڂف

 دػٸټبٴ ا٢جب٬ ٸ ٞبضؾځ ازثڃبر ٸ ظثبٴ اؾشبزاٴ اظ ػٳٗځ

 ٸ اٞٛبٶؿشبٴ سبػڃ٧ؿشبٴ، ټٷسٸؾشبٴ، ثطػؿشٻ دب٦ؿشبٴ،

 6اڂطاٴ

قڃط  ٖٯځټب، آطبض ٸ ذسٲبر اٲڃط  اٮٳٯٯځ اٶسڂكٻ ټٳبڂف ثڃٵ

 ٶٹاڂځ
1393 

 ڀ٦كٹضټب ځبؾڃٸ ؾ ځٞطټٷ٫ ،ځٖٯٳ ڀشٽبڃٶٟط اظ قره 35

ٸ  عؾشبٴڃسط٦ٳٷؿشبٴ اٞٛبٶؿشبٴ، ٢ط٢ ٧ؿشبٴ،ڃسبػ ٻ،ڃسط٦

 7اظث٧ؿشبٴ

 8ثب ټٳ٧بضڀ زاٶك٫بٺ ٮجٷبٴ 1393 اٮٳٯٯځ ازثڃبر سُجڃ٣ځ ٞبضؾځ ٸ ٖطثځ ټٳبڂف ثڃٵ زٸّٲڃٵ

                                                           
. ز٦شط اثطاټڃٱ ق٧ٹضظازٺ ثٯٹضڀ اؾشبز ٪طٸٺ ظثبٴ ٸ 58، ل 1369-٦70بضٶبٲٿ دػٸټكځ زاٶك٫بٺ ٞطزٸؾځ ٲكٽس ٲحٳسضيب اٲڃطڀ،   -1

ټب ثٻ  آٴ ٿٚعٮڃبر حبّٞ ٸ سطػٳ»ثب ٖٷٹاٴ  اڀ قس ؾرٷطاٶځ ٞطزٸؾځ زاٶك٧سپ ازثڃبر ثط٪عاض ازثڃبر ٞطاٶؿٻ زض اڂٵ ٦ٷ٫طٺ ٦ٻ زض سبالض 
زاقز  «حبّٞ ٿالٮ»ثب ٖٷٹاٴ  اڀ ثٻ ظثبٴ ٞطاٶؿٻ اضائٻ ٦طز. ز٦شط ڂبح٣ځ زاٶكڃبض ٪طٸٺ ظثبٴ ٸ ازثڃبر ٞبضؾځ ٶڃع ؾرٷطاٶځ «ټبڀ اضٸدبڂځ ظثبٴ

 زاٶك٧سپ ازثڃبر ٲٷشكط قس. ٿ٦ٻ ٲشٵ آٴ زض ٲؼٯ

 .1377ٶبٲٿ ؾب٬  دػٸټفٲٗبٸٶز دػٸټف زاٶك٧سپ ازثڃبر،   -2

 .294، ل 1386ټبڀ دػٸټكځ  ٪عاضـ ٞٗبٮڃز-ٞطظاٶ٫بٴٲحٳسٲٽسڀ ٢ٷسڀ،   -3

، زؾشطؾځ زض: ٸث٫بٺ ثب ټٳبڂف، « زٸّٲڃٵ ټٳبڂف ضٸاثٍ اڂطاٴ ٸ آؾڃبڀ ٲط٦عڀ دؽ اظ ٞطٸدبقځ قٹضٸڀ ٸ چكٱ اٶساظ آڂٷسٺ»  -4

https://www.bahamayesh.com/cnf/223/   ،5  1389آثبٴ.                                                                                                                                              

 .17، ل18ٞطزٸؾځ ٲكٽس، ـ. قٷبؾځ ٪طٸٺ ظثبٴ ٸ ازثڃبر ٞبضؾځ زاٶك٫بٺ  ٢ُت ٖٯٳځ ٞطزٸؾځ  -5

. زض ازاٲٿ ثط٪عاضڀ ػٯؿبر سرههځ 8، ل20قٷبؾځ ٪طٸٺ ظثبٴ ٸ ازثڃبر ٞبضؾځ زاٶك٫بٺ ٞطزٸؾځ ٲكٽس، ـ.  ٢ُت ٖٯٳځ ٞطزٸؾځ  -6

ثطاڀ ثطضؾځ ٲؿبئ٭ ٖٯٳځ ٸ دػٸټكځ ٲٷ٣ُٻ ثب سٳٽڃساسځ ٦ٻ اٶسڂكڃسٺ قسٺ ثٹز ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ ٞطنز ثٻ زؾز آٲسٺ زض حبقڃٿ ټٳبڂف 

ٞطٸضزڂٵ ٲبٺ ٶكؿز سرههځ دب٦ؿشبٴ زض سبالض ز٦شط ضػبئځ زاٶك٧سٺ ازثڃبر سك٧ڃ٭ قس. اڂٵ  30اٮٳٯٯځ ا٢جب٬ الټٹضڀ، ضٸظ دٷؼكٷجٻ  ٵثڃ

ٸڂػٺ ٸيٗڃز ظثبٴ ٞبضؾځ زض دب٦ؿشبٴ ثٹز ٦ٻ ثب حًٹض ٲؿئٹالٴ ٲطثٹٌ، زاٶكٳٷساٴ ٸ ٲشرههبٴ  زضذهٹل ٲؿبئ٭ دػٸټكځ ٸ ثٻ ٻػٯؿ

 زاضڀ ٲسڂط ٢ُت ٖٯٳځ ثط٪عاض قس. بٴاڂطاٶځ ٸ دب٦ؿشبٶځ ٸ ثب ٲڃ

، زؾشطؾځ زض: ٸث٫بٺ ټٳبڂف ٸاثؿشٻ ثٻ زاٶك٫بٺ ٞطزٸؾځ ٲكٽس، « قڃط ٶٹاڂځ ټب ، آطبض ٸ ذسٲبر اٲڃط ٖٯځ اٮٳٯٯځ اٶسڂكٻ ټٳبڂف ثڃٵ»  -7

https://amiralishir.um.ac.ir/   ،1393.                                                                                                                                              

، زؾشطؾځ زض: ټبڀ اڂطاٶځ ټب ٸ ټٳبڂف دبڂ٫بٺ اَالٔ ضؾبٶځ ٦ٷٟطاٶؽ، « اٮٳٯٯځ ازثڃبر سُجڃ٣ځ ٞبضؾځ ٸ ٖطثځ زٸّٲڃٵ ټٳبڂف ثڃٵ»  -8

http://iconf.ir/conferences_info.php?confId=1072   ،9  1393ٲطزاز.                                                                                                                                              
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  سخنرانان / دبيران / ميهمانان  تاريخ  نام همايش

افغانستان، هند، پاكستان، عراق، 	نمايندگاني از كشورهاي  1395  انديشي قطب علمي فردوسي و شاهنامه نشست هم
  1.روسيه و تاجيكستان

المللي زبان و ادبيات تطبيقي فارسي و  همايش بين اولين
 يفرانسه دانشگاه فردوس اتيگروه زبان و ادب يبا همكار  1395  فرانسه

  2پاريس مشهد و دانشگاه سوربن نوول
مطالعات آسياي المللي  اي موسسه بين نشست منطقه
المللي جاده  ) و همايش بين/ يونسكو مركزي (ايكاس

  ابريشم
1395  

پژوهشگران و دانشمنداني از كشورهاي چين، كره جنوبي، 
ازبكستان، قزاقستان، قرقيزستان، پاكستان، آذربايجان، 

  3ي ايرانها دانشگاهروسيه، تركيه و عمان و پژوهشگراني از 
المللي آموزش زبان و نقش آن در روابط  همايش بين

ي مختلف و ميهماناني ها دانشگاهبا حضور ميهمان داخلي از   1396  عرب ادبي ايران و جهان وفرهنگي 
  4از كشورهاي عربي

اي در  رشته المللي رويكرد ميان همايش بين سومين
  5خارجيبا حضور ميهمانان داخي و   1396  آموزش زبان، ادبيات و مطالعات ترجمه

  6يداخل همانيم 60و  يخارج همانيم 9  1398  و فرانسه رانيا يقيتطب اتيادب يالمللنيب شيهما سومين
  

  1398  المللي شاهنامه در گذرگاه جاده ابريشم همايش بين

و  يمراكز دانشگاه يو تمام ايكشور دن 52فراخوان به  نيا
مقاله به  328 جهيكشور ارسال شد كه در نت يفرهنگ

تعداد مقاالت  نيمورد از ا 49كه  ديرس شيهما نيا رخانهيدب
  7هستند. يخارج

                                                            
  . 9، ص 1395، 29، ش. خبرنامهشناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد،  قطب علمي فردوسي  -1
ي ـوبگاه دانشگاه فردوس، » شود شهد برگزار ميـردوسي مـالمللي ادبيات تطبيقي فارسي و فرانسه در دانشگاه ف اولين همايش بين«  -2

-دانشگاه-در-فرانسه-و-فارسي-تطبيقي-اتـادبي-المللي-ينـب- ايشـهم- اولين/https://www.um.ac.ir/newsي در: ــرسـتـ، دسهدـمش
                                                                                                                                              .1395مرداد  html   ،6شود.-مي-برگزار-مشهد-فردوسي

ابريشم در دانشگاه  ةالمللي جاد المللي موسسه مطالـعات آسياي مركزي (ايكاس) و همايش بين اي بين برگزاري نـشست منطقه«  -3
  ، دسترسي در:وبگاه دانشكدة ادبيات، » فردوسي مشهد

https://adabiyat.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3579:2016-10-16-04-12-

25&catid=2&Itemid=504&lang=fa   ،1395.                                                                                                                                               
پايگاه ، » المللي آموزش زبان و نقش آن در روابط فرهنگي ـ ادبي ايران و جهان عرب در دانشگاه فردوسي مشهد برگزاري همايش بين«  -4

-آن-نقش-و-زبان-آموزش-المللي-بين-همايش-برگزاري/https://www.um.ac.ir/news، دسترسي در: خبري دانشگاه فردوسي مشهد
                                                                                                                                              .1396بهمن  html   ،14مشهد.-فردوسي-اهدانشگ- در-عرب-جهان- و-ايران-ادبي-ـ-فرهنگي-روابط-در

منابع دانشگاه  ةريزي و توسع معاونت برنامه، » هاي به آموزش زبان، ادبيات، و مطالعات ترجم رشته سومين همايش رويكردهاي ميان«  -5
-https://vpb.um.ac.ir/index.php/en/51-2017-04-11-18-23-32/370-3rd-interdisciplinary، دسترسي در: فردوسي مشهد

conference   ،3  1396آبان.                                                                                                                                              

وبگاه ، » المللي ادبيات تطبيقي ايران و فرانسه در دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد برگزاري سومين همايش بين«  -6
-ادبيات- المللي- بين-همايش-سومين-برگزاري/https://www.um.ac.ir/news، دسترسي در: پايگاه خبري دانشگاه فردوسي مشهد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .html   ،1398مشهد.-فردوسي-دانشگاه-انساني-علوم- و-ادبيات-دانشكده-در-فرانسه-و- ايران-تطبيقي
، دسترسي در: خبرگزاري جمهوري اسالمي (ايرنا)، » ابريشم در مشهد آغاز شد ةالمللي شاهنامه در گذرگاه جاد همايش بين«  -7

www.irna.ir/news/83312466/   ،23  1398ارديبهشت.                                                                                                                                              
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  با مراكز علمي خارج از كشورهمكاري هاي  نامه تفاهم
شده ميان دانشگاه فردوسي هاي امضا نامه و علوم انساني در اجرايي كردن بسياري از تفاهم دانشكدة ادبيات
ي سزايي داشته است. در دو جدول زيرآماركلّ و مؤسسات علمي خارجي نقش به ها مشهد و دانشگاه

و علوم انساني آورده شده  دانشكدة ادبياتا بترين موارد مرتبط  هاي دانشگاه با ديگر كشورها و مهم نامه تفاهم
  :1است

  

  )1370 – 1400اخير ( در سه دهة كشور جهان  40 يها دانشگاه بادانشگاه فردوسي  هاي نامه تفاهم :27جدول 

  تعداد  سال    تعداد  سال    تعداد  سال
1370  1    1380  6    1390  4  
1371  2    1381  3    1391  3  
1372  0    1382  0    1392  2  
1373  0    1383  2    1393  9  
1374  0    1384  3    1394  12  
1375  1    1385  4    1395  30  
1376  2    1386  4    1396  19  
1377  1    1387  4    1397  35  
1378  1    1388  9    1398  28  
1379  1    1389  7    1399  7  
  147  جمع    42  جمع    9  جمع

  
  و علوم انساني دانشكدة ادبياتفعاليت  مرتبط با حوزة هاي نامه : تفاهم28جدول 

  تاريخ امضا   دانشگاه / مؤسسه   كشور رديف 
  08/1370  قلي (كلي) دانشگاه مختوم  تركمنستان1
  05/1371  (اجرايي)قلي  دانشگاه مختوم تركمنستان2
  05/1371  ايي) قلي (همكاريهاي كتابخانه دانشگاه مختوم تركمنستان3
  07/1376  دانشكده مطالعات تطبيقي بلژيك  بلژيك4
  11/1376  آباد قلي عشق دانشگاه مختوم تركمنستان5
  06/1378  قلي دانشگاه مختوم  تركمنستان6

                                                            
المللي و امور دانشجويان غيرايراني  هاي علمي بين شده از سوي مديريت همكاري هاي اين بخش براساس مطالب در اختيار گذاشته داده -1

 دانشگاه تنظيم شده است.
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  تاريخ امضا   دانشگاه / مؤسسه   كشور رديف 
  10/1379  مؤسسه مطالعات اسالمي لندن  انگلستان7
  06/1380  دانشگاه ملي الفرباي قزاقستان و دانشگاه دولتي بوكاتف كارگاندا  قزاقستان8
  07/1380  دانشگاه دولتي اورگنج (كلي)  ازبكستان9
  07/1380  دانشگاه دولتي اورگنج (اجرايي)  ازبكستان10
  07/1380  سفارت جمهوري اسالمي ايران در تاشكند (تاسيس شعبه دانشگاه)  ازبكستان11
  12/1380  دانشگاه كابل  افغانستان12
  03/1381  دانشگاه غازي  تركيه13
  03/1381  دانشگاه يونن  چين14
  04/1383  شاهي دانشگاه راج  بنگالدش15
  02/1384  دانشگاه پنجاب  پاكستان16
  04/1384  سي الهور دانشگاه جي  پاكستان17
  05/1385  دانشگاه قندهار افغانستان18
  11/1385  دانشگاه هرات افغانستان19
  11/1385  دانشگاه بابل  عراق20
  03/1386  شناسي بريوسف ايروان دانشگاه زبان  ارمنستان21
  01/1387  كالج اسالمي لندن  انگلستان22
  08/1387  دانشگاه دولتي ايروان  ارمنستان23
  10/1387  دانشگاه پنجاب  پاكستان24
  10/1387  دانشگاه فيصل آباد  پاكستان25
  04/1388  اسالمي تاجيكستاندانشگاه   تاجيكستان26
  04/1388  دانشگاه ملي تاجيكستان  تاجيكستان27
  09/1388  دانشگاه گنت  بلژيك28
  09/1388  دانشگاه كربال  عراق29
  03/1389  دانشگاه بانوان الهور  پاكستان30
  03/1389  (قرارداد اراسموس)  Twenteدانشگاه   هلند31
  04/1389  دانشگاه باشقير  روسيه32
  10/1389  برنامه اجرايي همكاري با دانشگاه لبنان  لبنان33
  10/1389  تفاهم همكاري آموزشي و پژوهشي با دانشگاه لبنان  لبنان34
  12/1389 سن جوزف دانشگاه  لبنان35
  12/1390  روسكي مير  روسيه36
  02/1391  دانشگاه دولتي بلخ  افغانستان37
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  تاريخ امضا   دانشگاه / مؤسسه   كشور رديف 
  12/1391 ورشو دانشگاه  لهستان38
  05/1392  (كردستان) دانشگاه راپارين  عراق39
  06/1393  دانشگاه كوفه / دانشكده فقه  عراق40
  09/1393  دانشگاه الخضراء  عراق41
  12/1393  2012-دانشگاه اشراق  افغانستان42
  12/1393  بولندانشگاه استا  تركيه43
  02/1394  دانشگاه كوفه  عراق44
 02/1394  دانشگاه اسالمي نجف  عراق45

 02/1394  دانشگاه كربال  عراق46

  04/1394  دانشگاه مستنصريه  عراق47
 04/1394  كالج علوم انساني نجف اشرف ـ تاسيس مركز زبان فارسي  عراق48

  05/1394  دانشكده امام جواد  عراق49
  06/1394  نجف 	كالج اسالمي علم و دانش  عراق50
  11/1394  )3دانشگاه سورين نول (پاريس   فرانسه51
  01/1395  جامعه علمي پايتخت فرهنگي نجف  عراق52
  03/1395  جنوا  دانشگاه  ايتاليا53
  06/1395  دانشگاه گرميان  عراق54
  06/1395  (كردستان)دانشگاه حلبچه  عراق55
  07/1395  )انستيتوي مطالعات جاده ابريشم( شمال غربدانشگاه   چين56
  07/1395  دانشگاه دولتي فني آستراخان  روسيه57
 07/1395  (برگزاري آزمون زبان روسي)دانشگاه دولتي لومونوسوف مسكو   روسيه58

 07/1395  فدرال قفقاز شمالي دانشگاه  روسيه59

 07/1395  دانشگاه فدرال كازان  روسيه60

  08/1395 ه( كردستان)دانشگاه كوي  عراق61
  08/1395  الكسليك -دانشگاه روح القدس   لبنان62
  08/1395  سنت جوزف  لبنان63
  11/1395 ورشو دانشگاه  لهستان64
  12/1395  دانشگاه شمال شرق چين  چين65
  12/1395 شانسي دانشگاه  چين66
  01/1396  دانشگاه كازان  روسيه67
  04/1396  اربيل –الدين  دانشگاه صالح  عراق68
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  تاريخ امضا   دانشگاه / مؤسسه   كشور رديف 
  04/1396  دانشگاه سليمانيه  عراق69
  05/1396  لگري  دانشگاه كَ  كانادا70
  KNU( 06/1396كي ان يو ( دانشگاه  كره جنوبي71
  07/1396  كشمير ، سرينگارادانشگاه   هند72
  09/1396  دانشگاه العميد كربالو كالج الكفيل ، نجف  عراق73
  10/1396  دانشگاه كوفه  عراق74
  12/1396  سانتياگو دي كامپوستال دانشگاه  اسپانيا75
  12/1396  اشراق  عالي ةمؤسس  افغانستان76
  12/1396  دانشگاه فلورانس  ايتاليا77
  12/1396  دانشگاه الكوت  عراق78
  12/1396  قار دانشگاه ذي  عراق79
  01/1397  دانشگاه نيازاف  تركمنستان80
  01/1397  ملي زبان هاي خارجي تركمن ةسسؤم  تركمنستان81
  01/1397  دانشگاه استراسبورگ  فرانسه82
  02/1397  كالج دانشگاه امام كاظم(ع)  عراق83
  03/1397  دانشگاه كلرمونت  فرانسه84
  04/1397 استانبولدانشگاه آيدين  تركيه85
  04/1397  دانشگاه سوربن نوول  فرانسه86
  05/1397 دانشگاه گوته   آلمان87
  07/1397 دانشگاه حماه       سوريه88
  07/1397 دانشگاه دولتي تفليس  گرجستان89
  08/1397  تركيه  ICLهاي خارجي  المللي زبان كالج بين تركيه90
  RUDN 08/1397دانشگاه   روسيه91
  09/1397  حسن عطوي -آموزش زبان فردوسي در لبنانمركز   لبنان92
  10/1397  (تمديد) عالي اشراق افغانستان ةسسؤم  افغانستان93
  11/1397 قرارداد تبادل دانشجو با دانشگاه كازان   روسيه94
  12/1397  دانشگاه غرجستان  افغانستان95
  12/1397 ماربورگدانشگاه   آلمان96
  01/1398  دانشجوطرح تبادل  –دانشگاه كوفه   عراق97
  02/1398  دانشگاه الشام الخاصه  سوريه98
  04/1398  دانشگاه االتحاد الخاصه  سوريه99
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  تاريخ امضا   دانشگاه / مؤسسه   كشور رديف 
  06/1398  آموزش زبان فارسي –النفوس  معهد حياه  عراق100
  06/1398  دانشگاه بصره  عراق101
  07/1398  آموزش زبان فارسي –معهد االفاق   لبنان102
  09/1398 دانشگاه جامي هرات  افغانستان103
  09/1398  شناسي) آكادمي علوم اتريش (مؤسسه ايران  اتريش104
  10/1398  تحصيالت عالي روشان ةسسؤم  افغانستان105
  10/1398 دانشگاه حلب  سوريه106
  10/1398 دانشگاه دمشق  سوريه107
 12/1398  دانشگاه صنعتي گراتس   TUGRAZ  اتريش108

 08/1399 سيس مركز زبان فارسي در انكاراأت -الفراتين ةسسؤم  تركيه109

 08/1399  شعبه دانشگاه در انكاراسيس أت -الفراتين ةسسؤم  تركيه110

 09/1399  النفوس عراق حياه ةسسؤمقرارداد اجرايي با   عراق111

 10/1399  دانشگاه واسط  عراق112

  
  هاي علمي كشورها اتاق

و علوم انساني با  دانشكدة ادبياتمي و فرهنگي با كشورهاي ديگر ـبات علـدر چارچوب گسترش مناس
  ده است.فراهم ش، امكان ايجاد دفتر براي برخي كشورها »تاالر ملل«اختصاص فضايي با نام 

  
  اتاق زبان روسي  

 در	مير نياد روسكيبنامه با  روسي دانشگاه فردوسي مشهد انعقاد تفاهم زبان گروه هاي فعاليتترين  از مهم
و علوم  دانشكدة ادبياتكشور در  در ن روسيزبا اتاق تنها افتتاح نامه تفاهم اين در نتيجة است. 1391 الـس

آموزشي  نامه منابع آموزشي و كمك اين تفاهم براساس. ده استــداير شانساني دانشگاه فردوسي مشهد 
گروه زبان روسي به منظور  گيرد. مي قرار زبان روسي طور رايگان در اختيار گروهه زبان و ادبيات روسي ب

مندان و متقاضيان خارج از دانشگاه خدمات الزم را از طريق كالج  ومي زبان روسي به عالقهـآموزش عم
از  .كند هاي مختلف ارائه مي گروهبراي ناسب تهاي آموزشي م ي مشهد ارائه نموده و بستهـدانشگاه فردوس

  1.باشد سي ميارشد زبان و ادبيات رو كارشناسي ةسيس دورأهاي اين گروه آموزشي ت ترين برنامه مـمه
                                                            

  ، دسترسي در:وبگاه گروه زبان روسي، » معرفي گروه«  -1
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  ياندونز اتاق  
و علوم انساني دانشگاه  دانشكدة ادبياتطي مراسمي در  1397اتاق اندونزي روز پنجشنبه شانزدهم اسفندماه 

 رانيدر ا يكشور اندونز ريسففردوسي مشهد با حضور سفير اندونزي، دكتر كافي رئيس دانشگاه افتتاح شد. 
است و  يبا كشور اندونز يالملل نيب انيدانشجو ژهيو به رانيمردم ا شتريب يياتاق آشنا نيگفت: هدف از افتتاح ا

دفتر  ريدكتر قبول، مد 1دو كشور باشد. نيـب شتريب يفرهنگ يها يهمكار شبرديپ يبرا يراه تواند يم زين
 يدو كشور خواهد بود. و نيب يفرهنگ -  يعلم امالتـتع شيافزا يبرا يا اقدام مقدمه نيخاطرنشان كرد ا

افتتاح خواهد  زين هيپاكستان و ترك يها اتاق يبا افتتاح تاالر ملل در مراحل بعد چارچوب نيزود در همـاف
  2.شد

  
  

  3زبانان فارسي به غيرفارسي مركز آموزش زبان
آموزش زبان فارسي به دانشجويان و پژوهشگران خارجي به  چنانكه در مقدمة اين فصل نيز اشاره شد پيشينة

                                                                                                                                                       
 https://russiandept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=863   ،1399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  اطالعات دانشكدة ادبيات.  -المللي و امور دانشجويان غير ايراني هاي علمي بينمديريت همكاري -1
  ، دسترسي در:پايگاه خبري دانشگاه فردوسي مشهد، » افتتاح تاالر ملل و اتاق اندونزي در دانشگاه فردوسي مشهد«  -2
 https://www.um.ac.ir/news/مشهد.-فردوسي-دانشگاه-در-اندونزي-اتاق-و-ملل- تاالر- افتتاحhtml   ،1400.                                                                                                                                                                            

شده تهيه دانشگاه فردوسي مشهد » زبانان المللي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي مركز بين«با همكاري مؤثر اين بخش محتواي  -3
 است.
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 گردد: و علوم انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد باز می دانشکدۀ ادبیاتهای نخست تأسیس  دهه

خ دادن به المللی سبب شد که برای پاس وآمدهای بین ی خارج و رفتها دانشگاهضرورت ارتباط با »
های آموزش زبان  دانی خارجیان با همت شادروان دکتر یوسفی و تأیید متینی، کالس نیاز فارسی

اندازی شود. یوسفی از چند تن از دبیران باتجربه و شاگردان سابق خودش  فارسی برای خارجیان راه
ا کمک خود آنان کارآموزی گذاشت، ب ۀها دعوت کرد و برای آنها یک دور برای تدریس در این کالس

 1«هایی برای سه سطح ابتدایی، متوسط و عالی تدوین کرد. متن

گاه فردوسی توسط افرادی ــزبانان در دانش ــارسی به غیرفارسیآموزش زبان ف 1350 ــۀاز اوایل ده

 1351د. دکتر غالمحسین یوسفی در سال شبافقی آغاز  چیان و حسینی همچون استاد فتوت، غالمرضا زرین

نفر از دانشجویان کشور عراق و  12 مدیریت این فعالیت را بر عهده گرفت و به اتفاق استادان مذکور به

در آموزش کسوت  زبان فارسی آموزش داد. در این زمان فتوت از استادان پیشوهی از امریکا و اروپا رگ

ن ــافزون بر ای 2.یت داشتوزش خط و مراحل ابتدایی فعالـزبانان بود که در آم زبان فارسی به غیرفارسی

 رفتند: گاه استادان گروه زبان و ادبیات فارسی برای تدریس به خارج از کشور می

شگاه ـ. یعنی از دانشگاه ما به دانامریکاای رفتند  د یک عدهـست، از مشهـک سال هم یادم هـی»

که شما که تازه  تاون رفتند. من اون سال تازه استخدام شده بودم. دکتر یوسفی به من گفت جرج
مرحوم  فرستیم. مثالً ، شما رو میامریکاآمدین. حاال امسال انشااهلل باشید، سال آینده شما میرید به 

 3«و دیگه نوبت ما که شد انقالب شد. امریکاکوب رو فرستادند و رفتند  دکتر حمید زرین
د اردنی گروه زبان و ادبیات ر یوسف بکار، استاـتوان به دکت آموختگان مشهور این زمان می از فارسی

ریش مارزلف آلمانی بود که اوّلآموزان  فارسی اوّلیندیگر از  یکی 4.عرب دانشگاه فردوسی اشاره کرد

کرد و  ـوسته به ایران سفر میپی 1350 های ابتدایی دهۀ سالسته شد. وی از همان ـشناسی برج بعدها ایران

ی اخیر ها ساله در ـایان رساند. وی کـبه پ «فولکلور ایرانیشناسی  گونه»وضوع ـدکتری خود را در م رسالۀ

فری که به ایران داشت با ـطی س 1398ته است در سال ـتحقیقاتی مهم درباره کتاب هزار و یک شب داش

های کتاب مزبور  نگارش و ترجمه دانشکدۀ ادبیات دیدار کرد و دربارۀ تاریخچۀاستادان و دانشجویان 

                                                           
 .179، ص 2، ج (دوّم)دفتر  های دانشجویی سال: یادهای جوانی و ها آن سالمحمدجعفر یاحقی،   -1
 .3، ص 1398، 34، ش. خبرنامهشناسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد،  قطب علمی فردوسی  -2
 .1399/ 11/ 8، 1وگو با دکتر یاحقی، ب گفت -3
ه ، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز آموزش زبان فارسی ب« زبانان ز آموزش زبان فارسی به غیر فارسیمعرفی مرک»محمد تقوی،   -4

 .71034، ش 1399اسفند  29، زبانان غیر فارسی
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  1گفت.سخن 
دانشكدة ادبيات طي مراحل زير در  1357-58آموزي براي خارجيان در سال تحصيلي  فارسي برنامة
 :شد اجرا مي

 زبان فارسي  - 3زبان فارسي متوسط.  - 2زبان فارسي مقدماتي.  - 1: سه مرحله شده در بندي برنامة سطح
  عالي.

 الس و يك ساعت شركت در ك 4مل بر ـهاي سه گانه مذكور مشت روزانه هر يك از دوره ةبرنام
  .ساعت كار در آزمايشگاه

  :هاي دانشگاه  در هر يك از رشته نويسي دانشجويان خارجي در صورتي حق نامآزمون زبان فارسي
قبول كه در امتحان زبان فارسي متوسط  ندداشتة زبان و ادبيات فارسي) را فردوسي (به جز رشت

  2.شدند مي
رشته  به مجموعة 1367زبانان از سال  رسيبا وجود اين پيشينه گرايش آموزش زبان فارسـي بـه غـيرفا

زبانان  و تا پيش از تأسيس مركز آموزش زبان فارسي به غيرفارسي 1380شناسي افزوده شد. از اوايل دهه  زبان
هاي كوتاه و بلندمدت  شنـاسي (فردوسي و شاهنامه) در برگزاري دوره (مركز فردوسي) قطـب علمي فردوسي

ها در  نقش اصـلي را بر عهده داشت. گزارش اغلب ابن دوره آموزان خارجي آموزي براي فارسي فارسي
   3علمي كه نزديك به دو دهه به صورت پيوسته منتشر شده است، در دسترس است. هاي قطب خبرنامه

 1392زبانان (مركز فردوسي) از مهرماه سال  فارسـي به غيرفارسيزبان مركز تخصصي و مستقل آموزش 
اين مركز با  4با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري، فعاليت رسمي و مستقل خود را آغاز كرد.

هاي تحصيالت تكميلي و  دي از مدرسان مجرب از جمله اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دورهمن بهره
و نيز با در اختيار داشتن  دانشكدة ادبياتشناسي  هاي زبان و ادبيات فارسي و زبان آموختگان گـروه دانش

ردهمايي، سالن گديداري، تاالر  - هاي مجهز به انواع تجهيزات شنيداري  امكانات آموزشي همچـون كالس
تخصصي و نيز امكانات رفاهي همچون سالن غذاخوري فضاي مناسبي را براي  مطالعه و كتابخانة

يز ـز نـهاي مرك هاي مختلف فراهم آورده است. برخي از برنامه آموزي دانشجويان خارجي از قاره فارسي
هاي  ديريت دفتر همكاريـذيل مز از نظر سازماني ـشود. اگرچه اين مرك برگزار مي دانشكدة ادبياتدر 

                                                            
 .4، ص34شناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد، ش.  قطب علمي فردوسي  -1

  .343، ص راهنماي دانشگاه فردوسيدفتر مطالعات آموزشي و هماهنگي تحقيقاتي،   -2
  .3، ص34شناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد، ش.  قطب علمي فردوسي  -3
 .71034، ش»انزبان معرفي مركز آموزش زبان فارسي به غيرفارسي«محمد تقوي،   -4
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ا در عمل منبع اصلي تأمين محتواي ـكند، ام راني دانشگاه فعاليت ميــالمللي و امور دانشجويان غيراي بين
آموزي حضوري و مجازي،  هاي زبان باشد. افزون بر تشكيل كالس و علوم انساني مي دانشكدة ادبيات ،آن

زبانان، برگزاري  موضوع آموزش زبان فارسي به غيرفارسيهاي علمي، تأليف كتاب با  برگزاري همايش
هاي اين مركز  شناسي از برنامه هاي مربوط به حوزه ايران برخي مراسم مربوط به فرهنگ ايراني و آموزش

  1است.
هايي در برخي كشورها كرده است. در سال  ي اخير اقدام به تأسيس شعبهها سالمركز فردوسي در 

  2ر عراق افتتاح شد و مركز متعهد شد مدرسان مورد نياز را به عراق اعزام كند.نمايندگي مركز د 1394
تاالر  ،يداريو د يداريشن زاتيز به انواع تجهـهـالس مجـك 25 يدارا يـوزش زبان فارسـز آمـمرك
  3است. يو بخش ادار يتخصص ةسالن مطالعه و كتابخان ،ييگردهما

  

  
  

  هاي آموزشي دوره
آموزان از دو هفته تا شش ماه و برخي موارد تا يك  هاي آموزشي با توجه به درخواست و نياز فارسي دوره

افزايي مدرسانِ خارجي زبان فارسي و  هاي كوتاه مدت معموال براي دانش شود. دوره سال هم تعريف مي
اي استادان زبان فارسي افزايي بر نيز گردشگران ديگر كشورهاست. مركز فردوسي تاكنون چند دوره دانش

مدت هم اغلب براي هاي بلند است. دوره برگزار كرده انستانــنان و افغــي عراق، سوريه، لبها دانشگاه

                                                            
 .3، ص34گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد، ش. شناسي  قطب علمي فردوسي  -1

 .12، ص 1394موفقيت ها و افتخارات دانشگاه فردوسي مشهد در سال الهام محمدي و محمد يعقوبي،   -2

  ، دسترسي در:زبانان المللي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي وبگاه مركز بين، » درباره مركز آموزش زبان فارسي«  -3
 https://ctpl.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=531&lang=fa   ،1400.                                                                                                                                                                             
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كند  هاي تكميلي تابستاني نيز برگزار مي ي ايران است. مركز فردوسي دورهها دانشگاهمتقاضيان تحصيل در 
  گردشگري است. كه شامل آموزش زبان فارسي، خوشنويسي، موسيقي و

 نوع دوره ساعت  هزينه
 (شش ماه) مدت بلند 480 دالر 500

 (سه ماه) مدت ميان 240 دالر 250

 (يك ماه و كمتر) مدت كوتاه و كمتر 80 (با توجه به نوع درخواست) متغير

 
  آموزان آموختگان و فارسي فارسي

آموزان، همواره روندي افزايشي  فارسي تا كنون شمار 1392از آغاز فعاليت مركز فردوسي در مهرماه سال 
و با توجه به  1398از ابتداي اسفند ماه سال  19ماري كوويد ــگيري بي ه به همهــداشته است. البته با توج

  ها به صورت مجازي اين روند، كاهشي محسوس داشته است. برگزاري كالس
  

  تنوع كشور  آموزان آموختگان و فارسي شمار فارسي  سال
1397  819  19  
1398  845  29  
1399  500  17  

  1397آموزان ورودي سال  نمودارتفصيلي شمار فارسي

  
   1398آموزان ورودي سال  نمودار تفصيلي شمار فارسي
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   1399آموزان ورودي سال  نمودار تفصيلي شمار فارسي
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  مدرسان
كه اغلب  تن 50اضر حدود ـحال ـاند و در ح تهـكاري داشـمدرس با اين مركز هم 100تاكنون بيش از 

شناسي دانشگاه هستند،  هاي زبان و ادبيات فارسي و زبان ارشد و دكتري رشته آموختگان كارشناسي دانش
  دهند. زبان فارسي را به فراگيران آموزش مي
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دکتری زبان و 
ادبیات فارسی 

ارشد زبان و ادبیات دکتری زبان شناسی
فارسی 

ارشد زبان شناسی

نمودار مدرسان فعال مركز بر اساس مدرك و رشته تحصيلي
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  اعزام مدرس زبان فارسي به ديگر كشورها
هاي فرهنگ كهن و غني فارسي به  وزهـآم ترش زبان وــاندن و گسـي از اهداف مركز فردوسي شناســيك
، مراكز و ها دانشگاههاي همكاري با  نامه الب تفاهمـز در قـردم ديگر كشورهاست. براي اين منظور مركــم

  است: مؤسسات آموزشي، مدرساني را به كشورهاي زير اعزام كرده
  

  تاريخ بازگشت  تاريخ اعزام  كشور(دانشگاه)  مدرس  
  1398بهمن   1394مهر   عراق، دانشگاه عتبه عباسيه  دكتر هادي پيرگزي  1

  1398تير   1397مهر   فرانسه، دانشگاه استراسبورگ  محسن رودمعجني(دانشجوي دكتري)  2

  1399تير   1398مهر   لبنان، دانشگاه بيروت  دكتر محسن رودمعجني  3

  1399تير   1398مهر   لبنان، دانشگاه بيروت  دكتر زهرا حامدي شيروان  4

  1399تير  1398مهر   سوريه، دانشگاه حلب  السادات سنگي نرجس دكتر  5

  1399تير  1398مهر   سوريه، دانشگاه حلب  دكتر فرشته محمدزاده  6

  1399تير   1398مهر   موريتاني، نواكشوت  زاده دكتر شراره خالقي  7

  1399تير   1397مهر   سوريه، دانشگاه دمشق  پور(دانشجوي دكتري) زهرا غزالي  8

  1397شهريور   1397تير   كردستان عراق مهدي مومن 9

  1398خرداد   1397تير  كردستان عراق حسين نجاتيان  10

  
  ها نامه تفاهم

كهن مردم ايران  سوممركز فردوسي به منظور شناساندن و گسترش زبان، ادبيات، فرهنگ، هنر و آداب و ر
ي ها دانشگاه، مؤسسات و مراكز آموزشي ديگر كشورها و نيز برخي ها دانشگاهها، با  ينــدر ديگر سرزم

ارسي از ـان فـمندان زب القهـمن آن عـت كه ضـاس نامه داشته ب تفاهمـالـهايي را در ق اريـمكـلي هــداخ
اند و در برخي موارد  آمده مشهد اقصي نقاط جهان(ونيز ايتاليا، سواس لندن و ...) به دانشگاه فردوسي

  اند.  اين مركز براي آموزش زبان فارسي به خارج كشور اعزام شده مدرسان
  لندن SOASمركز سواس .  1
 حافظ آلمان -انستيتوي گوته.  2

 دانشگاه ونيز ايتاليا.  3
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 مركز المهدي كالگري كانادا.  4

 رايزني لبنان.  5

 اق.  رايزني عر6

 دانشگاه علوم انساني نجف.  7

 بالدانشگاه عتبه عباسي كر.  8

 دانشگاه امام جواد عراق.  9

 كردستان عراق .  دانشگاه كوية10

 الدين كردستان عراق دانشگاه صالح.  11

 النفوس عراق موسسه حيات.  12

 دانشگاه شهيد چمران اهواز.  13

 دانشگاه شيراز.  14

 دانشگاه مازندران.  15

 ياران خراسان. .  موسسة16

 
  ها نمايندگي

 لبنان. مركز فردوسي در نبطيه  
 مركز نجف 

 مركز ديوانيه 

 كوت عراق 

 سليمانيه كردستان عراق 

 الدين كردستان عراق صالح 

 گرميان كردستان عراق 

 1كردستان عراق. كوية 
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  برخي امكانات آزمايشگاه آموزشي مركز

                                                            
  ، دسترسي در:زبانان المللي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي وبگاه مركز بين، » برخي امكانات البراتور آموزشي«  -1

https://ctpl.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=615&lang=fa   ،1400.                                                                                                                                                                             

 قابليت مكالمه با تمامي دانشجويان
  پخش صدا و تصوير براي دانشجويان توسط استاد و يا خود دانشجويان

  ارتباط دو طرفه بين استاد و دانشجو بدون برهم زدن تمركز ديگر دانشجويان
  امكان كار تعاملي بين استاد و دانشجو بر روي سيستم دانشجو

  )Modelingنمايش دادن صدا و تصوير رايانه يك دانشجو به ديگران (
  Headset	بحث دو نفره بين دانشجويان از طريق

  كارهاي انجام گرفته بر روي سيستم دانشجويانقابليت ضبط مكالمات و 
  پاسخ به سواالت دانشجويان به صورت نوشتاري و صوتي

  )Video Chatارسال تصوير و صداي استاد براي دانشجويان (
  نشان دادن شكل موج تلفظ صحيح و امكان تمرين دانشجويان و اصالح تلفظ و ذخيره سازي آن

هاي تكاليف فرستاده شده از جانب  آوري فايل ضبط شده دانشجويان و همچنين جمعهاي  آوري و ذخيره فايل جمع
  استاد در زمان مشخص شده

  و خاموش و روشن كردن رايانه دانشجويان از راه دور		log offو	Restart	قابليت
  افزار رايانه دانشجويان از طريق سيستم استاد اندازي نرم راه

  جويان از روي سيستم استادپايگاه براي دانش باز كردن وب
  سازي استفاده از يك برنامه بر روي سيستم دانشجويان فعال / غيرفعال

  هاي متنوع و ذخيره نتايج براي هر كاربر گيري خودكار و ارايه نتايج به صورت گزارش امتحان
  نظرسنجي آني

  فيزيكيهاي دانشجويان براساس نظر و طرح استاد بدون تغيير  تغيير آرايش آيكن
  هاي دانشجويان و انجام عمليات در سيستم به صورت گروهي بندي رايانه گروه

  پشتيباني چندزبانه انگليسي / فارسي
  قابليت آموزش در مكان هاي فيزيكي متفاوت تحت يك شبكه واحد

  ها چك كردن همزمان فعاليت
  PDF	هاي اكسل و فرمتگيري به  ها و استادان و دانشجويان و گزارش ذخيره اطالعات دوره

  1هاي خودشان برد مجازي با امكان كار كردن همزمان استاد و دانشجو بر روي سيستم تخته وايت
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  اهداف  مدت زمان رؤساي مركز
 1397تا  1392(  دكتر احسان قبول(   المللي براي يادگيري اين زبان  برآوردن نياز دانشجويان بين

به منظور ادامه تحصيل در دانشگاه فردوسي مشهد و ديگر 
  ي كشور؛ ها دانشگاه

 اي ـه انـروه زبـارجي گـان خـجويـرش دانشـذيـپ
ي ديگر كشورها براي زندگي در محيط ها دانشگاهي ــشرق

  شان؛  هاي كارگيري آموخته بومي زبان فارسي و به
 هاي  بازآموزي استادان غير ايراني زبان فارسي در كرسي

  ي سراسر دنيا؛ها دانشگاهزبان و ادبيات فارسي در 
  هاي  شناسـاني كـه حوزه مطالعات و پژوهش بازآموزي شرق

  آنان فرهنگ، تاريخ، هنر، زبان و ادبيات فارسي است.
 اي ـه هـد از جاذبـراي بازديــگراني كه بـردشـراهنمايي گ

  كنند. گردشگري و مذهبي ايران به كشورمان سفر مي
 گذاران خارجي كه با همتايان  راهنمايي بازرگانان و سرمايه

  ايراني خود داد و ستد اقتصادي دارند.
  آموزش فرزندان ايرانيان خارج از كشور كه به يادگيري

  1زبان نياكاني خود دلبستگي دارند.

 دارد )ادامه -1397(  دكتر محمد تقوي 

   

   

  

  
  )1396المللي آموزش زبان فارسي ( بين مديران و مدرسان مركز

                                                            
  .71034، ش»زبانان فارسي به غير فارسي معرفي مركز آموزش زبان«محمد تقوي،   -1



 ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي  ةتاريخ دانشكد    388

 1ايراني دانشكده در مقاطع مختلف: تعداد دانشجويان غير29جدول 

  1400 -1399  1399 -1398  1398 -1397  1397 -1396  
  42  38  71  71  كارشناسي
  149  170  202  202  ارشد كارشناسي

  25  41  52  52  دكتري
  216  249  325  325  جمع كل

  

  
  

  
                                                            

 .67، ص )»1400-1396فرهنگي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي ( -هاي معاونت آموزشي گزارش فعاليت«  -1
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  1جمعي از دانشجويان خارجي مركز

  
 

  در حديث ديگران 
  المللي دانشكده) ها و خاطرات ميهمانان بين يادداشت ة(گزيد

كده را در ـشـخود از حضور در دان دانشكدة ادبيات و علوم انساني خاطرةمانان خارجي در ـيهـبرخي از م
اين مجموعه از طريق  ـيةهـام تـاند. افزون بر اين در هنگ خود به يادگار گذاشتههايي از  ها و نوشته زارشـگ

آپ از جمعي از آنها درخواست شد يادداشتي  هاي مجازي همچون تلگرام و واتس رايانامه و ديگر رسانه
شده  هاي داده تالش براي گردآوري اين خاطرات و پاسخ آيد نتيجة بفرستند. آنچه در پي ميورد ـدر اين م

ي ـت است. گردآوري مطالب بيشتر در اين زمينه از ميهمانان علمي و نيز دانشجويان خارجـواسـبه اين درخ
  تواند موضوع كاري مستقل و مفصل باشد.  دانشكده خود مي

   
                                                            

  زبانان، دسترسي در: المللي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي وبگاه مركز بين -1
https://ctpl.um.ac.ir/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=5:2016-12-10-05-19-

44&Itemid=535&lang=fa  – 07 /08 /2021  
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  1پربار من از دانشگاه فردوسي مشهد كولة
دانشگاه فردوسي  بورسية 1356 - 57تحصيلي  الـس اولرم ـو ت 1355 – 56سال تحصيلي  دومرم ـن در تـم

ايران و لهستان كه آن وقت جزو كشورهاي بلوك  ـط دو جانبةه روابـود كـمشهد بودم. اين در حالي ب
شناس لهستاني فرصت سفر به  تر شده بود و براي دانشجويان و پژوهشگران ايران ي عاديـشرق بود، كم
Barbara Mار بزرگترم خانم دكتر باربارا مكارسكا (همك اولشد. اين بود كه  ايران باز مي ękarska و ،(

مان بين تهران و مشهد  به لهستان برگشت). انتخاب ديم (او زودتر از منـيك ترم بعد از او من به مشهد آم
هاي ساختاري متن  ون موضوع تز دكترايم ويژگيــدانم اما خودم چ ميـبود. دليل انتخاب باربارا را ن

هر ـن تاريخي و سنتي بودن شـيچنـردم و همـهد را انتخاب كـدانشگاه فردوسي مش عتاًــبيـود، طــب هـشاهنام
   ام نبود.  گيري أثير بر تصميمـت يـمشهد ب

  

  
  

شناسي دانشگاه ياگلوني  ايران ـه بودم و در رشتةس گرفتـليسان تراز آن فوق من با اينكه پنج سال پيش
د تا عملي ام با زبان فارسي بيشتر نظري بو كردم، آشنايي كراكوف مشغول تدريس بودم و روي تزم كار مي

نداشتم. بنابراين دورة وضع اجتماعي و سياسي ايران و شرايط زندگي مردم آن  و معلومات چندي در بارة
ام تأثير  اي بعدي ه روي زندگي حرفهـندي بود كـو ارزشم مهم نزديك به يكسالة اقامتم در مشهد تجربة

  قابل توجهي داشت. 

                                                            
1. Anna Krasnowolska, Email to Mohammad Jafar Yahaghi, 2021/08/03. 
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 اي براي دانشجويان خارجي تقريباً از پيش تعيين شده ي دانشگاه مشهد اين بود كه برنامةها يكي از خوبي
من  وشدند  هاي مخـتصر زبان، كـه بيـشتر توسط دبـيران دبيـرستان تدريس مي وجود نداشـت، به جز كالس

ايراني شركت ان ــهاي دانشجوي تيم در كالسـدم. در عوض حق داشــانـه پايان رسـاش را به زودي ب دوره
تنها با  اي بود، چون نه ي مفيد و آموزندهخيل اد هر كالسي). اين برايم يك تجربةاست كنيم (البته با اجازة

هاي نقد و  ام بود)، بلكه نيز با روش هـك خراساني كه مورد عالقـوص سبـبسياري از متون ادبي (به خص
  شناسان ايراني، آشنا شدم.  ادبيات ةتشريح و تعبير متون، ويژ

رفتيم و  شان مي هاي دانشگاه فردوسي فعال بودند و ما كالس دانشكدة ادبياتدر ها سالاستاداني كه آن 
قت دانشگاه)، دكتر غالمحسين له دكتر جالل متيني (رئيس وـبرديم، از جم ود ميـشان س شـضل و دانــاز ف

يوسفي، دكتر ابراهيم شكورزاده، خانم دكتر ژاله متحدين (كه سرپرست دانشجويان خارجي هم بود)، 
  دكتر عفيفي، دكتر ركني يزدي، دكتر ياحقي (درآن وقت هنوز مربي جواني) بودند.

مخصوص خودشان  ه دانشجويان خارجي پسر خوابگاهـاه بود. در حالي كـم خوابگـخوبي ديگرش ه
وابگاه دختران ايراني و دختران خارجي ـاز خوابگاه محروم بودند)، خ را داشتند (چون پسران ايراني اصالً

(كه تعداد شان خيلي كم بود و اكثرشان افغاني بودند)، مشترك بود و اين هم از لحاظ آشنايي با زبان و نيز 
ز خوبي بود. دخترهاي خوابگاه اهل گوشه و ـلي چيــمردم ايران خي سوم و طرز زندگي روزمرةآداب و ر

اي بود كه رو به ايراني رنگارنگ و متفاوت و حتي پر از  س آشنايي با ايشان دريچهــكنار ايران بودند. پ
هاي ايراني  ها و گويش شناس است و به زبان ر باربارا مكارسكا كه زبانــشد. دكت تناقضات برايمان باز مي

 ةرده بود، توانست معلومات زيادي در بارـها پخش ك هـن بچــه بيـاي ك نامه پرسش واسطةعالقه دارد، به 
  آوري كند. هاي محلي جمع ها و لهجه زبان

يك كشور  كه تبعة ـه شدم كه ما به دليل اينت كه من بعد از چندي متوجـب اين اسـجال ةــنكت
ظن نگاه  ها در دانشگاه به ما با سوء يـنبوديم) و بعضيم (كه البته شد بوديم، كمونيست دانسته ميكمونيستي 

شناسي دانشگاه ياگلوني (كراكوف) از من  شرق نكه من به ايران بيايم، رئيس رشتةكردند. قبل از اي مي
 ةمان (يعني مجل هاي نشريه ادلةتماس بگيرم و مب دانشكدة ادبيات تر مجلةــواست تا در مشهد با دفـخ

دن به مشهد من ـا آمـ) را پيشنهاد كنم. بFolia Orientalia ةگاه فردوسي و مجلدانش دانشكدة ادبيات
ات ـما تبليغ«ود با عصبانيت جواب داد كه ــمين كار را كردم، اما خانمي كه مسئول انتشارات بـه

مان را برايتان بفرستيم، اما در عوضش چيزي از شما  توانيم مجله خواهيم. مي تان را نمي ماركسيستي
دريافت مان اين مجله را از مشهد  انستيتوي ـانةطور هم شد. طي چندين سال كتابخـهمين». واهيمــخ يـنم
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 . کرد می

ت متشنج ـران داشـانقالب. فضای ای در آستانۀ را در مشهد گذراندم، سالی بود تقریباً  الی که من آنـس

ه همه آن را یک قتل سیاسی، و ــسید کریعتی رـخبر مرگ دکتر علی ش 1356ل تابستان ــد. در اوایــش می

. در محیط چرخید ها می ــامی مستعار بین بچههای شریعتی با اس خود شریعتی را  شهید دانستند. کتابچه

هایش  ها و اصطالحات نوشته دانستند و جمله می« دکتر»همه خود را شاگرد و پیرو  دانشجویی مشهد تقریباً

ویی پی در پی تکرار ـ، تظاهرات دانشج1356حصیلی بعدی، یعنی پائیز شان بود. از شروع سال ت ورد زبان

ن هم در زمستان همان ــه دانشگاه اغلب تعطیل بود. مــریخت و در نتیج شد، پلیس به محیط دانشگاه می می

 سال به لهستان برگشتم.

پیروز و  اوّل« جنبش همبستگی»لهستان هم  به زودی انقالب و بعد جنگ عراق در ایران شروع شد. در

ا برایم آنچه که در مشهد ــکن شد. امــی دراز رفتن به ایران غیرممها ســالرکوب گردید. برای ــبعد س

های  ها و خاطرات و مهارت ربهـاب و یادداشت و چه از  تجــات و کتــآوری کرده بودم، چه از معلوم جمع

 ام شد. من از همۀ ی و تدریسی بعدیای پژوهشکاره بنای پایدار همۀپرارزشی بود که زیر وختۀزبانی، اند

 های بزرگوار و دانشمند از ته دل سپاسگزارم.   مشهدی
 

 نوولسکاسآنا کرا

 دانشگاه یاگلونی

 کراکوف، لهستان

 1400/  2021تابستان 
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  1هاي علمي بهترين تجربه
بار در  اولين :دانشگاه فردوسي مشهد بودم دانشكدة ادبياتبنده براي دو مرتبه به منظور پژوهش، مهمان 

بار از   دومين(از ماه آپريل تا ماه جوالي).  2016بار در سال  دومين(از ماه ژانويه تا ماه مي) و  2013سال 
 دانشكدة ادبياتدر هر دو اقامت تقريباً منحصراً در  برخوردار شدم.در ايران حمايت مالي بنياد ملي نخبگان 

ويژه  هـ.  ببهره گرفتم و شاهنامه  قطب علمي فردوسي نةخاـكده و كتابـدانش ةاز كتابخان 	حضور داشتم و
ك ــن كمـه مـآمد ب ش ميـكلي كه پيـر مشـر هند بوده و دـشه با من سخاوتمـارمندان قطب علمي، هميـك
از  .اعم از مشكالت كوچك و بزرگ ؛كردند در تمام مشكالت بنده را راهنمايي مي آنان كردند. مي

  مركزي آستان قدس رضوي.  ةورود و استفاده از كتابخانتا  گرفته مشكالت مربوط به سيستم كامپيوتري
  

 
  

درپي،  هاي پي نگاري ها و نامه دانشگاه مشهد، دكتر ياحقي از طريق پيگيريامتم در ـاق ةدر هر دو تجرب
گردد به چندين سال پيش  ت خاص خود قرار دادند. افتخار آشنايي با ايشان برميـبنده را مورد توجه و عناي

بنده و  ةطداشتند و از آن زمان به بعد رابدر كنفرانسي كه در ايتاليا برگزار شد و دكتر ياحقي در آن حضور 
شكده بسيار ـئوالن دانــاركنان و مسـك	تر ياحقي شروع شد.ـبا دك تر زيپولي و دكتر زانوالـكاران، دكـهم

  دم از هيچـش مي	كه در دوران اقامتم با آنها مواجه	صيـكالت اداري و شخـنواز بودند و در تمام مش مهمان
  	كردند. كمكي دريغ نمي

ي علمي بنده به حد ةعقب ةلمي و پژوهشي بنده بود و در توسعهاي ع از بهترين تجربه 	اين دو سفر ةتجرب
كامل اشعار خسرو و شيرين نظامي را به زبان ايتاليايي در اين دوران به  ةمترج اولينمؤثر بود كه موفق شدم 

                                                            
1. Daniela Meneghini, Email to Mohammad Jafar Yahaghi , 2021/08/07.  
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 (مخصوصاً اشعار استفاده كردم ةهاي پيچيد پايان برسانم؛ از كمك همكاران دانشكده در فهم بخش
  دكتر محمدرضا راشدمحصل جاي تشكر و قدرداني دارد).	ها و توضيحات كمك

وزشي بسياري از جمله ـه در طول دوران اقامتم در ايران توانستم منابع آمـت كـر اسـل ذكـهمچنين قاب
 اكنون نيز براي نم كه همـآوري ك هاي مورد نياز براي تدريس زبان فارسي را جمع ويديوها و كتاب

گيرد. نيز مورد استفاده قرار ميوِ تدريس در دانشگاه  
اي كه بنده در طول اقامتم در مشهد داشتم، تجربيات گرانبهاي بسيار زياد  حرفه  كاري و ةبه غير از تجرب
گفتگو با دانشجويان  ،ناتحقيقي آن ةكردم اعم از: آشنايي با همكاران ايراني و حوز 	ديگري هم كسب

آشنايي و دوستي با افراد  ،گاهـپژوهشي دانش -هاي فرهنگي  شركت در فعاليت ،سطوح مختلف تحصيلي
استان  م درسفرهاي ةشايان ذكر است ياد و خاطر هاي علمي و غيره. گذاشتن فعاليت  به اشتراك ،ارزشمند

ياحقي كباعث شناخت ژرف و عميق بنده از ا همياري و همسفري استاد گرانقدر ـخراسان كه همراه بود ب
  	ميسر نبود. مشد كه به تنهايي امكان آن برايديار  تاريخ و فرهنگ مردم اين كهن

دانشكدة در 	ارانمــنده با همكـكاري بـتحصيلي و هم ةجربـرار كنم كه تـعيت اقـد با قاطـدر پايان باي
اي و شخصي بنده  هاي حرفه ترين تجربه ن و منسجميكي از متمركزتري دانشگاه فردوسي مشهد قطعاً	ادبيات

  ام بوده است. در زندگي
  

 دنيال منگيني
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي

  دانشگاه ونيز
  ايتاليا
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  1ها در ديار پارت
اي عادي در   و در حالي كه در پي فراگيري بحران كرونا تدريس مجازي تبديل به رويه 1399در پاييز سال 

غرب عالم شده بود بنا به دعوت استاد ارجمند دكتر محمدتقي ايمانپور و مديريت دفتر امور شرق تا 
مناسبات ايران با كشورهاي همسايه در عهد «س درس ـگاه فردوسي قرار شد در تدريــالمللي دانش بين

تباط من با دانشگاه رين پرده از ارـويان دكتري ايران باستان همكاري كنم. اين البته آخـشجـبراي دان »باستان
و گروه تاريخ آن تا زمان نوشتن اين يادداشت است. اما تعلق خاطر من به  دانشكدة ادبياتفردوسي، 

  اي بيش از اين دارد. پيشينه دانشكدة ادبياتخراسان و دانشگاه فردوسي و 
  

  
  

يا در موضوع دكتري خودم در دانشگاه كلمب ةاز زماني كه بيش از بيست و پنج سال پيش روي رسال
كردم خراسان همواره ذهنم را به  سقوط ساسانيان با تمركز بر وضع خراسان و وضع قبايل پارتي كار مي

خود مشغول داشته است. در اين پژوهش بود كه بيش از پيش دريافتم اين خطه از ايران عزيز گرانيگاه 
ه امكان ديدار دوباره از خراسان برايم بسياري از تحوالت تاريخ اين مرز و بوم بوده است. از آن پس هموار

  آرزويي شده بود.
دكتر جواد عباسي استاد  1391/  2012برآورده شدن اين آرزو زماني سر بر آورد كه در سال  طليعة

                                                            
1. Parvaneh Pourshariati, Email to Javad Abbasi , 2021/07/20. 
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تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد به دعوت پروفسور ديك ديويس و من براي تدريس و پژوهش به دانشگاه 
) به طول انجاميد و 1394/  2015ن نيت دو طرف سه سال (تا سال ـكه با حسايالتي اوهايو آمدند. حضوري 

مي بعد كار دانشگاهي ـخ آن شد. اگر چه كـروه تاريــي و گـتر من با دانشگاه فردوسـموجب آشنايي بيش
وندم با خراسان و همكارانم در ـقل كردم، اما پيـاز شهر كلمبوس اوهايو به شهر نيويورك منترا خود 

  دانشگاه فردوسي همچنان برقرار ماند.
و پس از بازگشت دكتر عباسي به دانشگاه مشهد در سفري كه به مام ميهن  1394/  2015در سال 

و علوم انساني دانشگاه فردوسي  دانشكدة ادبياتداشتم بنابر دعوت گروه تاريخ و معاونت پژوهشي وقت 
ها  كه مدت »سرزمين پهلَوها«ما مورخان ايران باستان  د و توس يا به قولــر به خراسان و مشهــمشهد سف

انتظارش را داشتم عملي شد. قرار شد دو سخنراني داشته باشم. دو موضوع همزمان ذهنم را مشغول داشته 
مناسب و مفيد براي مخاطبان و ديگري ديدار حداكثري از خراسان و مشهد در دو  ارائة سخنرانيبود. يكي 

لسات سخنراني ـر دو مورد به خوبي برآورده شد. جـكه ه ما راضيرم ـنگ ب ميــبه عقسه روز. اكنون كه 
تادان برگزار شد. با توجه به اهميت و حساسيت بحث سقوط ــجويان و تعدادي از اســبا حضور پرشور دانش

ئي، نشر آوا واحدي نوا ةبرانگيزي كه در كتابم (افول و سقوط ساسانيان، ترجم ساسانيان و نظريات چالش
مه شده است) انتظار نيز جز همين نبود. ميزباني ــودم (و اكنون به فارسي هم ترجــ) ارائه كرده ب1398ني، 

يكي از جلسات سخنراني از سوي قطب علمي فردوسي و شاهنامه با مديريت و استقبال استاد ارجمند آقاي 
كاري شده كه  به لوح تقدير و جعبه منبته در اين سفر نصيبم شد. هرگاه ــدكتر ياحقي هم سعادتي بود ك

ام، نگاه  قدم معاون پژوهشي دانشكده هديه كردند و به يادگار پيش خود نگاه داشته آقاي دكتر رضا پيش
  و علوم انساني است. دانشكدة ادبياتهاي سفر به خراسان و حضور در  كنم برايم يادآور شيريني مي

ترين آن سفر يك  نساني رهاوردهاي ديگري هم برايم داشت. مهمو علوم ا دانشكدة ادبياتاما ميزباني 
مراه دكتر ايمانپور، دكتر عباسي و دكتر جم بود كه كار به ــديان درگز و كالت نادري به هــروزه به بن

هاي محلي نيز كشيده شد و ردپاي آن از وبگاه دانشگاه محل كار من در  مصاحبه و انتشار آن در رسانه
ن توسلي دانشجوي سابق گروه تاريخ ــپر مهر آقاي حس ــانةر در آورد. صرف ناهار در خنيويورك هم س

  اي ماندگار برايم شد. دانشگاه فردوسي و مرد پهلوان مسلك در الين نيز تبديل به خاطره
كتابم توسط دكتر پدرام جم  مشهد هم در ويراستاري علمي ترجمة پيوند من با دانشگاه فردوسي ادامة
طر ترجمه را از نظر گذرانيدند و با وسواس علمي خود موجب ــطر به سـرد كه حدود يك سال سرقم خو

 اي شايسته از كتاب به زبان فارسي از سوي نشر ني عرضه شود. شد ترجمه
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كتر ايمانپور براي ار آمد تدريس مجازي مشترك با دــور كه در ابتداي اين نوشتــسرانجام نيز همانط
ن با دانشگاه فردوسي را به اوج خود رسانيد و دفتر ــكتري تاريخ ايران باستان پيوند مد دانشجويان دورة

ديدم چگونه كالس گاه تا  و علوم انساني اين دانشگاه را پر بارتر كرد. وقتي مي دانشكدة ادبياتخاطراتم از 
كشد و دانشجويان همچنان پرانرژي و پرسشگر هستند شوق  فراواني در خود  دو برابر ساعت مقرر طول مي

. را در اين كالس تجربه كردم »سخن را بر سر ذوق آورد مستمع صاحب«كردم. به وافع مصداق  احساس مي
  و علوم انساني همچنان بپايد. ايدون باد. دانشكدة ادبياتاميد دارم كه پيوند با همكارانم و دانشجويان 

  عتييپروانه پور شر
  1400نيويورك / دهم تيرماه 
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  1دانشكدة ادبياتياد ماندگار از حضور در 

جانب جايگاه خاصي دارد، چون استادان  و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد در دل اين دانشكدة ادبيات
ديدار من از دانشكده در اثناي  اوليناند.  و دوستان فاضل و پر مهر آن در رشد علمي من نقش مهمي داشته

. خانم دكتر دكتري صورت گرفت ه عنوان دانشجوي دورةــ) در تهران ب1377تا  1375م (ا سالهاقامت دو
ارايه   مشهد يك سخنراني ردند كه در دانشكدةــران همكالس من بودند پيشنهاد كــمريم معزي كه در ته

كننده  دري تخصصي بود انتظارم اتاقي كوچك با حداكثر ده نفر شركتــجانب ق دهم. چون موضوع اين
 اند و آن تاالر  ام در نظر گرفته نييش نبود. وقتي متوجه شدم كه تاالر كنفرانس بزرگي را براي سخنراــب

اي نداشتم. شروع كردم عرايض  ده است، پايم شروع به لرزيدن كرد. ولي ديگر چارهــر شــم تقريباً پــه
يلي دوستانه است و اكثر ـه جو خـدم كـه شـم متوجـك مـردن. كـراد كـناچيزم را به زبان فارسي ناقصم اي

جانب بلكه براي تماشاي يك ژاپني عجيب و  افانه مطالب اينـكـاد موشكنندگان نه به منظور انتق شركت
ب ــتاريخ ايران و جهان اسالم شده است، آمده بودند. سؤاالت هم متناسب با تركي ـةتـب كه شيفــغري

هاي دقيق و مفيد كردند و دانشجويان   ي متفاوت بود. استادان راهنماييجمعيت حاضر از تخصصي تا عموم
خود مرا تشويق كردند. محتواي اين سخنراني با مساعدت استاد محمدجعفر ياحقي با عنوان  ةوهم به شي

ده منتشر شد كه ـشكـدان ةجلـدر م »طالب در قرن چهارم و پنجم هجري گيري علم انساب آل ابي شكل«
ديدار من از دانشكده اي بود. اين  يار آموزندهـفرايند تنظيم اين مقاله به زبان فارسي نيز براي من تجربه بس

 ام بسيار عميق و وسيع بود. يك روز بود. ولي تأثير آن در رشد علمي
  

  
                                                            

1. Kazu Morimoto, Email to Javad Abbasi , 2021/07/11. 
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ساز اين ديدار دكتر جواد عباسي  اتفاق افتاد. زمينه 1394در سال  دانشكدة ادبياتديدار من از  دومين
گردد كه ايشان  بر ميدكتري در تهران  ةدور تحصيلم در جانب با ايشان نيز به دوران بود كه آشنايي اين

هاي  هاي تاريخي: چگونه يافته جذابيت پژوهش«ام  دانشجوي سال باالتر از ما بود. اين بار موضوع سخنراني
ام به عنوان  بود. خواستم از تجربيات عملي »يابند؟ جزئي و پراكنده در بازسازي تاريخي اهميت مي

م به اميد اينكه براي دانشجويان آن رشته هايي عرضه كن تاريخ مطالب و برداشت ةپژوهشگر در رشت
كمابيش مفيد واقع شود. پيام من در آن سخنراني اهميت پشتكار و ارج دادن به اطالعات ريز و جزئي در 

ز ـهاي ري هـي بر اساس يافتـد تاريخـيِ يك فراينــازي ذهنـبازس اول بود. تأكيد كردم كه تجربةمنابع دست 
تواند در زندگي  ه پژوهشگر تاريخ ميـهايي است ك ترين تجربه بخش از لذت لاوابع دست ـزئي در منـو ج
خواستم به دانشجويان آن دانشكده كه در رشد من در  اي خود داشته باشد. در واقع از نظر خودم مي رفهـح

المللي  بين در اين سفر فرصت سخنراني در كنگرةام نقش مهمي داشت، اداي ديني كرده باشم.  جواني
بداران در دانشگاه شهر تاريخي سبزوار نيز نصيبم شد كه سفر به آنجا تاريخ خراسان بزرگ را برايم سر

و علوم انساني دكتر علي  دانشكدة ادبياتزنده كرد. در هر حال بسيار خوشحالم كه خاطرات شيريني از 
اين به بعد نيز به ياد  نيز پيش بيايد، ولي قطعي است كه از سومشريعتي دارم. معلوم نيست فرصت ديدار 

  هايم در آنجا خواهم افتاد. مشهد و آموخته
  ازوئو موريموتوك

  استاد تاريخ اسالم و ايران
  مؤسسه مطالعات پيشرفته آسيا، دانشگاه توكيو

 1400تير  20/  2021دهم جوالي 
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  1ي اروپاييها دانشگاهمانند 
  

  
  

ي برتر اروپايي. من به عنوان ها اهــدانشگد، مثل نداروبي ــامكانات خ دانشكدة ادبيات و دانشگاه مشهد
م. از استادان ـنـعه كـاي كه خواستم، توانستم در دانشكده مطال ابي يا مقالهـر كتـام. ه پژوهشگر خيلي راضي

به مدت دو هامبورگ پارسال در دانشگاه . بسيار سپاسگزارم [دكتر ياحقي] جناب عالي اًدانشكده مخصوص
يادم . شناسي هم شركت كردم طالعه كردم. بعد از آن در كنفرانس ايرانـهاي خراسان م ويشـگ دربارةماه 

		.است كه در كنفرانس زبان فارسي سخنراني داشتم. اين باعث افتخار من بود 	
  

  آرمن اسرائيليان
 دانشگاه دولتي ايروان، ارمنستان

 
   

                                                            
  .2021/ 07/ 13آرمن اسرائيليان، رايانامه به محمدجعفر ياحقي،  -1
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My memories of Ferdowsi University of Mashhad in 2018 / 1397 1 
 

I visited Mashhad in the autumn of 2018 as part of a research trip to Khurasan. My main 
interest was to explore the literary legacy of Ilkhanid Iran in the region and obtain a first 
impression of the manuscript collections in different Khurasani Libraries. In preparation for 
the trip, I contacted Prof. Javad Abbasi, a leading expert in the field of Ilkhanid Iran based 
at FUM to ask for guidance and arrange to meet personally. He was the perfect host, 
assisting me on aspects of my research, sharing impressions on the history of Iran and 
inviting me to visit the University Campus in Mashhad.  
 

 
 
During my first visit to the University campus, I was highly impressed with the 

infrastructure, the open spaces and the easy communication between departments facilitated 
by having all buildings in the same area. I was also amazed with the University Language 
Centre and the programmes that were running to teach Persian to foreign students and 
academics. I had the chance to speak to some of these students and they were very satisfied 
with the courses and the facilities of the Centre.  Later, I had the chance to meet different 
members of the department of History and enjoy lunch at the Campus’ cafeteria, where we 
exchanged views on the history of Iran and scholarship on Iranian studies.  

The visit was not only about lunches and socialisation. Prof. Abbasi arranged for me to 
give a presentation on my last published book at the time, Women in Mongol Iran: The 
Khatuns, 1206-1335 (Edinburgh University Press, 2017). I was surprised to see that over 
one hundred people (including some local press) came to the presentation, providing a great 
occasion for me to know a larger part of the FUM community. In addition, I had the 
privilege of teaching a number of lectures on the history of the Mongol empire to students 
of the Master programme in History lead by Prof. Abbasi. This was a truly rewarding 

                                                            
1. Bruno De Nicola, Email to Javad Abbasi, 2021/07/03. 
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experience for me since it gave me the chance, for the first time, to share part of the 
knowledge I have been acquiring on Iranian history for years in the West with Iranian 
students. We discussed different aspects of the history of medieval Iran and debated about 
the impact that the Mongols had in the Persianate World.  

The visit also allowed me to foster collaborations between FUM and my host 
institution, the Austrian Academy of Sciences. After a productive meeting with Dr. Ehsan 
Ghabul from the office of international cooperations, we agreed on the possibility of 
signing an MoU (Memorandum of Understanding) to promote mobility, cooperation and 
joint research between the two institutions. The agreement came into effect in 2019 and 
since then we have been collaborating closely in different projects, including NoMansLand 
(https://www. oeaw.ac.at/iran/nomansland/). Thanks to this agreement, besides Dr. 
Abbasi’s scientific advisory, students such as Ghasem Gharib and Amir Mansoori have 
been actively collaborating with the project. Also, as soon as the international situation 
allows, we are planning to co-organise a conference and a publication together to keep this 
fruitful collaboration alive. 

My memories of FUM from 2018 remain present in me and I go back to them often to 
re-live the wonderful time I spent at the Campus. My visit allowed me to meet excellent 
scholars, enthusiastic students and committed colleagues in one of the leading academic 
institutions in Iran. The fruitful collaboration we have been developing since then is proof 
of the dynamism of FUM, and its commitment to academic excellence and international 
cooperation. I look forward to adding many new memories of FUM in the years to come!     
 
Dr. Bruno De Nicola 
Research Fellow, Institute of Iranian Studies (Austrian Academy of Sciences). 
Principal Investigator, NoMansLand Project (FWF START-Prize 2019). 
https://www.oeaw.ac.at/iran/nomansland/  
https://www.oeaw.ac.at/en/iran/institute/staff/research-staff/bruno-de-nicola  
bruno.denicola@oeaw.ac.at  
2021 / 07/ 02 
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My Memorable Visit to Ferdowsi University of Mashhad 1 
 

I was graciously invited to present a paper 
entitled, “Khorasan, the Soviets, and Iran’s 
National Economy, 1921-1946,” at Ferdowsi 
University of Mashhad (FUM) on Tuesday, 
28 May, 2019. My successful presentation, 
informative tour of FUM, and comfortable 
lodgings were kindly organized by Dr. Javad 
Abbasi, Vice Dean for Research and 
Technology and Associate Professor of 
FUM’s Department of History. As a Social 
Sciences and Humanities Research Council of 
Canada (SSHRC) Postdoctoral Fellow at the 
University of Tehran, my visit to FUM was an 
excellent opportunity to disseminate my 
research findings and exchange intellectual 
insights with a receptive and welcoming 
community of scholars. Moreover, I provided 
students of FUM’s Department of History 
with copies of many documents that I have 
obtained from Moscow state archives for their research. I also toured Ferdowsi University’s 
International Center for Teaching Persian to Foreign Students, Libraries, and Museum, and 
met with professors and administrators in the Dr. Ali Shariati Faculty of Letters and 
Humanities. I was greatly impressed by the academic calibre and vibrant activity of these 
modern facilities, especially their students, faculty, and other staff members. Furthermore, I 
spent a day at the Organization of Libraries, Museums and Documentation Center of Astan-
e Qods Razavi, where friendly and knowledgeable staff helped me to obtain valuable 
documents and photographs for my research and future academic publications. Finally, I 
received a tour of the old Abkuh sugar factory and other fascinating historical sites of 
Mashhad, as well as a lovely package of traditional Iranian gifts. As a consequence of my 
visit, I am presently co-authoring an article for publication with Professor Ruhollah Eslami 
of Ferdowsi University’s Department of Political Science which analyzes the diplomacy of 

Iran and the Soviet Union. 
 

Dr. Mary Yoshinari 
Postdoctoral Fellow 
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC) 
2021/07/16 
   

                                                            
1. Mary Yoshinari, Email to Javad Abbasi, 2021/07/17. 
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Half a Century with the Faculty of Letters and Humanities 1 
 

 
 

I came to Mashhad in 1966 to learn Persian and Islamic sciences.  The times were different.  
I found many students willing to work with me in my search to learn the language and the 
culture of the people. I could not speak a word of Persian and hence it was a struggle to 
connect with those who were willing to teach me.  With the help of the local merchants and 
kingmakers I was able to get a lodging in University Club (bashgah), where I met a few 
Peace Corp Americans.  I had come with a letter of introduction from Aligarh Muslim 
University in India where I had met Dr. Nabi Hadi, a graduate of Adabiyat in Tehran 
University.  It carried a lot of weight and I was directed to go to Tehran where I got the 
accommodation in University Club.  Tehran was not a place for me and the club was full of 
English-speaking students and researchers.  After a week I sought to return to Mashhad, 
and I was granted a scholarship and admission to do a BA in Persian Language and 
Literature.  My home institution was Adabiyat Faculty where I spent five years to master 
the language and literature of Iran.  

It was in the early days of my studies in Mashhad that I was introduced to the Shiite 
sage Professor Jalaluddin Ashtiyani in Ilahiyat Faculty with whom I started reading kalam 
formally, with different trajectories in theosophical mysticism and other spiritual studies 
(Irfan).  With Professor Wa’iz-zadeh Khorasani I engaged in Qur’anic studies.  I was still 
rotating between classes until I became familiar with Persian to attend classes in Adabiyat.  
Professor Golamhussein Yosoufi provided me the necessary mentorship and through him I 
became a fulltime student in literature.  I also began to attend Professor Ali Shariati’s 
classes in history courses that he taught.  I discovered my role-model in him and molded 
myself existentially to embody his spirit and erudition.  

                                                            
1. Abdulaziz Sachedina, Email to Javad Abbasi, 2021/07/14. 
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There were four students who became my close friends and teachers in those formative 
years: Ibrahim Qaysari, Abdolala Ma’sumi, Mohammad Ja’far Yahaqi and Muhammad 
Nasib-pur. They taught me to write Persian (ayine negaresh) as demanded by my academic 
work.  As a matter of fact, they worked with me for long hours reading Shah-name, Hafiz, 
Sa’di, Sanai, Bahar, Sadiq Hedayat and others. What was unique in Mashhad was the 
selflessness of the Iranian youth hailing from rural areas of Iran.  They had lot of self-
respect and honor in them to sacrifice their time and energy to make me capable of 
representing Iranian thought and culture authentically as I moved to the University of 
Toronto.  The professors in University of Toronto knew the faculty of Ferdowsi University 
and their contribution to the world of ideas and learning about Iran.  I was in the best hands 
in Iran and it allowed me to continue my academic work with confidence and integrity.  
The years that I spent in Mashhad at Ferdowsi University were like a goldmine from which 
I have continued to dig out the best of Iranian tradition.  I am not sure if I would have been 
able to produce all the research and scholarship without spending those formative years at 
Ferdowsi University – Adabiyat and Ilahiyat. 

I left Mashhad in the summer of 1971 to Toronto and began my studies in the Middle 
East and Islamic Studies.  I completed my MA and started my PhD in 1972. In 1974-75 I 
returned to Mashhad to do my research on the idea of Mahdi in Twelver Shiism.  My 
methodology was textual-historical and I received much inspiration by attending courses 
offered by Professors Abdol-Mohsen Mishkatuddini and Kazem Modir-e Shanechi in 
Ilahiyat.  Most of these professors were excellent teachers in different genre of Persian and 
Arabic texts.  The important fact about Mashhad is that there are numerous libraries that 
have all the classical sources in Arabic and Persian, in addition to rich collection of 
manuscripts in the personal collections of some scholars in the holy city.  

My relationship with Mashhad and Ferdowsi University was always preserved and I 
continued to come for my research and for spending my sabbatical years in Iran.  My 
specialization in Islamic law and its application in new areas of biomedical ethics was 
gradually getting recognized in Iran and other parts of Muslim world.  The newly 
established graduate program in bioethics and law in Shahid Behishti Medical University 
welcomed me and granted me honorary professorship in bioethics.  All in all, Iran became 
my spiritual and academic home and I continued to serve as visiting professor and mentor 
to a number of graduate students working in the field of law and ethics. Meanwhile I had 
some lectures in Faculty of Literature and Humanities including the last one in 2018.  

It was my dream to get some colleagues and graduate students to come to the USA and 
study with prominent teachers in my home institution, University of Virginia.  However, 
the political situation between US took away the possibility of normalization of diplomatic 
relations. Only it was in 2017-18 that it became possible to get an academic affiliation for 
Dr. Ali Yusofi, professor of sociology of religion at Ferdowsi University to come to my 
home university in Virginia. At this time, I am waiting for improvement of political and 
health situation created by the pandemic to return to Iran to do my research in Islamic 
ethics and theology.  
 

Abdulaziz Sachedina 
George Mason University, Fairfax, USA.  
July 13, 2021 
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A Fruitful Semester in FUM 
1 

 

In the early spring of 2014, I travelled to Ferdowsi 
University in the beautifully situated city of 
Mashhad in north eastern Iran. I was cordially 
invited thereto by my good friend and colleague, 
Professor Mohammad J’afar Yahaqqi, in order to 
spend a semester at the university teaching, 
discussing with my colleagues there and finishing 
a book which had been on its way for a couple of 
years, The Rise of the Persian Novel, Harrassowitz, 
2016. 

I had a wonderful time in Mashhad, staying  in 
the guest professors’ house, where I was very, 
very well taken care of by the staff, many of 
whom I had pleasant conversations with about 
Mashhad, its surroundings, its dialects (many of 
the staff talked a dialect, I did not understand much of), and its recent history. All this 
contributed a lot to my knowledge of contemporary Iran, as well as to my knowledge of all 
the fantastic restaurants and take-away places in and around Mashhad. 

I had also very good discussion with my host about Iranian literature and culture, now 
and in the past. I also remember some interesting and enlightening discussions with two 
other Iranian colleagues in Faculty of literature and Humanities including professor 
Mahmud Fotuhi and PhD student, Hâshem Sâdeqi about the topic of my book mentioned 
above, the early Persian novel. 

All in all, I had a wonderful stay in Mashhad (and surroundings), and I had also time to 
visit Shiraz and Isfahan and show these two historical and beautiful cities to my family, 
who visited me in July month that year. 

I wish to thank Professor Yahaqqi and Ferdowsi University for a both lovely and 
intellectually giving stay in Mashhad, and hope that a lot of other non-Iranian professors in 
Persian will get the same chance as I had staying there for a longer period. 
 
Claus Valling Pedersen 
University of Copenhagen, 22nd of July, 2021 
 
  

                                                            
1. Claus Valling Pedersen, Email to Mohammad J’afar Yahaghi, 22 July 2021. 
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 My Visit to Ferdowsi University of Mashhad 1 
 

  
 

It was a truly enriching experience to visit the Faculty of Letters and Humanities of the 
Ferdowsi University of Mashhad in November 2018. I was fortunate to visit Mashhad in 
that beautiful season and meet so many wonderful people here. The faculty members and 
students in the Department of History warmly welcomed me as visiting scholar. I was 
extremely grateful for their support of my research on Timurid and Safavid painting and 
albums, especially their comments and suggestions after my lecture on that subject, which 
were most helpful.  

I must express my deep gratitude to Prof. Javad Abbasi. Thanks to his kind arrangement, I 
had the opportunity of studying the manuscript collection in the Central Library of of Astan 
Quds Razavi. I am also thankful to the graduate students in the Faculty, who kindly guided 
me to the major monuments in Mashhad and Tus, including the Tomb of Ferdowsi and the 
Haruniyeh Dome. Indeed, it was one of my most fruitful research trips. I look forward very 
much to being back in Mashhad in the near future, and, most importantly, continuing the 
cooperation with colleagues and friends in the Ferdowsi University.  
 
Yusen Yu 
University of Oxford 
2021/07/09 

                                                            
1. Yusen Yu, Email to Javad Abbasi , 2021/07/10. 
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 ششمفصل 

 كدهـدانش يماعـش اجتـنق
  
  
  

بحث پيرامون نقش اجتماعي دانشگاه در سطح جهاني نسبتا طوالني است، اما در ايران  اگرچه پيشينة
آفريني  ال اين توجه بيشتر از منظر نقشــاين ح ت. باــاخير برجستگي يافته اس ــكي دو دهةبخصوص در ي

كالت جامعه و توسعه و رفاه هاي علمي براي رفع مش دانشگاه در چارچوب تدارك و تأمين منابع و پشتوانه
هاي اجتماعي و سياسي  انداز توجه چنداني به نقش دانشگاه در تحوالت و حركت آن بوده است. در اين چشم

دهد دانشگاه در بيش از نيم قرن  شود. اين در حــالي است كه بررسي تاريخ دانشگاه در ايران نشان مي نمي
ادبيات بـا  ته است. در اين فصل پيوند دانشكدةعي كشور داشاجتما - گذشته نقش مهمي در تــحوالت سياسي

اي ـه اليتـي دوران اوج فعـنـيع 1360تا  1340هاي  اجتماعي و فكري كشور از دهه –والت سيــاسي ـحـت
هاي ياد شده براساس اسناد و مدارك موجود و  در زمينه دانشكدة ادبياتدانشــجويان و اعضاي هيأت علمي 

گيرد. الزم به يادآوري است كه به پيوندهاي علمي دانشكده  هدان عيني مورد بررسي قرار مينيز خاطرات شا
  است. با جامعه در فصل مربوط به امور پژوهشي (فصل چهارم) پرداخته شده

 28و علوم انساني چند سال پس از نهضت ملّي شدن نفت ايران و كودتاي  دانشكدة ادبياتاز آنجا كه 
 ز حركت دانشجويي كه منجر به حادثةشد، به طور طبيعي نسبتي با اين رويدادها و نيتأسيس  1332مرداد 

ي پس از كودتا كمابيش درتهران فعال ها سالشد، نداشت. اگرچه جنبش دانشجويي در  1332آذر  16
 طول كشيد. در 1340تا دهه  دانشكدة ادبياتبود، اما ظهور و بروز آن در شهر مشهد و دانشگاه فردوسي و 
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دانشکدۀ دانشگاه فردوسی و  1344-45ی ها سالعوض با حضور افرادی چون علی شریعتی در دانشکده از 

اهی در کشور شد و سپس با انتقال ـدانشگ –ای مهم حرکت دانشجویی ــه ونـتبدیل به یکی از کان ادبیات

و علوم  دانشکدۀ ادبیاتاجتماعی  –آفرینی سیاسی  شــاجباری او به تهران ابعاد ملّی نیز به خود گرفت. نق

ید. پس از آن نیز تحوالت ـبه اوج خود رس 1357هی به انقالب سال ــهای منت انسانی در رویدادها و جریان

حمیلی با عراق فرصت دیگری برای حضور فعال دانشگاهیان از جمله مربوط به انقالب فرهنگی و جنگ ت

های  اجتماعی را فراهم کرد. در دهه ت علمی و کارکنان دانشکده در صحنۀدانشجویان و برخی اعضای هیأ

گرایی  طلبی و اصول هایی چون اصالح دید با گفتمانــهای سیاسی ج نیز با ظهور گرایش 1390تا  1370

 تعریف کنند.یدند نسبت خود را با آنها دانشگاهیان کوش

 

 )انقالب اسالمی( 1340- 1350های  تحوالت دههدانشکده و 

گیری  زب توده )چپ( و سپس شکلــهایی مانند ح دن جریانــبا سقوط رضاشاه و فعال ش 1320 ــۀاز ده

 1330 کشیده شد. در دهۀ تدریج پای آنها به دانشگاه و دانشجویان نیز هگرایانه و مذهبی ب های ملی حرکت

خصوص با  هتری به خود گرفت و ب ها ابعاد وسیع فت ایران این حرکتنصنعت و با بروز نهضت ملی شدن 

تر  ها نمایان د، وجه دانشگاهی این حرکتــجو منجر شــکه به کشته شدن چند دانش 1332آذر  16 حادثۀ

انونی جنبش دانشجویی تا زمان انقالب اسالمی و شد. چنانکه سالروز این رویداد تبدیل به یکی از نقاط ک

سیس دانشگاه در مشهد و نیز فضای بسته و سرکوب ــد. چنانکه اشاره شد متأخر بودن تأحتی پس از آن ش

ی پس از کودتا موجب شد تا آثار حرکت دانشجویی در مشهد و به طور مشخص دانشگاه مشهد ها سال

 نمایان شود. 1340 عمالً از دهۀعلوم انسانی  و دانشکدۀ ادبیات)دانشگاه فردوسی( و 

های موجود در شهر مشهد و  سیاسی دانشجویان در تهران، برخی زمینه های فعالیتعالوه بر تأثیر اخبار 

های سیاسی و  فعالیتنیز در گرایش تدریجی دانشجویان و برخی اعضای هیأت علمی به  دانشکدۀ ادبیات

اهلل قمی و  ت. حمایت ضمنی برخی علما مانند آیتــپهلوی تأثیر داشکومت ــطور مشخص مخالفت با ح به

مذهبی )نهضت  –ور هواداران جریان ملی ــو نیز حض 1342ال ــاهلل خمینی در س اهلل میالنی از آیت آیت

مدیریت محمدتقی شریعتی )با هوادارانی انون نشر حقایق اسالمی به ــک های فعالیت، آزادی( در مشهد

هی از ــل توجــاستخدام تعداد قاب(، دانشکدۀ ادبیات، صدر نبوی و نظری هاشمی از 1ر رکنیمانند دکت

شامل افرادی چون  -خواهی  استگاه و مظهر لیبرالیزم و آزادیــنوان خــع فرانسه )به ۀآموخت ادان دانشــاست

                                                           
 .1386/ 2/ 4وگو با دکتر مهدی رکنی یزدی،  گفت -1
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های  خارجی در رشته(، حضور مدرسان دانشکدۀ ادبیاتعلیان و بیات مختاری در  شریعتی، سهامی، ذات

رتبط با جامعه )که گاه ــتر و م معلمان به عنوان قشری رشدیافته -های خارجی و حتی حضور دانشجو  زبان

سیاسی در میان دانشجویان  –شدند( زمینه را برای تحرک فکری  نیمی از دانشجویان دانشکده را شامل می

 1د.فراهم کرده بو

شتر به عنوان دانشجوی پرسشگر و نسل نخست دانشکده شناخته در این میان دکتر علی شریعتی که پی

ۀ ه آنجا بازگشته بود نه تنها بر سرعت و گسترــو هیأت علمی بــدر مقام عض 1345شد و از حدود سال  می

های اعضای  فعالیتو شهر مشهد افزود، بلکه موجب شد تا  دانشکدۀ ادبیاتاجتماعی در  -حرکت سیاسی 

وصل  ه خود بگیرد. شریعتی به نوعی حلقۀابعاد ملّی نیز ب دانشکدۀ ادبیاتویان ت علمی و دانشجهیأ

های یاد شده در باال )چپ، مذهبی، ملّی و ...( با دانشگاه نیز بود. شریعتی با طرح مباحث متفاوت در  جریان

ا از میان ت سیاسی رــهای درس )تاریخ اسالم، تاریخ تمدن و ...( در عمل مرز میان درس و فعالی کالس

برخی  2.شدند ونده در آنها حاضر میــها هم به عنوان شن رشته اشته بود. بخصوص که دانشجویان همۀبرد

دند و به همین دلیل به ساواکی بودن ــکشی های خود نظرات شریعتی را به چالش می دانشجویان با پرسش

حضور در  قرار بود و چون اجازۀها بر عهــمشهور بودند. جلسات کالس یا سخنرانی شریعتی حتی در جم

 3شد. شد در حیاط دانشکده برگزار می ها داده نمی کالس

های سیاسی و عمدتاً اعتراضی در دانشکده جنبه  فعالیت 1340 ۀدر چنین شرایطی بود که از اواسط ده

سیاسی مانند فدائیان خلق، مجاهدین خلق و ... هوادارانی در  –های فکری  دا کرد و برخی گروهــبارزی پی

 28ناشی از کودتای  ۀو خشم فروخورد 4آذر 16 ۀیافتند. خاطر دانشکدۀ ادبیاتدانشگاه فردوسی و در 

بار  در کنار سیاست سرکوبگرانه و گاه خشونت 1342خرداد  15وب حزب توده و قیام ــرکــمرداد و س

ها فراهم کرده بود.  اجتماعی در دانشگاه –های سیاسی  تشدید اعتراضات و حرکتساواک زمینه را برای 

برای نمونه هنگامی که در سال  5گرفت. ود میــوی سیاسی به خــچنانکه گاه اعتراضات صنفی نیز رنگ و ب

اب دانشجویان دراعتراض به اهانت یک استــاد )دکتر مؤیدی( به دانشــجو در کالس دســت به اعتص 1348

                                                           
                                                                                                                                                                                                                                   وگو با دکتر صدر نبوی. ؛ گفت 1386 / 1/ 28، 3بوگو با سید محمد نظری هاشمی،  گفت  -1
 .1386/ 2/ 4وگو با دکتر مهدی رکنی یزدی،  ؛ گفت1399/ 11/ 8محمدجعفر یاحقی، وگو با دکتر  گفت -2
 .1391بهمن  2، دوّموگو با عباسعلی باغانی، جلسه  گفت  -3
ر اعتراضات را با آذ 16او دانشجویان از یکی دو هفته پیش از فرارسیدن  ۀ: به گفت1399آذر  4نژاد،  غالمی وگو با دکتر محمدعلی گفت  -4

 کردند. ها آغاز می زدن نظم کالس هم و به« هو کردن»
 جا. همان -5
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 يان تقريباًدر اين م 1.دانست جنبان آن مي زدند، كار به دخالت گارد امنيتي كشيد و ساواك شريعتي را سلسله
شد كه گاه با سخنراني و شكستن  آذر در دانشكده برگزار مي 16 ساله مراسمي در گراميداشت حادثة همه
شد و اقدامات پيشگيرانه يا دخالت نهادهاي امنيتي را نيز به همراه داشت. گرفتن عكس  ها و ... همراه مي شيشه

   2اي  معمول شده بود. اك نيز تبديل به رويهو فيلم از تجمعات، دستگيري و احضار دانشجويان به ساو
همين دليل در طي  و به 3با اين همه همچنان فضاي نسبي براي فعاليت و اعتراض دانشجويان وجود داشت

ها يا به اصطالح  هاي دانشجويي روندي رو به رشد داشــتـند. يكي از كانون حركــت 1347 - 1357 ةده
ترياي دانشكده بود كه در فصل نخست اين نوشتار  كافه ،هاي سياسي در دانشكده هاي فعاليت و بحث پاتوق
 ه از نظرــآثار ممنوع ةفروشي كوچك دانشكده هم مركز توزيع مخفيان كتاب 4سابقه آن شد.اي به  اشــاره

يكي ديگر از مراكز نĤارامي و اعتراض غذاخوري دانشگاه در  5فكري دانشجويان بود. حكومت و تغذية
هاي صنفي مانند كيفيت غذا در آنجا تجمع كرده و شعار  يابان اسرار بود كه دانشجويان هر از گاه به بهانهــخ
دانشكدة هاي دانشجويي  تحت تأثير حركت هم عمالً ياتدانشكدة ادبعلوم در همسايگي  ةدادند. دانشكد مي

در عين حال  6شدند. همراه مي دانشكدة ادبياتت و گاه دانشجويان آن با دانشجويان ــقرار داش ادبيات
هاي تجمع و سخنراني و اعتراض در سطح شهر و افراد بيرون از دانشگاه نيز در  دانشــجويان با ديگر كانون

اهللا  نكه براي مثال در جلسات مسجد كرامت و مسجد امام حسن (ع) كه افرادي مانند آيتارتباط بودند. چنا
ف ـگرد كشـدر سال 1356دي  17ا در تظاهرات ــكردند، شــركت داشتنــد و ي اي در آنها سخنراني مي خامنه

                                                            
امريكا بود و او  يس دانشكده در سفرِئعليان در اين زمان دكتر متيني ر دكتر ذات. به روايت 1386/ 9/ 16عليان،  وگو با دكتر ذات گفت -1

خره موضوع با كرد. او بر آن است كه اين رويداد هيچ ارتباطي با شريعتي نداشت و باأل در مقام معاون و سرپرست دانشكده خدمت مي
از قرار معلوم انتساب اين اعتصاب به شريعتي به اختالفات او با دكتر جا.  پادرمياني او به شرط عدم دخالت گارد امنيتي خاتمه يافت. همان

هاي او ناراضي بود. دكتر متيني هم كه به نظم  ها و ساختارشكني نظمي كار شريعتي و بي ةگشت كه از نحو مؤيدي مدير گروه تاريخ بر مي
/ 2، 2وگو با عباسعلي باغاني، جلسه  . گفت1399/ 11/ 8 وگو با دكتر ياحقي، و انضباط شهره بود مشكل مشابهي با شريعتي داشت. گفت

نظمي كاري شريعتي از يك سو و تكاپوهاي سياسي او از سوي ديگر موجب شده تا تشخيص  آميختگي بي ؛ همزماني و درهم1391/ 11
كند كه دكتر  د روايت ميوگوي شخصي خو دليل اصلي مخالفت دكتر متيني و دكتر مؤيدي با او دشوار باشد. دكتر ركني براساس گفت

مانند ازبكستان و غيره. ركني همچنين به ارتباط  »ايرانستان«شود  افتد و مي ايران به دامن كمونيسم مي ،متيني معتقد بود با رفتن شاه
 .1386/ 2/ 4وگو با دكتر مهدي ركني يزدي،  متيني با حكومت و تاكيد او بر حضور در مراسم استقبال از شاه اشاره دارد. گفت

آبان  30وگو با عليرضا يغمايي،  گفت ؛ 1386/ 9/ 16عليان،  وگو با دكتر ذات ؛ گفت1386/ 1/ 28، 3بوگو با نظري هاشمي،  گفت -2
1389. 

 جا. همانوگو با نظري هاشمي،  گفت -3

 جا. همان -4

  .155، ص ايرانهاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر  خاطرات سالجالل متيني،   -5
 .1399/ 11/ 8وگو با دكتر محمدجعفر ياحقي،  گفت -6
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اي ـانقالبي پ ورـش 1ز دستگير شدند.ـر نيـي از دانشجويان دختـعـد و در جــريان آن جمـحجاب حاضر شدن
زدگان تا سفــر به يزد و رفسنجان و ديگر  هاي ديگر از كمك به زلزله را به عرصه دانشكدة ادبياتدانشجويان 

احمد احمدي  ،مذهبي) –هاي ملّي  اهللا صلواتي (از چهره شهرها براي ديدار با انقالبيون تبعيدي همچون فضل
عروف دادگاه انقالب) نيز كشانيده بود. يارگيري از (رييس بعدي سازمان سمت) و صادق خلخالي (رييس م

  2ي بود.طهاي دانشجويان در چنين شراي رود هم از ديگر فعاليتودانشجويانِ نو
چگونگي  دانشكدة ادبياتاجتماعي در  -اسيــهاي سي كات قابل توجه در جريان حركتــيكي از ن

لمي و كاركنان ــهاي اعضاي هيأت ع ها بود. از روايت برخورد استادان و مديران دانشكده با اين حركت
طرفي  آيد كه در مجموع واكنش استادان و مديران تركيبي از بي مورد بحث چنين بر مي ةدانشكده در دور

خارايي كه خود نيز فردي مستقل و تا جانبداري از دانشجويان و حريم دانشگاه بوده است. دكتر رجايي ب
بعد از كودتا از آنجا اخراج  كرد (و ظاهراً دفتر وزير فرهنگ كار ميدر آزاديخواه و در دولت مصدق نيز 

)، آشكارا با دخالت نهادهاي 3آورده بود. دانشكدة ادبياتشده و دكتر فياض در چنين شرايطي او را به 
براي جلب يكي  ره بود هنگامي كه مأموران ساواكــباط نيز شهــانضه ــاو كه ب 4كرد. فت ميــامنيتي مخال

  از دانشجويان با اتومبيل وارد صحن دانشكده شدند، با خشم به سوي آنان رفت و گفت:
تان را بيرون ببريد و منتظر بمانيد تا  اينجا گاراژ يا پاركينگ نيست؛ دانشگاه است. فوراً اتومبيل«

  5»ت دانشجوي مورد نظر را دستگير كنيد.دانشگاه تعطيل شود، آن وق
مأموران خواه ناخواه دستور استاد را اجرا كردند و در اين ميان دانشجويان، موضوع را به دانشجوي مورد 

دكتر رجايي كه زماني  6وار جنوب دانشكده گريخت.ــد و او از ديـنظر (احتماالً پرويز خرسند) اطالع دادن
مسئول دفتر دكتر آذر وزير فرهنگ دكتر مصدق بود از بيان نظرات خود و مخالفت با رفتارهاي حكومت از 

كرد. به همين دليل نيز كارش به  مابيش از علي شريعتي نيز پشتيباني ميــجمله در دانشگاه ابايي نداشت و ك
س از سخنراني شورانگيز شريعتي در مراسم توديع او ــپاستعفاي اجباري و بازنشستگي كشيد. دانشجويان 

ته اين خواسته به جايي نرسيد و او تنها توانست تدريس در ــت او شدند. البــاعتصاب كرده و خواهان بازگش

                                                            
 .1399/ 4/9نژاد،  وگو با دكتر محمدعلي غالمي گفت -1

 جا. همان -2

 .1391/ 11/ 2وگو با عباسعلي باغاني، جلسه دوم،  گفت -3

شركت دانشجوي  ةساواك خواهان اجاز . در يك مورد هم دكتر رجايي در تماس با1386/ 1/ 28 ،3بوگو با نظري هاشمي،  گفت -4
 .1399/ 4/9نژاد،  وگو با دكتر محمدعلي غالمي زنداني (پرويز خرسند) در امتحانات شده بود. گفت

  .90، ص1، ش. »»احمدعلي رجائي بخارايي«يادهايي از استاد دكتر «علي سلطاني گردفرامرزي،   -5
  .90، صهمان  -6
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تر داشت و ضمن تالش براي  كارانه اي محافظه از قرار معلوم دكتر متيني رويه 1همان ترم را به پايان برساند.
   2كوشيد پاي آنها به داخل دانشكده باز نشود. ي به نهادهاي امنيتي در چارچوب مقررات، ميپاسخگوي

هاي دانشجويان همچون شريعتي، سهامي، وهاب ولي و  همراهي تعدادي از استادان دانشكده با حركت
ساله  2500 هاي نـا برگزاري جشــو همزمان ب 1350ين دليل در سال ـيز آشكار بود. به همـاري نـبيات مخت
ـد و با حاضر شدن خانه گذاشته ش بارتي تبعيد شد (در اختيار وزارتران فرستاده يا به عــهــه تــشريعتي ب
ن ميان ـالتدريس شدند. از اي كرد) و بقيه نيز به طور موقت ممنوع خانه حقوق خود را دريافت مي در وزارت

ا ـتند امـبه كالس درس بازگشنها پس از مدتي تر بود. اگرچه اي دكتر سهامي نقش رهبري داشت و فعال
به طور كلي استادان دانشكده  3را نيافت. دانشكدة ادبياتشريعتي ديگر امكان بازگشت به دانشگاه مشهد و 

ي ـهاي اعتراضي چند دسته بودند: برخي سر در الك خود داشته و بر انجام وظايف علم در پيوند با حركت
د؛ ـكردن گري نصيحت مي ياناً دانشجويان را براي پرهيز از انقالبيـبودند و احز ـركـخود متم ـوزشيو آم

ند دكتر صدر ـدادند (مان شان ميـش با دانشجويان همدلي نـتعدادي گرايش مذهبي و ملّي داشتند و كمابي
و و دكتر كردند؛ برخي مانند دكتر سهامي، دكتر رزمج تقيماً فعاليتي نميــنبوي و دكتر جوان)، اما خود مس

ري داشتند؛ سرانجام برخي نيز طرفدار حكومت پهلوي بودند. البته ـوهاب ولي تمايالت اعتراضي آشكارت
   4بندي در مورد تمامي اعضاي هيأت علمي كار آساني نبود. تشخيص اين دسته

از ما «عليان  در عين حال از قرار معلوم افرادي مرتبط با حكومت و نهادهاي امنيتي (به قول دكتر ذات
) هم در ميان دانشجويان و اعضاي هيأت علمي وجود داشتند كه به دليل پنهان بودن عملكرد آنها »بهتران

برخي از اين افراد كساني بودند كه بالفاصله پي از پيروزي انقالب در سال  5.كمتر قابل شناسايي هستند

                                                            
 ةتوليت آستان قدس كه به دكتر رجايي ارادت داشت زمين ،همه پيرنيا . بااين1399/ 11/ 8ياحقي، وگو با دكتر محمدجعفر  گفت -1

وگو با دكتر محمدجعفر  همكاري او در بخش فرهنگي آستان قدس را فراهم كرد و او در آنجا منشأ تحوالت و توليد آثاري شد. گفت
تحصيل و كار  ةهايي چون ادام گرانه ساواك افراد مورد نظر در زمينه ركوب. قابل توجه است كه به رغم اقدامات س1399/ 11/ 8ياحقي، 

به اجبار به تهران  1350شدند. چنانكه براي مثال هنگامي كه علي شريعتي در سال  در جايي ديگر و دريافت حقوق كمتر دچار مشكل مي
/ 4/9نژاد،  وگو با دكتر محمدعلي غالمي جا و نيز: گفت انكرد. هم فرستاده شد با حضور در وزارت علوم همچنان حقوق خود را دريافت مي

1399. 

/ 4/9نژاد،  وگو با دكتر محمدعلي غالمي . گفت1386/ 9/ 16عليان،  وگو با دكتر ذات ؛ گفت1389/ 8/  30وگو با عليرضا يغمايي،  گفت -2
ب دانشگاه، دانشجويان و همكاران خود را در حد آيد كه دكتر متيني همواره جان . از مجموع روايات شاهدان عيني چنين برمي1399

برداري كند در مقام دفاع از همكار  داشت. چنانكه هنگامي كه ساواك بر آن بود تا از تفاوت ديدگاه او با دكتر صدرنبوي بهره امكان نگاه مي
 جا اين كار را نداد. همان ةخود برآمد و اجاز

 .1399/ 11/ 8وگو با دكتر محمدجعفر ياحقي،  گفت -3

 .1399/ 4/9نژاد،  وگو با دكتر محمدعلي غالمي گفت -4

شخصي از احضار به ساواك معتقد است كه رئيس دفتر رييس  ة. دكتر ياحقي براساس تجرب1386/ 9/ 16عليان،  وگو با دكتر ذات گفت -5
 .1399/ 11/ 8وگو با دكتر محمدجعفر ياحقي،  دانشگاه معموالً با ساواك در ارتباط بود. گفت
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فعل و انفعاالت  که دامنۀ پیداست چنین 1از دانشگاه اخراج شدند. «ساواکی بودن»با عناوینی چون  1358

ی کارمندان دانشکده را نیز به ــت علمی محدود نبود و برخو فکری به دانشجویان و اعضای هیأ سیاسی

 2.انقالب اسالمی آنها را با حرکت شکل گرفته در دانشگاه همراه کرده بود ۀخود مشغول کرده و در آستان

و علوم انسانی  دانشکدۀ ادبیاتاجتماعی در  –سیاسی  های فعالیــتیت ــبرای آشنایی بیشتر با وضع

متینی در خالی از فایده نیست. دکتر جالل  1350و  1340های  خاطرات چند تن از شاهدان عینی در دهه

 نویسد: می 1340 خاطرات خود از اوایل دهۀ
که از کم و کیف آن  در آن ایام در دانشگاه تهران برخوردی میان دانشجویان و قوای انتظامی روی داد»

ای از تهران برای دانشجویان  آگاه نیستم، ولی افرادی خبر این حادثه را به صورت اگراندیسمان شده
ای از دانشجویان در دانشگاه تهران  های پزشکی و ادبیات مشهد آوردند، بدین صورت که عده دانشکده

اد و خوب به یاد دارم که یکی از دانشجویان اند. سر و صدایی در دانشکدۀ ادبیات ما به راه افت کشته شده
های ساختمان اداری دانشکده رفت و سخنان  رشتۀ تاریخ و جغرافیا به نام آقای خواجوی بر روی پله

و بعد شرح کشافی « درود بر گلگون کفنان دانشگاه تهران!»آمیز آغاز کرد:  خود را با این عبارت تحریک
ای مناسب  هم وضع بهتر از این نبود. اعتصاب شروع شد که وسیله در این باب داد. در دانشکدۀ پزشکی

 3«راد از ریاست دانشگاه مشهد. بود برای آقای سید جالل تهرانی به منظور برکناری آقای دکتر سامی

جویی و حساسیت نهادهای امنیتی اعتراضات دانش تینی در میانۀدیگری از رفتار مدیریتی دکتر م نمونۀ

 است: به شرح زیرروایت خود او بنا بر 

احمد توکلی رسید مبنی بر اینکه او از  ای محرمانه دربارۀ منیت مشهد نامهروزی از سازمان ا»
چینی مشغول است. هر اطالعی دارید  و به تبلیغ مرام کمونیستی به شیوۀدانشجویان مائویی است 

نیامدن، مرتکب هیچ خطایی نشده  دانستم جز به سر کالس به ما بنویسید. من با وجود آن که می
است، به دو سه تن سپردم که چند روز اعمال او را زیر نظر بگیرند. گزارش آنها نیز این بود که وی 

 4«همین صورت به سازمان امنیت جواب دادم. هیچ گونه فعالیت سیاسی در دانشکده ندارد. من هم به

از  1346 -47گردان شریعتی در سال تحصیلی تاریخ و شا ت نقی لطفی یکی از دانشجویان رشتۀروای

                                                                                                                                                    
 .1399/ 11/ 8وگو با دکتر محمدجعفر یاحقی،  دانشگاه معموالً با ساواک در ارتباط بود. گفت

سط ساواک اعدام شدند ابتدا به تی برخی دانشجویان فعال که بعدها توبنابه روایت عباسعلی باغانی کارمند و سرایدار دانشکده ح -1

 .1391/ 11/ 2، 2وگو با عباسعلی باغانی، جلسه  واکی بودن مشهور بودند! گفتسا
 1357. این تأثیرات تا آنجا بود که خانم پورده خود را مسلمان سال 1399/ 10/ 18دانشکده(،  ۀس مجلوگو با خانم پورده )کارشنا گفت -2

گوید پیش از آن مسلمانی اعتقادی خانوادگی بوده است. از نظر او دین اکنون در قامت یک منجی  داند و در توضیح آن می می 1357

 جا.  شویم. همان دوّماستیم ژاپن وخ ظاهر شده بود و ما می
 .97 ، ص؛ از دبیرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ایرانهای خدمت سالخاطرات جالل متینی،   -3
 .158، ص همان  -4
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  حركت دانشجويي چنين است:
اعتصاب دانشجويان در سلف سرويس انجام شد. اعتراض  اوليني كه مشغول تحصيل بودم اولسال «

مخصوص نبود اما بعد از آن اعتصاب، گارد مخصوص  سياسي بود... زمان ورود ما به دانشكده، گارد
  1»بودند. دانشكدة ادبياتايجاد شد، پنج شش نفري را اخراج كردند كه از 

  چنين است:1340روايت دكتر پاپلي يزدي از فضاي حركت دانشجويي دانشكده در اواخر دهه 
ها تق و لق بود.  سها نيمه اعتصاب بودند. كال آذر مانده بود... دانشكده 16چند روزي به «

آذر  16ف دانشكده بودند. روز آمدند.... تعدادي پليس اطرا رفتند و مي دانشجويان سياسي مي
پليس بود. هر  دانشكدة ادبياتها را محاصره كرد. دور تا دور  رسيد. پليس به طور كامل، دانشكدهفرا

سته بودند. ـن نشـروي زمي تاده بود.... دانشجوها در راهروهاي دانشكدهـيك متر، يك پليس ايس
كردند. تعدادي از دانشجويان خيلي فعال بودند... جلوي در  ها سخنراني ميـاي هم براي آن عده

دانشكده بيش از بيست نفر پليس ايستاده بود.... يك مرتبه دكتر احمدعلي رجائي بخارايي {رئيس 
د. دانشجويان راه را باز كردند....  مان اداري به طرف در دانشكده آمـدانشكده} با آن وقار از ساخت

سر گويا شهرت استاد را شنيده بود. خبردار ايستاد و به استاد سالم داد. استاد به آن افسر ـاف
ايد سخنراني استادان و دانشجويان را  ايد؟ آيا آمده اين همه پليس براي چه آورده 2فرمودند: باباجان

ه ـد و بـان گويند دانشجويان اعتصاب كرده ام. مي ردهـگوش كنيد؟ افسر گفت من دستور را اجرا ك
اند و برخي در دانشكده تظاهرات كرده اند. دكتر احمدعلي رجايي فرمودند كدام  كالس نرفته

خواستند براي همكالس هاي خود سخنراني  اعتصاب؟ كدام تظاهرات؟! باباجان چند تا جوان مي
كده روي ـدارد. دانشجويان توي راهرو دانشـي هم نكنند. دانشكده آمفي تئاتر ندارد، سالن بزرگ

زنند.  بدي هم نميهاي  كنند؛ حرف اند. چند جوان هم دارند براي آنها سخنراني مي ن نشستهـزمي
زنند؛ آزادي هم كه چيز خوبي است... شما از اينجا برويد مسئوليت  آزادي حرف مي باباجان! دربارة

ها با  ترسم كه اين جوان افتد. باباجان! مي ا هيچ اتفاقي نميدانشكده با من است... بدون حضور شم
  3»ديدن شما شجاعت كنند و كاري كنند كه شما را خوش نيايد.

رفت تظاهرات ديگري  دانشكدة ادبياتيك سال بعد از اينكه دكتر رجائي بخارايي از  1348در سال 
ساختمان  اول راهرو طبقةوز در كف در دانشكده شكل گرفت. گروه كثيري از دانشجويان، دو شبانه ر

 ها مختل شد و شعارهاي تند و ضد رژيم در فضاي دانشكده كالس لي دست به اعتصاب زدند. عمالً همةاص
                                                            

، يـشريعتي و تاريخ معاصر ايران: جنبش دانشجويي و تفكرات شريعتي از منظر نقي لطفغالمحسين نوعي و غالمرضا آذري خاكستر،   -1
  .107ص 

 )150ها، ص  كردند. (ياحقي، آن سال ياد مي »بابا«ها اغلب از او به  خورده بود كه بچهتكيه كالم باباجان آن قدر با نام رجائي گره  -2

 .104-105، ص1، ش. »»احمدعلي رجايي بخارايي«به ياد استاد دكتر «محمدحسين پاپلي يزدي،   -3
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دادند  نش دانشجويان تندتر شد و شعار ميس به دانشكده باز شد واكــطنين انداز گرديد. وقتي پاي پلي
 ةشكده (دكتر متيني) خارج از كشور بود و مسئوليت موقتاً بر عهدرئيس دان »اينجا طويله نيست، برو بيرون.«

 توانست اي نداشت و برخالف دكتر رجائي نمي ر يوسفي قرار داشت. دكتر يوسفي به كار اجرايي عالقهـدكت
ا ــعي كرد بــد دكتر يوسفي آمد و ســياسي تند شــاعتصاب كه شعارهاي س دومد. روز ــا را آرام كنــفض
ه ــخت و همكارانش او را بــتي پدرانه دانشجويان را آرام كند اما ناگهان رمق از زانوانش گريمالــج

  1بيمارستان منتقل كردند. دانشجويان تصميم گرفتند به حرمت استاد يوسفي به اعتصاب خود پايان دهند.
هاي ديگر مانند دانشكده مهندسي يا  هاي سياسي يا به اصطالح انقالبي گاه دانشكده اگرچه در حركت

 دانشكدة ادبياتدر  يعتيشر يحضور دكتر علاما  2جلوتر بودند، دانشكدة ادبياتپزشكي در ميدان عمل از 
اين  متوجه ها نگاهتدريج  هبتا  دــشب ــموجاز سوي او  ي و برانگيزانندهانقالبنظريات  ةارائو  و علوم انساني

چنانكه اشاره . شود يقــتل يمبارزات يها كانون ازاني يكي ــو علوم انس دانشكدة ادبياتشود و دانشكده 
انجمن  ،ياسالم قيكانون نشر حقا مانندلف ــمخت يها ها و انجمن انونــد با كــمشه ياندانشگاهشد پيوند 

 ييفدا يها كيچر ان،يدانشجو يانجمن اسالم ه،يتـن حجـانجم ،ينيقرآن، كانون بحث و انتقاد د روانيپ
وجب تقويت ــم يعيتفكرات ش اءيشر و مجمع احــدفاع از حقوق ب ةتيكم سازمان مجاهدين خلق، ق،ـخل
ي و وقوع مبارزه با حكومت پهلوايت در قالب ــد و در نهــاعي دانشجويان شــاجتم –ركت سياسي ــح

   3.گر شد جلوه 1357انقالب در سال 
ابتدا  4هاي منتهي به انقالب اسالمي نقش مهمي ايفا كرد. شك علي شريعتي در اين شرايط و در دهه بي
هاي مذهبي و ملّي نيز وارد ميدان  تدريج جريان هتري داشتند و ب نقش پررنگ »چپ«هاي به اصطالح  جريان

يان ـدت با محوريت مخالفت با حكومت پهلوي در مــو عقيدتي نوعي وح شدند. با وجود اختالفات فكري
اين نيروها شكل گرفته بود و هر گروهي در پيشبرد اهداف خود و از جمله بزرگداشت قربانيان خود 

جامعه پس از  ها در دانشكده هم مانند عرصة رياناختالفات فكري و سياسي اين ج 5كرد. كوشش مي

                                                            
 .164-165، ص 2، ج هاي دانشجويي (دفتر دوم) ها: يادهاي جواني و سال آن سالمحمدجعفر ياحقي،   -1

 .73-74، ص مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد ةدانشكد ةتاريخچآباد،  محمدتقي ايمانپور، جمشيد قشنگ، و جواد راشكي علي -2

 ».2-تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد «غالمرضا آذري خاكستر،   -3

. الزم به يادآوري 258، ص فرهنگ و مفاخرمشهد؛ نگاهي به تاريخ، سيد مهدي سيدي فرخد، يوسف متولي حقيقي، و بهزاد نعمتي،   -4
بود  1332آذر  16با همكالسي خود پوران شريعت رضوي كه برادر او (آذر شريعت رضوي) از شهداي  1337است كه شريعتي در سال 

 يافت. ازدواج كرده بود و از اين جهت نيز با فضاي انقالبي پيوند مي

 .1399/ 11/ 8وگو با دكتر محمدجعفر ياحقي،  گفت -5
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ساز انقالب فرهنگي و حذف و حتي اعدام بسياري از آنها  ر شد و از جمله زمينهقالب آشكاـپيروزي ان
خواهند  دانستند چه نمي توسط حكومت برآمده از انقالب شد. بنابر يك روايت دانشجويان در آن زمان مي

ر را د »وضعيت بهتر«و  »آزادي«هاي خود تنها مفاهيم كلي مانند  (حكومت پهلوي)، اما در مورد خواسته
   1نداشتند.ذهن داشتند و حتي تصوري از آنچه در قالب انقالب اسالمي رخ داد 

ها افزايش يافت.  هاي امنيتي بر كالس نظارت 1340 دهة دوم ــمةه كه گذشت در نيــچـوجه به آنـبا ت
بل فه قاسر وظيـوسط يك افــاي داخلي كالس تـاد شد تا فضــلثي ايجـهايي مث رهـها پنج كالس روي درِ

شد. از سوي  تر مي اواك روز به روز گستردهــبازداشت دانشجويان توسط س نظارت باشد. همزمان دامنة
   2شدند.تر و تندتر  ديگر دانشجويان نيز در برابر سياست سركوب و پليسي جديد در اعتراضات خود جدي

تراشيدند و دختران نيز با  بود كه به ندرت دانشجويان پسر ريش خود را مي ها سالاز همين «
نظر معتقدند كه نقش جالل آل احمد و دكتر علي  آمدند. افراد صاحب روسري به دانشكده مي

ي پيش از انقالب اسالمي در آماده ساختن جوانان براي مبارزه با حكومت ها سالشريعتي در 
  3»اهللا خميني بسيار مؤثر بوده است. اسالمي به رهبري آيتمشروطه و برقراري جمهوري 

وقتي  4د.ساواك از ورود دكتر علي شريعتي به دانشگاه جهت سخنراني جلوگيري كر 25/10/1350در 
ربازي برود، در صورتي كه كسي ــته شد او بايد به خدمت ســساز شد گف شريعتي براي حكومت مشكل

در  5آمد.ود كه براي شريعتي پيش ــائلي بـاج به خدمت نداشت. اينها مسكه ديپلم داشت و معلم بود احتي
مشهد غالمرضا  دانشكدة ادبياتد. از ــهاي چريكي پيوستن ويان به گروهــاي از دانشج پي اين تحوالت عده

ده و بعدها بازداشت و ـد توكلي (احمد توكلي) چريك شـد آرين (آريا)، حميـگلوي، بهمن آژنگ، سعي
جه كشته شدند. در واقع دانشجوياني كه آزادي را از ـكنـران شدند. فاطمه اميني و تني چند در زير شتيربا

هاي مسلحانه افتادند و  كردند به راه هاي دانشكده جستجو مي راه بحث و مذاكره و سخنراني و هنر در سالن
آبادي، امير طالبيان، حسين  عزي، علي شمــهريــقاسم م 6.ردندــك يانه برگزار ميـات خود را مخفــجلس
ي توكل، عليرضا كاظميان و فرزانه يزداني از جمله ديگر دانشجويان ـود قدوسي، مرتضـالهدي، محم علم

                                                            
 .1399/ 4/9نژاد،  وگو با دكتر محمدعلي غالمي گفت -1

 .108، ص1، ش. »»احمدعلي رجايي بخارايي«به ياد استاد دكتر «محمدحسين پاپلي يزدي،   -2

 .156، ص هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايران خاطرات سالجالل متيني،   -3

 .232، ص خراسان از مشروطه تا انقالب اسالميتقويم غالمرضا جاللي،   -4

، شريعتي و تاريخ معاصر ايران: جنبش دانشجويي و تفكرات شريعتي از منظر نقي لطفيغالمحسين نوعي و غالمرضا آذري خاكستر،   -5
  .108ص 

 .109، ص1، ش. »»احمدعلي رجايي بخارايي«به ياد استاد دكتر «محمدحسين پاپلي يزدي،   -6
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هاي متفاوتي يافتند. برخي  رنوشتــفعال در جنبش دانشجويي بودند. دانشجويان فعال در حركت انقالبي س
هاي پس از  ام و برخي اخراج شدند. تعدادي نيز در درگيريبراي مدتي به زندان ساواك افتادند، برخي اعد

  1شدند.هاي انقالب اعدام  پيروزي انقالب يا به حكم دادگاه
مبارزاتي  هاي فعاليتگيري مبارزات سياسي در سطح كشور،  همزمان با اوج 1356 - 1357ي ها سالدر 

مرحله جديدي شد و فضاي انقالبي  ز واردـلوم انساني نيــو ع دانشكدة ادبياتدر دانشگاه فردوسي و 
(كه در آن زمان عموماً به  1356ريعتي در سال ـخصوص درگذشت ش هفراگيرتر شد. در اين ميان ب

ت. به ــتر شدن فضاي دانشكده و دانشگاه فردوسي داش شد) نقش مهمي در انقالبي حكومت نسبت داده مي
هد اثرگذار شد. ــدانشگاه و دانشكده و شهر مشضور او در ـعبارتي مرگ شريعتي نيز همچون دوران ح

  روايت وثوقي از كارمندان دانشگاه از فضاي آن زمان چنين است:
آزمون  يكردند؛ همزمان بود با برگزار ديرا شه يعتيهست كه خوب، دكتر شر يسال 56 سال«

دت دكتر خبر شها كردم، يم يكنكور. خوب، من آن زمان هم در آن روز در آزمون همكار يسراسر
صورت  دانشكدة ادبيات يعلم أتيه ياعضا نيب يينجواها ،يا زمزمه كي ديكه رس يعتيشر
كه مجلس  يبود كه بعدها همان موقع يخاص يها وپچ ها و پچ زمزمه كي انيجودانش نيب گرفت يم

چهارراه لشكر و حرم حضرت رضا(ع) برگزار كردند اجتماع  نيدر آن مسجد ب شانيا يرا برا ميترح
 يها العمل تحركات و عكس نيتمام آن منطقه را گارد گرفته بود. ا ....آنجا شركت كردند ياديز اريبس

و آماده بودند كه از جوانان  كردند يحساب باز م شيخدمت شما عرض كردم مردم هم رو يدانشجوئ
  2»بكنند.... تيدر واقع بروز كند و مردم هم بتوانند تبع ياقدامات ايكند  تيسرا يحركات

و  1357در سال  انياهـد مبارزات دانشگـرون روه جغرافياــگ ناس و مدرســكارشفروش  لـرضا عس
  :روايت كرده است نيرا چنو علوم انساني در آن  دانشكدة ادبيات تياهم

 اولاز  يآمده بود، ول شيپ ييدانشجو يها در تشكل يا به ظاهر اگرچه وقفه 1356 ورياز شهر بعد«
 هاي فعاليتمسئله آغاز شد و  نيا يدر دانشگاه فردوس انيمجدد با حضور دانشجو 1357 وريشهر

و  دانشكدة ادبياتو اطالع بدهند به خصوص در  يكه بتواند آگاه يطيشرا جاديدر باب ا ييدانشجو
مثل دكتر  يدر گذشته بود و استادان ييدانشجو يها زشيدانشكده مبدأ خ نيبا توجه به آنكه ا

ها  نبان حركتج كه بتواند سلسله رفت يداشتند، توقع م سيدر آنجا تدر خياز استادان تار يعتيشر
 وستهيآنها هم پ انينشجونبود و دا دانشكدة ادبياتكم از  هيقض نيعلوم هم در ا ةباشد. البته دانشكد

بود، مورد تهاجم گارد قرار  ييها اميپ يكه دارا ييها شينما ياجرا ايجلسات  يبرخ يدر برگزار

                                                            
 .1399/ 4/9نژاد،  وگو با دكتر محمدعلي غالمي گفت -1

 ». 2-تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد «وثوقي به نقل از غالمرضا آذري خاكستر،   -2
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شروع شد و به ظاهر انتخاب واحد  يليآغاز سال تحص يكارها برا 57 وريشهر ي. ابتداگرفتند يم
هر روز در گوشه و كنار  وبود  ييالشعاع تظاهرات دانشجو صورت گرفت. اما عمالً دانشكده تحت

 ةامر جنب نيمهر، ا اولو از  ديگرد يها م كه منجر به تنش و ترك كالس افتاد يم يدانشكده اتفاق
 ايو  دادند يرا انجام نم شانهاي فعاليتكرد و عمالً كاركنان هم در دانشكده به آن شكل  دايپ يرسم

دانشكدة ها از  حركت نيآرام آرام ا .داد يمسائل را نم نيمتشنج دانشكده اجازه ا يكه فضا نيا
 ياز محل مسجد فعل اي دانشكدة ادبيات ياز جلو ايهم منتقل شد. و هر روز  رونيبه ب ادبيات

و  يقبل يزير با برنامه يو پرسنل ييدانشجو يها حركت يدانشگاه واقع در جنب سازمان مركز
  1...»شد يم شروعتظاهرات را داشتند،  نيا يگذار استيكه س يافراد تيريمد

هاي مخالف  در اختيار جريانشكده ـومي دانـفضاي فكري و عم 1357يز سال ــايـيب از پـبدين ترت
هاي اعتراضي  ركتــهاي انقالبي و ح نرانيــت و برگزاري سخـويي قرار گرفـحكومت و حركت دانشج

آموزشي عمالَ با  هاي فعاليتژگي مشخص اوضاع شد و ـه ويــهاي درس تبديل ب الســهمراه با ترك ك
يدن انقالب و پيروزي آن ــان با به اوج رســم زمـال و هــماه اين س بهمندر  2.اختالل جدي روبرو شد

صن سه روزه در باشگاه دانشگاه ــحـذا و تــدر اعتصاب غ دانشكدة ادبياتگاهيان از جمله استادان ــشـدان
و نژاد  يـهاشمسخنراني افرادي مانند  مارستان قائم) شركت كرده و شنوندةبي ــد كنوني در محوطة(مسج

عزاي نفر در تهران  400نفر و زخمي شدن  78كشته شدن اسبت به من همچنيناي بودند.  امنهــسيدعلي خ
موج انقالب همه جا را گرفته بود و حضور دانشگاهيان اعم از دانشجويان، استادان و  3د.ــشاعالم عمومي 

آور بود. چرا كه دانشگاهياني را  كارمندان در تظاهرات سطح شهر نيز چشمگير و براي برخي افراد شگفت
  4ديدند كه پيشتر نشاني از انقالبي بودن از خود بروز نداده بودند. ها مي ر راهپيماييد

  

  از پيروزي انقالب تا انقالب فرهنگي
اي  كم در افق كـار جواناني كه در سقوط رژيم نقش عمده انقالب اسالمي دست در اگر بگويم«

                                                            
 ».2- تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد «فروش به نقل از غالمرضا آذري خاكستر،  رضا عسل  -1

  ، اي تاريخ نگارانه دكتر عبدالهادي حائريـشه هـزندگي، آثار و اندي؛ حجت توتكار،  انـمـهنژاد،  ر محمدعلي غالميـو با دكتـوگ تـگف  -2
                                                                                                                                                                                                                                                                            .58ص 

  ، دسترسي در:پايگاه خبري ايرنا (خبرگزاري جمهوري اسالمي)، » در آيينه تاريخ انقالب 1357مشهد «  -3
www.irna.ir/news/83194451/   ،14  تقويم خراسان از مشروطه تا انقالب غالمرضا جاللي،                                                                                                      .83194451، كد خبر:  1397بهمن

                                                                                                                                                                                                                                                                                              .1399/ 11/ 8وگو با دكتر ياحقي  ؛ گفت142، ص اسالمي

ت يكي از كاركنان دانشكده در روزهاي انقالب اين تصور وجود داشت ـه روايـ. ب1392/ 9/  20زدي، ـان ياهللا راهبري وگو با عزت گفت -4
 .1399/ 10/ 18وگو با خانم پورده،  مشكالت است و ايران با پيروزي انقالب ژاپن دوم خواهد شد. گفت ةال همكه دين حلّ
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جهت نبود كه  تلقي شود. بي اي نبايد خن ناسنجيدهـس بود، سـشريعتي مؤثرترين ك داشتـنـد،
داده بود؛ گو اينكه » معلم انقالب«به او لقب  1357طور خودجوش در روزهاي انقالب  جامعه به

بعد هم  دانست، از اين امر ناخشنود بود و ود را زمامدار فكري و فرهنگي جامعه ميـه خـروحانيت ك
ردند اين عنوان را از جلو نام او هايي كه در مورد او به راه انداختند، سعي ك ههـبا شك و شب

  1»بزدايند.
  

 
  2)1357 زمستان، (مشهد يدانشگاه فردوس انيتظاهرات دانشجو: 104 ريتصو

 
نيز  دانشكدة ادبياتفضاي  1358پس از پيروزي انقالب و استقرار حكومت جمهوري اسالمي در سال 

هاي تند انقالبي مبتني بر  ور بود. حركتــنان سياسي و پر شــچـه و دانشگاه همــضاي كلي جامعـمانند ف
و علوم انساني با افزودن نام دكتر علي  دانشكدة ادبياتحذف مظاهر حكومت پهلوي شكل گرفت. نام 

گيري از گذشته تا  انتقام دامنة 3.تغيير يافت »و علوم انساني دكتر علي شريعتي دانشكدة ادبيات«شريعتي به 
ورودي تا ساختمان  درِ ةياط دانشكده و در ميانـكميابي را كه در ح ختچةجا رسيد كه باغبان دانشكده درآن

                                                            
 .222، ص 2، ج هاي دانشجويي (دفتر دوم) سالها: يادهاي جواني و  آن سالمحمدجعفر ياحقي،   -1

  https://t.me/c/1006994946/5246كانال تلگرام تاريخ مشهد،  -2
. يك چند هم نام 149، ص مشهد؛ نگاهي به تاريخ، فرهنگ و مفاخرسيد مهدي سيدي فرخد، يوسف متولي حقيقي، و بهزاد نعمتي،   -3
با تصويب وزارت فرهنگ و آموزش عالي دوباره بازگردانده شد. دانشگاه فردوسي  از عنوان دانشگاه حذف شد تا اينكه بعداً »فردوسي«

 .1392/ 9/  20اهللا راهبريان يزدي،  وگو با عزت ؛ گفت3-4، ص 1363هاي دانشگاه فردوسي مشهد در سال  گزارش فعاليتمشهد، 
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همزمان پاره كردن  1از جا بركند. ،و بوي خاص »گل شراب«ن گلي به نام ــه دليل داشتـود بــاداري واقع ب
اي از افراد  ها مورد توجه قرار گرفت؛ دانشجويان اخراجي بازگشتند و عده برخي كتاب صفيةها و ت عكس

رايج آن زمان  ب بودند (به اصطالحِــنفر) كه به همكاري با حكومت و نهادهاي امنيتي منتس 30تا  20(
به تكاپو  پ با شور و حرارت انقالبيــمذهبي و چ -هاي سياسي ها و گروه راج شدند. دستهــساواكي)، اخ

هاي مربوط به  ابــكردند و جزوات و كت ود خود تبليغات و يارگيري ميــسرگرم بودند و هر كدام به س
من ــعي و انجــلق، مجمع تفكرات شيــمجاهدين خ 2د.ــدادن قرار ميود را در معرض فروش ــگروه خ

راي ب 3ودند.ــال در اين زمان بهاي فع انــمله جريـركت اسالمي (انجمن اسالمي بعدي دانشكده) از جــح
دانشكدة زير مراسمي در  ةنام دانشجويان عضو سازمان مجاهدين خلق با دعوت 1358بهمن  11ثال در ــم

  و علوم انساني برگزار كردند: ادبيات
  

  به نام خدا و به نام خلق قهرمان ايران«
شهيد سازمان مجاهدين  اولينهشتمين سالگرد شهادت مجاهد شهيد احمد رضايي 

  م.ـداري گرامي مي» مهدي فيروزيان«ا سخنان همرزم و برادر مجاهد ـق ايران را بـلـخ
  

  بعد از ظهر 3:30ساعت  –بهمن  11زمان: پنج شنبه 
  مكان: دانشكده دكتر شريعتي (ادبيات)

  4»خراسان ةشاخ –مجاهدين خلق ايران 
  

ديالمه (شهيد ديالمه بعدي)  هاي فعاليتاحثات و روايت يكي از كارمندان دانشكده در مورد مب
  تاريخ و يكي از فعاالن دانشجويي با گرايش مذهبي در اين دوران چنين است: رشتةدانشجوي 
گفت و هم  خواست نقد كند مي هم صحبت آن گروهي كه مي ؛ديالمه هر شب صحبت داشت«

پسنديدند. در همان مرحله  ها نمي گفت البته تندرو بود كه آن را خيلي برداشت و نظر خودش را مي
 اولگفت از  تدريج جا بيفتد مي خواست به نمي ؛روي مسايل حجاب و اعتقادات خيلي تاكيد داشت

                                                            
اصطالح  به . از قرار معلوم در جريان97ِ-98، ص1، ش. »»احمدعلي رجايي بخارايي«استاد دكتر به ياد «محمدحسين پاپلي يزدي،   -1

 .1399/ 4/9نژاد،  وگو با دكتر محمدعلي غالمي ها حقوق برخي افراد نيز تضييع شد. گفت پاكسازي

. خانم پورده كارشناس 1399/ 11/ 8ي وگو با دكتر ياحق ؛ گفت509، ص آن چه گذشت؛ نقشي از نيم قرن تكاپوعبدالهادي حائري،   -2
ياد كرده كه كنايه از مبهم بودن آراء و اعمال هواداران آنها  »هاي پوك تُرُبچه«جات با عنوان  وقت مجله دانشكده از نامگذاري برخي دسته

  .1399/ 10/ 18وگو با خانم پورده،  بود. گفت
 .1399/ 4/9نژاد،  وگو با دكتر محمدعلي غالمي گفت -3

ة ، سند شمار» گردهمايي مجاهدين خلق در دانشكدة ادبيات«ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي)،  ها، موزه ساكماق (سازمان كتابخانه  -4
  )،  بي تا.1/156394(
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 1«ها اصله. اینها باید بدانند این

 ۀائری را که به تازگی با مرتبــدکتر عبدالهادی ح ای چون ستهــتاد برجــها حتی دامن اس تندروی ۀدامن

آمده بود  امریکاه تازگی از ــجا که او بــآمده بود را نیز گرفت. از آننشیاری به استخدام گروه تاریخ دردا

اتهام مأموریت سازمان سیا در مورد او شایع شده بود! دانشجویان نیز تحت تأثیر این فضاهای احساسی روی 

اریخ با اخراج یکی از اعضا به اتهام بهائی بودن و ــگروه ت 2باید گردد.نوشته بودند که او اعدام در اتاق او 

ول بود. حائری در خاطرات خود از غیرعلمی بودن ــترین تغییر و تحــگیری برخی دیگر شاهد بیش کناره

  3محیط دانشگاه در آن زمان یاد کرده است.

مداری( حکم انتصاب دکتر سهامی به ریاست ــعلوم )دکتر شریعت تــوزیر وق ،با استقرار دولت موقت

روه ــردیان از گــرد. پیش از آن برای چند ماه دکتر زمــی را شخصاً در مشهد ابالغ کــگاه فردوســدانش

دانشکدۀ ادبیات در ور اعضای هیأت علمی ــشگاه شد. حضــت دانــسرپرس دانشکدۀ ادبیاتشناسی  زبان

ه بود )دکتر متینی، دکتر زمردیان، ــقابل توج 1360و  1350های  هـگاه در دهــدانش رئیسۀ ریاست و هیأت

 دکتر سهامی و بعدها دکتر خواجویان(. 

 ۀرــای هیأت علمی، چهــریان بود. عالوه بر اخراج چند نفر از اعضــدر دانشکده نیز تحوالتی در ج

از ریاست دانشگاه  1356شاخصی مانند دکتر غالمحسین یوسفی بازنشسته شد. دکتر متینی نیز که در سال 

مسئولیت دانشکده را به عهده  جواد حدیدی کناره گرفته و در تهران بود، به خارج از کشور رفت. دکتر

به ریاست  سی مشهد،به دانشگاه فردو گرفت و کمی بعد با انتقال دکتر خواجویان از آموزش و پرورش

ند، ــکن . مدیریت دکتر خواجویان که شاهدان و ناظران عموماً از آن به نیکی یاد میدانشکده منصوب شد

 ۀثبیت اوضاع در دورت ۀانقالبی به مرحل ۀول کشید و او نقش مهمی در گذر از مرحلـال طـس 9دود ـح

یز از فضای پرشور انقالبی برکنار نماند. شورایی دانشکده ن ۀادار ۀهمه عرص فرهنگی داشت. بااین پساانقالبِ

دانشجویان(  ۀدــلف و نماینــهای مخت نمایندگان اعضای هیأت علمی دارای رتبه به شمولامور ) ۀشدن ادار

های اعضای هیأت علمی و دانشجویان در این دوران بود. در  دیران از جمله خواستهــابی شدن مــو انتخ

در واقع دانشجویان  4رفتند. نمیدانشجویان در ابتدا زیر بار انتصاب دکتر خواجویان  ایی بود کهــین فضــچن

برخی امور از جمله انتصابات را در دست گرفته بودند و در چارچوب مرام و اهداف  ۀنون رشتــانقالبی اک

                                                           
 .1399دی  18وگو با خانم پورده،  گفت  -1
 .508، ص قرن تکاپوآن چه گذشت؛ نقشی از نیم عبدالهادی حائری،   -2
 .509، ص همان  -3
 .1391/ 11/ 2، دوّموگو با عباسعلی باغانی، جلسه  . گفت1399/ 11/ 8وگو با دکتر یاحقی  گفت -4
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 1کردند. های متنوعی از سخنرانی و جذب هوادار و کوهنوردی و... برگزار می خود برنامه

ای گفته بود نخستین  رئیس دانشگاه شده بود در مصاحبه 1359مهدی اعتمادی که از سال محمددکتر 

بود که  ها دانشگاهگاه است. دانشگاه مشهد جزء نخستین ــرقی، نه غربی در دانشــاصل او، تحقق نه ش

جهاد دانشگاهیِ بعد از حرکت انقالب فرهنگی و تشکیل  2شورای مرکزی جهاد را در دانشگاه تشکیل داد.

کیل شد که یکی از آنها مربوط به ــاد تشــهای مختلف تخصصی در جه کمیته 1359مشهد در شهریور 

ها ادغام شدند. در  دیریت دانشکدهــها در م گاهی بود. این کمیتهــترجمه، تألیف و تصحیح کتب دانش

  3شد.نیز شورای جهاد دانشکده تشکیل  دانشکدۀ ادبیات

دانشکدۀ های انقالبی در دانشگاه و ازجمله  های گروه طی بود که با باال گرفتن رقابتدر چنین شرای

 60در سال تحصیلی با اعالم انقالب فرهنگی  ،4بودمراه شده ــکه با سنگربندی و حمل اسلحه نیز ه ادبیات

ردهای جدید تعطیل شدند. این تصمیم نشان از این داشت که حکومت به دنبال استاندا ها دانشگاه 1359-

ه ــاقی کــفــهای برآمده از انقالب اسالمی بود. ات های نوین آموزشی منطبق با اندیشه شیــم فرهنگی و خط

اع در ــدان عینی اوضــاهــتوصیف دکتر حائری از ش 5شود. حت عنوان انقالب فرهنگی یاد میــاز آن ت

 ورد چنین است:ــاین م

تواند ارزیابی شود  های گوناگون می بسته شد. این کار از دیدگاه ها دانشگاهانقالب فرهنگی آغاز و »
کنیم که در روند  که اکنون جای بحث پیرامون تک تک آنها نیست. ولی به همین اندازه بسنده می

ای از میان اعضای هیأت  های برجسته خورد. چهره انقالب فرهنگی کارهای تندروانه کم به چشم نمی
رفته  ها تا جایی بود که رفته ن تندرویحرمتی واقع شدند. ای ر برکنار و مورد بیاز کا ها دانشگاهعلمی 

های تندروانه دست زدند و آن  گیری های دست اندرکار، خود به شکستن برخی از تصمیم دستگاه

 6«برخورد را متوقف ساختند. ۀشیو

 

 است:دانشکده از اوضاع در آن دوران چنین  ۀروایت رضا افضلی کارمند کتابخان

                                                           
 .1399/ 4/9نژاد،  وگو با دکتر محمدعلی غالمی گفت -1
، 1362، آذر دانشگاه انقالب ۀنشری، « دانشگاه مشهد -5؛ ها دانشگاهاندرکاران  و انقالب فرهنگی؛ سلسله گفتگوهایی با دست ها دانشگاه»  -2

 .14ص 
 .16-17، صهمان  -3
   .1399/ 11/ 8وگو با دکتر یاحقی  گفت -4
 .71، ص مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ۀدانشکد ۀتاریخچآباد،  ر، جمشید قشنگ، و جواد راشکی علیمحمدتقی ایمانپو  -5
 .511، ص از نیم قرن تکاپو آن چه گذشت؛ نقشیعبدالهادی حائری،   -6
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انتقال » ادبيات«از سوي دانشگاه به عنوان كارشناس به دانشكدة محل تحصيلم يعني1359در سالِ«
تعطيل شده بود ولي دانشگاهيانِ باقي مانده،  ها دانشگاهيافتم. در آن زمان به دنبالِ انقالب فرهنگي، 

به » جهاد دانشگاهي«تازة را نهاد  ها دانشگاهشدند و مديريت  اي سه روز، سرِكار خود حاضر مي هفته
كاري، تمامِ وقت را در  رفتم و پشت ميزم از بي عهده گرفته بود. مدتي به آزمايشگاه زبان عربي مي

  1».كردم مي مطالعه	خلوتي محض،

در دوران انقالب فرهنگي و در غيبت دانشجويان در دانشگاه براي اعضاي هيأت علمي وظايفي تعيين 
شگاه، ترجمه و تأليف كتاب و حتي ـآنها عالوه بر حضور هر ازگاه در دان هاي يتفعالشده بود. از جمله 

 2كردن بود.ــايي مانند دروركت در كارهــازندگي و شــب اردوهاي جهاد ســرفتن به روستاها در قال
براي كارمندان شرح وظايف خاصي تعريف نشده بود و به همين دليل بيشتر وقت خود را به شركت  ظاهراً

   3كردند. ميشد، سپري  هاي مختلف در سطح شهر برگزار مي ر سخنراني و تظاهراتي كه به مناسبتد
  

  يلينقش دانشكده در دوران جنگ تحم
ود كه در رابطه با جنگ تحميلي و ــيكي از واحدهاي جهاد دانشگاهي، واحد بسيج جهاد دانشگاهي ب

از  4برگزار كرد.وزشي متفاوتي را ــاي آمــه دوره اي جبهه از جهت جذب نيرو ايجاد شد وــازهــتأمين ني
است كه افراد مستقيماً و يا از طريق  غيرنقديهاي نقدي و  انجام شده طي جنگ، كمك هاي فعاليتاهم 

نفر نيرو به  2000نقليه و  دستگاه وسيلة 45از بدو جنگ حدود  ها ارسال نمودند. ذيحسابي دانشگاه به جبهه
د كه به كار آموزش عقيدتي، ــج جهاد دانشگاهي به وجود آمــشكلي به نام بسيجبهه اعزام شدند و ت

و علوم انساني دكتر محمدكاظم خواجويان در اين زمينه  دانشكدة ادبياتاز  5مشغول بود.سياسي و نظامي 
 ايدئولوژي ستاد مشترك جنگ -سياسي  يش از ديگران فعال بود و در زمينة نگارش تاريخ جنگ با دايرةب

  6يافت. هاي مذهبي صدا و سيما به عنوان كارشناس تاريخ حضور مي كرد و در برنامه همكاري مي
گ و مسائل اقتصادي وابسته به آن بود، كار ـور درگير جنــيي كه كشها سالامكانات پژوهشي در  تهية

                                                            
  ».استاد محمد قهرمان؛ قسمت اول ةشناختنام«رضا افضلي،   -1
   .1399/ 11/ 8وگو با دكتر ياحقي  گفت -2

 .1399/ 10/ 18خانم پورده، با وگو  گفت -3

، 1362، آذر دانشگاه انقالب ةنشري، » دانشگاه مشهد - 5ها؛  ها و انقالب فرهنگي؛ سلسله گفتگوهايي با دست اندركاران دانشگاه دانشگاه«  -4
 .16-17ص

  .9، ص 1363هاي دانشگاه فردوسي مشهد در سال  گزارش فعاليتدانشگاه فردوسي مشهد،   -5
 .4، ص»شناسانه از تاريخ؛ نگاهي به شخصيت علمي دكتر محمدكاظم خواجويان پيرو خوانش جامعه«جواد راشكي،   -6
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دند. ش جهاد دانشگاهي به جبهه اعزام مي جنگ داشتند از طريق دانشجوياني كه دغدغة 1اي نبود. ساده
مربوط به پشتيباني از جنگ  هاي فعاليتدر  درسي خود احياناً هاي فعاليت ديگر دانشجويان هم ضمن ادامة

هاي ديگري نيز بر فاعليت دانشكده اثرگذارشده بود. حضور  رايط جنگي به شكلــو جبهه مشغول بودند. ش
ي تهران در دانشكده به عنوان دانشجوي ها دانشگاهتوجهي از دانشجويان ها و نيز تعداد قابل  برخي چهره

يراتي كرده و نوعي رونق به آن بخشيده ــار تغيــ) فضاي دانشكده را دچ1367ال ــميهمان (بخصوص در س
و علوم انساني يك جنبه از اين فضا چنين  دانشكدة ادبيات اطرات رضا افضلي كارشناس كتابخانةبود. در خ

  يف شده است:توص
و روزهاي  ها دانشگاهي تعطيل دورة در هميشه از بيشتر و سال هر كه كدكني شفيعي استاد با«

ها پشت  رفتيم و ساعت زد، به مخزنِ كتابخانه مي آمد و به ما سر مي بارانِ تهران، به مشهد مي موشك
پرداختيم و من  وگو مي گفتيكي از ميزهاي مطالعة اختصاصي، دربارة شعر و ادبيات و نقد ادبي به 

  2»بردم. ها مي از محضرِ آن بزرگ، بهره

 ــةگاه، در صحنــند از تجارب خود در دانشــرفت هاي جنگ مي وياني كه به جبههــهمچنين گاه دانشج
  گرفتند. بنابر نقل دكتر پاپلي يزدي: عمليات بهره مي

 پشت و شدند مي بيدار سحر بايد جوياندانش. بود رافياــجغ ــةرشت در خواني درسي به نام نقشه«
 كوبي ميخ را زمين روي و پيدا طرقبه تا را مسيرشان نقشه، طريق از و رفتند مي خَلَج هاي كوه
  3».شدند خوان ها توي جنگ نقشه ين افراد بعدهم. كردند مي

ساز به شهادت رسيدن و جانبازي تعدادي از آنها  زمينه دانشكدة ادبياتحضور قابل توجه دانشجويان 
  شد. در جدول زير مشخصات دانشجويان شهيد دانشكده آمده است.

  
   

                                                            
 .20، ص 1367حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد در سال  هاي گزارش فعاليتمعاونت پژوهشي،  ةحوز  -1

  .»استاد محمد قهرمان؛ قسمت پنجم ةشناختنام«رضا افضلي،   -2
 13،   دانشگاهي-خوش-هاي روز/https://shahraranews.ir/fa/news/10731، دسترسي در: شهرآرا نيوز، » هاي خوش دانشگاهي روز«  -3

                                                                                                                                           .1398آذر 
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اگرچه دانشجويان برآمده از انقالب نقش و سهم اصلي را در جبهه و جنگ داشتند، بااين حال اعضاي 
هاي مادي و  داي كمكــودند. آنها ضمن اهــاركنان دانشكده نيز از اين فضا به دور نبــهيأت علمي و ك

و  1361يافتند. چنانكه در ارديبهشت  جبهه ارتباط ميپشتيباني از جمله از حقوق خود، گاه مستقيماً نيز با 
ر رزمجو، دكتر برداران رفيعي و ــدادي از آنها (دكتر ياحقي، دكتــالمقدس تع همزمان با آغاز عمليات بيت

ط مقدم جبهه شدند. خاطرات دكتر ياحقي از اين ــنگي و خــنقي لطفي) براي يك هفته عازم مناطق ج
  1سفر خواندني است.

همان  گريد روز هفت دور باطل كه كينه  گر،ياي د گفت هفته ديو با شود ياي آغاز م امروز هفته«
 تسلسلِ محدود به درازي كيكه  بل ،يكه اكنون يباش يو همان كس يكه امروز هست يباش ييجا
هاي  كه امروز را چشم به راه اتوبوس شود يشروع م فردا ما از ةجنگ. هفت كيعمر و به وسعت  كي

بود چرا كه همه  لهيوس قعِمتو دياند، كه در محشر جنگ نبا براه افتاده مشهد از روزيكه د ميدانشگاه
  2»خدمت جنگ است. در زيچ
  

  
  

كه از قضا بعد از  ها در فضاي دانشگاه زنده بود. حسين ميرزابيگي دوران جنگ مدتخاطرات 
احساس  جغرافيا پذيرفته شده بود مشهد و در رشتة در دانشگاه فردوسي 1368حضورش در جبهه، در سال 

  گونه شرح داده است: خود را اين
محيط دانشگاه برايم واقعاً نامأنوس بود و تحمل آن سخت. بخصوص با تفاوت فرهنگي ميان جبهه «

را پشت سر گذاشته  اولو دانشگاه و تفاوت رزمندگان و بعضي از دانشجويان و بعضي استادان... ترم 
 دانشكدة ادبياتكردم. در اين مدت در سالن  م و تقريباً به حال و هواي دانشگاه داشتم عادت ميبود

                                                            
وگو با دكتر  ؛ گفت 364-395، ص 1388، تهران، انتشارات سخن، وگذارهاي علمي و فرهنگي مينا؛ گشت ةزين دايرمحمدجعفر ياحقي،   -1

                                                                                                                                                                                                                                                                                     نژاد. غالميمحمدعلي 
  .366، ص وگذارهاي علمي و فرهنگي مينا؛ گشت ةزين دايرمحمدجعفر ياحقي،   -2
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هاي مشرف به شهر  هاي تپه ديدم كه بوي بچه آشنايي را مي علوم انساني، هر از چند گاهي چهرةو 
نكند كسي «گفتم:  شد كه او باشد. مي داد. باورم نمي هاي بحراني را مي مندلي عراق يا همان تپه

ها فرق داشت و او نيز با  كردم كه او باشد ولي اين شباهت با ديگر شباهت ترديد مي» شبيه اوست.
براي انتخاب يك درس عمومي به صف شده بوديم كه او را هم  دومديگران. تا اينكه در ابتداي ترم 

را بدانم. خودم را به توانستم بر ترديدم چيره شده و نامش  در صف ديدم. بهترين جايي بود كه مي
اش انداختم. حالت  نوشت نگاهي به فرم تكميل شده پشت سرش رساندم. وقتي فرم ثبت نام را مي

دانستم  عجيبي به من دست داد... درست حدس زده بودم. خودش بود... محمدحسن هجرتي... نمي
زد و  ر سالن داشت قدم ميكار كنم. ثبت نام از يادم رفت. همراه او از اتاق ثبت نام خارج شدم. ده چ

كار كنم. ناگهان طلسم را شكستم. دستي به پشتش زدم و ه من هم پشت سرش مانده بودم كه چ
اشك امانم نداد و بر صورتم جاري » بله، فرمايشي داشتيد.«برگشت و گفت: » آقاي هجرتي!«گفتم: 

گفتم: » راستش نه.«گفت: » آوريد. ببخشيد مرا بجا نمي«شد. نتوانستم خودم را كنترل كنم. گفتم: 
بله من آنجا «گفت: » آوريد. حق داريد مرا نشناسيد، اما عمليات مسلم بن عقيل را به ياد مي«
بله اسمش «گفت: » چي كوچك ديگر هم با شما بود. سيم يك بي«گفتم: » سيم چي بودم. بي

همان «گفتم: » مگر؟ كنم بچه تربت حيدريه بود. چطور حسين بود ولي فاميلش يادم رفته. فكر مي
تعجب كرد. مرا در آغوش كشيد. همديگر را در آغوش كشيديم. » چي كوچك من هستم. سيم بي

كردند. به طبقه باال رفتيم. آزمايشگاه  مان جاري شده بود. دانشجويان بر و بر ما را نگاه مي اشكهاي
خبري از هم. براي هم  بي دل كرديم. از هفت سالجغرافيا خلوت بود. بر روي صندلي نشستيم و درد

اي؟ روزي كه با هم بوديم يك موي  پسر تو كه پير شده«گفتيم و از آنچه بر ما گذشته بود. گفت: 
ايم و زمانه ما را پير كرده  بله پير زمانه«گفتم: » بر صورت نداشتي و حاال ريشت هم سفيد شده.

و در چند عمليات شركت كرده كه چند بار ديگر هم به جبهه رفته «آقاي هجرتي گفت: » است.
جغرافيا را  ةولي به تحصيل ادامه داده و بعد از گرفتن كارداني كتابداري، براي ادامه تحصيل رشت

ام از جبهه دل  كه پس از عمليات نتوانسته«من هم گفتم: » گذراند. انتخاب كرده و ترم آخر را مي
دادم و حاال هم كه جنگ تمام شده در  ام و در كنارش درسم را هم ادامه بكنم و در جبهه مانده

چه شوقي دارد و چه  ها سالراستي ديدار بعد از » باشم. جغرافيا مي دومام و ترم  دانشگاه قبول شده
  1»حالوتي...

   

                                                            
، )1368تا دانشگاه فردوسي مشهد  1361از جبهه تا دانشگاه: خاطرات يك بسيجي (از عمليات مسلم بن عقيل حسين ميرزابيگي،   -1

  .54-55، ص 1384تربت حيدريه، ابريق، 
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 1370-1390 یها دهه اجتماعی – یاسیدانشکده و تحوالت س

ساز  و درگذشت بنیانگذار جمهوری اسالمی در سال پس از آن زمینه 1367راق در سال ــپایان جنگ با ع

ی مربوط به آن و ها ســیاستتغییراتی در فضای سیاسی و فکری ایران شد. موضوع سازندگی کشور و 

ای در کشور شد. این  های مختلف سیاسی تازه گیری جریان شکل در قانون اساسی زمینۀت ایجاد شده تغییرا

رابر جریان ـبیشتر نمایان شد که خود را در ب «طلبی اصالح»گیری جریان  با شکل 1376تحوالت در سال 

ناخواه  اهرد. این تحوالت خوــک د، تعریف میــعروف شــم «گرایی اصول»عداً به ــان که بــمسلط در آن زم

 داد. دانشگاه و دانشگاهیان را نیز تحت تأثیر قرار 

ادشده دور نماند. دانشجویان و ــو علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد نیز از فضای ی دانشکدۀ ادبیات

دن جریان ــرسی رتقد ش مهم وگاه اثرگذاری در بهــنق دانشکدۀ ادبیاتی اعضای هیأت علمی ــبرخ

 ۀتأسیس شعب ،داشتند. در این میان ،معروف شد «خرداد دوّمجنبش »الب حرکتی که به ــطلبی در ق الحــاص

ا محوریت برخی ـب 1380 ــۀدر دانشگاه فردوسی مشهد در اواسط ده ها دانشگاهانجمن اسالمی مدرسین 

های  جریانست. همزمان ــه دانــتوان قابل توج و علوم انسانی را می دانشکدۀ ادبیاتای هیأت علمی ــاعض

مختلف دانشجویی همچون انجمن اسالمی دانشجویان، جامعه اسالمی دانشجویان و بعدها بسیج دانشجویی 

ردند ــک های خود دنبال می هایی را در چارچوب اهداف و آرمان دفاتری در دانشکده تأسیس کرده و برنامه

ود ــت ریاست جمهوری به اوج خهای مختلف و بخصوص انتخابا که از جمله در زمان برگزاری انتخابات

وان ــا عنــآنچه که از آن عموماً ب ،(. با وجود این1392و  1388، 1384ی ها سالید )از جمله در ــرس می

رو به افول گذاشت و اکثر دانشجویان و اعضای هیأت  1390 ــۀشود در ده ت دانشجویی یاد میــحرک

 نشگاه فاصله گرفتند.اجتماعی در فضای دا –ت سیاسی ــعلمی از فعالی
 

 و مردمدانشکده 

ته شدن ـر به کشـشهر فردوس را لرزاند و منج خراسان و از جمله بجنو ای زلزله 1347در شهریور سال 

دانشجو بود. وی حدود ده هزار نفر شد. دکتر محمدجعفر یاحقی که خود از آن دیار آمده بود در آن زمان 

 نویسد: در خاطرات خود می

زدگان تشکیل شده بود به سرپرستی دکتر شریعتی. کمک ها را از  ستاد کمک به زلزله در دانشکده»
دانشکده که به این کار اختصاص یافته بود، انبار  7مردم و به ویژه بازاریان جمع می کرد و در اتاق 

و پزی، ظرف، لوازم آشپزخانه  ج، آرد، حبوبات، پتو، چراغ خوارکمی کرد: مواد غذایی، ارزاق، برن
گرد آمده بود تا طی مراسمی با تعداد  7تعداد زیادی کرسی و دیگر مایحتاج زمستانی در اتاق 
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 ةكه شد و به دست نيازمندان رسيد. شريعتي از همزيادي كاميون به محل زلزله حمل شود، 
ها به شهرستان به  و به طور ويژه، قبل از ارسال كمكدانشكده ثبت نام كرده  زدة هاي زلزله بچه

هد زدگاني كه با خانواده در مش نقدي و غالباً غيرنقدي. ما زلزلهرسيد،  زده مي احوال دانشجويان زلزله
ها برخوردار مي شديم. شريعتي به من كه همان سال شاگردش بودم،  كمكتر از  بوديم، به طور ويژه
ها به ما  هم در كالس كرد. استادان ديگر توانست جانب مرا مراعات مي تا ميمحبتي داشت و 

  1»ها عنايتي داشتند و گاهي در حين درس و كالس همدردي خود را لفظاً ابراز مي كردند. زده زلزله
***  

كه خورد و خــوارك و خوابگاه  راي رفاه حال دانشجويان اقــداماتي صورت داده بودب دانشكدة ادبيات
وام بهره  كــردند. شــد ولي وام تحصــيلي را تنها به شاگردان ممتاز پرداخت مي دانشجويان را شامل مي همة

اخت كند. در رداعتباري دانشگاه در تهران بازپ ةنداشت و دانشجو موظف بود بعد از استخدام، به مؤسس
وياني ــدانشج 2كردند. تومان حواله پرداخت مي 120گرفت مبلغ  به كسي كه وام مي 1340 دوم دهة نيمة

مولوي عبدالعزيز امام جماعت  1346هاي ديگر را امتحان كنند. در سال  كه ممتاز نبودند مجبور بودند روش
درخواستي مطرح  دانشكدة ادبيات اولاهل سنت زاهدان براي كمك به عبدالكريم سعيدي دانشجوي سال 

 كرده و پاسخي به اين شرح صادر شده بود:

  استانداري خراسان«
باطالع رسيد  12/2/46 453 ةشمار ةهمانطور كه طي نام 30/2/46 – 2907 ةشمار عطف بنامة

اين دانشكده از لحاظ استعداد تحصيلي و نمرات درسي  اولآقاي عبدالكريم سعيدي دانشجوي سال 
در رديف دانشجويان متوسط قرار دارد ولي اخالق و رفتارش مورد رضايت است و چنانچه بتوان از 

تحصيل و معاش وي را فراهم آورد بجا و  وي كمك كرد و در صورت امكان هزينةلحاظ مالي ب
  بموقع خواهد بود.

  دكتر قوام نصيري –هد مش دانشكدة ادبياتسرپرست 
استانداري بلوچستان و سيستان بĤستان قدس  22/1/46 – 133 ةشمار ةرونوشت با رونوشت نام

 ةهزين فرمايند در صورت امكان نسبت بكمكشود. خواهشمند است دستور  رضوي ارسال مي
  تحصيلي دانشجوي مذكور مساعدتي معمول و نتيجه را باستانداري اعالم دارند.

  3»ستاندار خراساناز طرف ا

                                                            
  .254، ص 2، ج هاي دانشجويي (دفتر دوم) ها: يادهاي جواني و سال آن سالمحمدجعفر ياحقي،   -1
  .267، ص همان  -2
تحصيلي دانشجوي اهل تسنن با وساطت  ةهزين كمك«ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي)،  ها، موزه ساكماق (سازمان كتابخانه  -3

 .1346خرداد  10)، 3/131297( ة، سند شمار» مولوي سيستان و بلوچستان
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اي  تسهيالت دانشجويي با تهران مذاكراتي كرده بود اما گويا نتيجه ةپيشتر دكتر رجائي بخارايي دربار
  در بر نداشت. در سند زير قسمتي از تالش وي براي متقاعد كردن مسئوالن در اين رابطه مشهود است:

  

 
  1دكتر رجائي بخارايي پيرامون تسهيالت دانشجويي نامة :104سند 

  
 سازي تر شد. هدف اصلي اين بنياد فرهنگ بعدها با تشكيل بنياد دانشگاهي فردوسي رفع اين موانع آسان

بضاعت يا  اين فرهنگ در سطح جامعه بود و به حمايت از دانشجويان بي هاي مردمي و اشاعة جذب كمك
اشتغال دانشجويان را فراهم  ـينةهاي تحصيلي، زم بورس ـالوه بر ارائةياد عت. اين بنـپرداخ بضاعت مي كم
 2كرد. مي

  
  الگوهاي دانشكده در متن جامعه

با پيگيري مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد و همــكاري شوراي شهر و شهرداري مشهد و 
) 1390هاي اخير (دهة  اثرگذاري اجتماعي در سالبــا هدف پيوند هر چــه بــيـشتر دانشــگاه با جــامعه و 

هاي شهر مشــهد نامِ مفاخر و برجستگان دانشگاه از جمله دانشكدة ادبيات و علوم انساني  تعدادي از خيابان
   3را به خود گرفتند.

                                                            
 .5000، ش»ساختمان دانشكده و خريد كتابخانه ةگفتگوي دكتر رجائي بخارايي با مقامات سازمان برنامه دربار«نامة اداري،   -1

  .)77-83آن ( ةدانشگاه فردوسي مشهد: گزارش عملكرد دانشگاه و تحول و توسع ةكارناممحمد تقوي،   -2
  ، دسترسي در:»نام مفاخر دانشگاه فردوسي نامگذاري شدهاي شهر به  كوچه« -3

https://mafakher.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=164:koche-haye-



469        نقش اجتماعي دانشكده  .6فصل     

  1مشهدو علوم انساني دانشگاه فردوسي  دانشكدة ادبياتهاي نامگذاري شده به نام استادان  ها و خيابان كوچه
  

 خيابان تغيير نام يافته گروه آموزشي نام استاد

  11آبكوه   گروه زبان و ادبيات فرانسه  افضل وثوقي

 2بلوار سجاد، امين غربي  گروه زبان و ادبيات فارسي محمد علوي مقدم

 4قاضي طباطبايي  گروه زبان و ادبيات فرانسه ابراهيم شكورزاده

 2شهيد باهنر  ادبيات فارسيگروه زبان و  علي اكبر فياض

 5شهيد باهنر  گروه زبان و ادبيات فارسي احمدعلي رجايي بخارايي

 6شهيد باهنر  شناسي گروه زبان جواد حديدي

 8شهيد باهنر  گروه تاريخ عبدالهادي حائري

 4/5گلشن  گروه زبان و ادبيات فارسي نژاد رضا انزابي

 3معاد  ادبيات دانشكدة ةكارمند كتابخان محمد قهرمان

 22شهيد صارمي  گروه زبان و ادبيات فارسي محمدجعفر ياحقي

 
  

   

                                                                                                                                                       
mashahd&catid=15&Itemid= 290 – 21  /06 /1400  

 تهيه شده توسط مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد. -1



 ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي  ةتاريخ دانشكد    470

  تصاوير و اسناد تكميلي فصل ششم
  

 
 1دانشكدة ادبياتابوذر در مشهد و سخنراني دكتر علي شريعتي در  رش ساواك پيرامون اجراي نمايشنامة: گزا105سند 
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  1دانشكدة ادبيات: انتصاب دكتر محمدكاظم خواجويان به دبير شوراي جهاد 108 سند
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1هاي تخصصي جهاد و جايگزيني شوراهاي جهاد دانشكده : انحالل كميته109سند 

 

                                                            
ردوسي مشهد / ، مشهد، بايگاني كل دانشگاه ف» هاي تخصصي جهاد و جايگزيني شوراهاي جهاد دانشكده انحالل كميته«نامة اداري،   -1

  .371، ش 1361فروردين  26محمدكاظم خواجويان،  ةپروند



  

  
  
  
  
  
  

  فصل هفتم
  كدهـادمان دانشـر و خـمفاخ

  
  
  
  

و علوم انساني دستاورد تمامي كساني است كه در اين مدت در  دانشكدة ادبيات ةنزديك به هفت دهـه كارنام
اند؛ از استادان و مديران دانشكــده تا كارمندان و كارشناسان  هاي مختلف در آن خـدمت كــرده جــايگاه
اي در پديد آمدن اين كارنامه  هــاي مختلف و نيروهاي خدماتي و دانشجويان همگي به شكلي و درجه بخش

اند. در اين ميان افرادي  آفرين بوده هاي مشابه در سطح كشور افتخارآميز است، نقش ان دانشكدهكــه در مي
هاي فراتر از حد معمول اثرگذاري بيشتري در كسب اعتبار براي دانشكده و پيشبرد آن  اند كه با كوشش بوده

يخ دانشكده ماندگار شود و الگويي اند. فصل حاضر بر همــين مبنا تنظيم شــده است تا ياد آنان در تار داشــته
ترين افتخارات  هاي آينــده كه به اين دانشكــده خواهند پيــوست. همچنين مهم باشد براي نسل حاضر و نسل

دانشكده در چارچوب دريافت جــوائز كتاب سال كشــوري و استادان نمونه كشوري در قالب جدول ارائه 
  1شود. مي
  

                                                            
نيز » مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه«شده توسط  ها از محتواهاي تهيه محتواي اين فصل افزون بر منابع يادشده در پانوشت ةدر تهي -1

 بهره گرفته شده است.
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  )1277-1350اكبر فياض ( دكتر علي
اي از سادات  ه.ش در خانواده1277اكبر مجيدي فياض در سال  علي

االسالم از  پدرش سيد عبدالمجيد ثقه 1روحاني مشهد به دنــيا آمد.
مجتهدان و فضالي روزگار خود بود. مقدمات عربي را نزد پدرش 
فراگرفت و سپس در مدارس مشهد علوم قديمه را آموخت. در سال 

و تا رياست دبيرستان شاهرضا  2به كسوت معلمي در آمد 1307
ر پيش رفــت. در ايجاد دانشــسراي مقدمــاتي (تربيت معلم) د

در سال  3ه.ش) نقش داشت و نخستين رئيس آن بود.1314مشــهد (
گذراندن دوره ليسانس در  وارد دانشگاه تهران شد. پــس از  1316
با دريافت درجه دكتري زبان و ادبيات فارسي در همين دانشگاه مشغول تدريس شد و به  1322سال 

د. در همين دوران بود كه به همراه قاسم غني در دانشكده علوم معقول و منقول رسي "ملل و نحل"استادي 
 يفرانسو ،يسيانگل ،يآلمانتسلط او به چند زبان خارجي ( 4قادي تاريخ بيهقي را به انجام رساند.تتصحيح ان

از  يا دهــع 5لب كند.ــود جــه خـورها را بــي ديگر كشــوجه مؤسسات پژوهشـد تـث شـي) باعونانـيو 
راني و ــبراي سخن اولوت دانشگاه فاروق ــبه دع 1327ال ــدر س 6.شناختند ياو را م يخارج شناسان رانيا
اين دانشگاه به زبان عربي انجام و در  دانشكدة ادبياتهاي او در  رانيــسخن 7دريس به مصر رفت.ــت

به  »رانيدر ا يو تمدن اسالم يشعرفارس«او با عنوان  يسخنران 10مجموع اسكندريه به چاپ رسيده است. 
دكتر فياض در انجمن ادبي مشهد به رياست  8گرديده است.ترجمه  ي توسط محمدحسين ساكتزبان فارس

                                                            
 .251، ص مشهد؛ نگاهي به تاريخ، فرهنگ و مفاخرد نعمتي، سيد مهدي سيدي فرخد، يوسف متولي حقيقي، و بهزا  -1

، 1400فوريه  4، 20643، ش. خراسان ةروزنام، » اكبر فياض؛ سفير فرهنگ ايران در سرزمين فراعنه استاد علي«جواد نوائيان رودسري،   -2
 .7ص 

  .69، ص هاي شهر مشهد شناسايي و معرفي اولينغالمرضا آذري خاكستر،   -3
 .717-720، ص28، ش. »تصويري از استاد فياض«غالمحسين يوسفي،   -4

 .708-709، ص28، ش. »تصويري از استاد فياض«غالمحسين يوسفي،   -5

وبگاه قطب علمي ، » اكبر فياض پاسداشت چهل و نهمين سالروز درگذشت دكتر علي«پور،  علي اشرف صادقي به نقل از سميه كريمي  -6
-https://cef.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=296:2020-08، دسترسي در: فردوسي و شاهنامه

29-11-07-47&catid=127:akhbar2&Itemid=435   ،1399.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  .251، ص مشهد؛ نگاهي به تاريخ، فرهنگ و مفاخرسيد مهدي سيدي فرخد، يوسف متولي حقيقي، و بهزاد نعمتي،   -7
 ».اكبر فياض پاسداشت چهل و نهمين سالروز درگذشت دكتر علي«پور،  محمد حسين ساكت به نقل از سميه كريمي  -8
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الرئيس افسر شركت داشت و چندي رياست انجمن ادبي بهار و رياست هيأت تحريريه مجله آستان  شيخ
 13و  12هاي  در دوره وي 1قدس رضوي و نيز نايب رئيسي انجمن قلم در خراسان بر عهده او بود.
از طرف وزارت فرهنگ  1334نمايندگي مردم مشهد را در مجلس شوراي ملي بر عهده گرفت. در سال 

مشهد را تأسيس كند. او از اين مأموريت نيز سربلند بيرون آمد و خود  دانشكدة ادبياتمأموريت يافت 
عقول و منقول (الهيات و سرپرست دانشكده علوم م 1337رياست آن دانشكده را برعهده گرفت. از سال 

نه سال  مدت به 1343سال  تا اضيفكه در تأسيس آن نيز نقش چشمگيري داشت.  2دــمعارف اسالمي) ش
هاي منتشر  ت. از گزارشــداش خاص دانشجويي توجه هاي فعاليتبه . مشهد بود اتيدانشكدة ادب سيرئ
 هاي فعاليتهاي آغازين تأسيس دانشكده، فضا و امكانات كافي براي  آيد كه از همان ماه ده برميــش

ها در همه  ضاي آنــده تشكيل شده و اعــهاي ادبي در دانشك دانشجويي فراهم شده بود، تا آنجا كه انجمن
ي علمي هم فعاالنه ها ها و سخنراني ها در نشست كردند. اين انجمن هاي دانشكده مشاركت مي برنامه

يافت. فياض به  هاي دانشجويي اختصاص مي تند و حتي بخشي از آن جلسات به سخنرانيــجس شركت مي
در كنار  . ويكرد دانشجويان مستعد عالقه داشت و راه را براي كسب تجربه و شناخته شدن آنان هموار مي

داشت و آن را در اعتالي علمي و  مسائل علمي و پژوهشي، به سالمت جسم و روح دانشجويان هم توجه
دانست. از اين رو از همان آغاز تأسيس دانشكده، به فراهم آوردن امكانات ورزشي  پژوهشي آنان مهم مي

پرداخت و گاه خود به ديدن  و تشويق دانشجويان به ورزش و تدارك مسابقات ورزشي ميان دانشجويان مي
به دانشگاه تهران بازگشت و به مديريت گروه  1343سال دكتر فياض از  3رفت. مسابقات ورزشي آنان مي
بازنشسته شد و در  1346كده الهيات و معارف اسالمي انتخاب شد. او در سال ــاديان و مذاهب در دانش

براي معالجه به سوئيس رفت و مدتي كوتاه در آنجا ماند. از بهمن ماه  1347هد اقامت گزيد. در سال ــمش
ارشد زبان و  و علوم انساني دانشگاه مشهد را پذيرفت و در دوره كارشناسي دبياتدانشكدة ادعوت  1349

در چهارم  اضيدكتر ف 4ر عقايد و آراء اسالمي و متون نثر فارسي را تدريس نمود.ــادبيات فارسي، سي
 چاپ داشت، به ريرا در انتشارات دانشگاه مشهد ز يهقيب خيتار ديجد حيكه تصح يدر حال 1350 وريشهر
كردند و در حرم  عيياو را از همان جا تش كريپدرگذشت. شاهرضا  تانــمارسيدر ب يعارضه سكته مغز ليدل

                                                            
 .718-719، ص28، ش. »تصويري از استاد فياض«غالمحسين يوسفي،   -1
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و علوم انساني مشهد به  دانشكدة ادبياتبه پاس خدمات فرهنگي وي، كتابخانه  1.به خاك سپردند يرضو
اي مشهد و ــه تانــيكي از دبيرسيير نام داد. همچنين به پيشنهاد دانشكده مقرر گرديد ــتغ »كتابخانه فياض«

  2هاي شهر به نام او شود. نيز يكي از خيابان
  
  

  
  

  
   

                                                            
 .15، ص»ادبيات دانشگاهي مشهد مديون كيست؟«سلمان ساكت،   -1
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  )1307 ةدكتر جالل متيني (زاد
در دبيرستان  .ه.ش در تهران متولد شد1307در سال  ينيجالل مت

 موفق به دريافت ديپلم رشتة1319ال دارالفنون تحصيل كرد و در س
 ةليسانس 1328ادبي گرديد. سپس به دانشگاه تهران رفت و در سال 

سال بعد ليسانس ديگر خود در  زبان و ادبيات فارسي شــد و يك
وي از  1حقوق همان دانشگاه دريافت كرد. رشتة قضايي را از دانشكدة

در وزارت فرهنگ استخدام شد و كار خود را به عنوان  1329سال 
سال در اين مدرسه كه از  7رز تهران آغاز كرد. دبير در دبيرستان الب

ادبيات دانشگاه  ةارشد خود را از دانشكد در ايــن مدت كارشناسي 2بهــترين مــدارس ايران بود تــدريس كرد.
به تقاضاي كنسرسيوم و  1336از سال  3تهران گرفت و مأمور خدمت در كميسيون ملي يونسكو در ايران شد.

و  اريبعد دانش ار،يسمت استاد بافني آبادان شد ( أمور تدريس زبان فارسي در دانشكدةم شركت ملي نفت ايران
) و در همين سال دكتراي زبان و ادبيات فارسي خود را از دانشگاه تهران با راهنمايي استاد بخش سيرئ

به خدمت خود ها  ال تصميم گرفت در يكي از دانشگاهس 3الزمان فروزانفر دريافت كرد. پس از گذشت  بديع
ادامه دهد. بدين منظور در كنكور (مسابقه) دانشياري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مشهد شركت كرد و پس از 

   4سال با عنوان دانشيار و سپس استاد به تدريس پرداخت. 17توفيق در امتحان، به آن دانشگاه رفت و قريب 
دكتر  5دانشگاه تعيين شد. انجمن تأليف و ترجمة ب دانشكده درمنتخ به عنوان نمايندة 1339وي در سال 

ادبيات  ) و رياست دانشكدة1340يب معاونت (متيني از زمان ورودش به دانشكده عالوه بر تدريس، به ترت
) را بر 1354) و سپس رياست آن دانشگاه (1353) و بعد معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه (1344مشهد (

و در سمت معاون و رئيس دانشكده تأثير زيادي در تثيبت جايگاه اين دانشكده اقدامات مؤثر ا 6عهده گرفت.
ه باز كردن پاي بزرگان به ويژ گيري او و به ني، انضباط و سخــتو پيشرفت آن داشت. مــديريت مؤثر متي

او چه هاي  اجرايي كالس –هاي علمي  گونه فعاليت ادبيات توســط او قابل توجه بود. با وجود اين دانشكدة
در زمان رياست دانشكده و چه در روزگار معاونت و رياست دانشگاه هرگز تعطيل نشد و بر آن بود كه كار 

                                                            
 .110، ص 1392، 2، ش. نامه ايران، » شمار زندگي جالل متيني سال«علي سجادي،   -1

 .11-9، ص هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايران خاطرات سالجالل متيني،   -2

 .110، ص2، ش. »زندگي جالل متينيشمار  سال«علي سجادي،   -3

 .11-9، ص هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايران خاطرات سالجالل متيني،   -4

  .1، ص 1339، اسفند 3سال دوم، ش. اخبار دانشگاه مشهد،   -5
 .19- 11، ص نر ايرانهاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و ه خاطرات سالجالل متيني،   -6
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تصحیح انتقادی متون فارسی  برنــدۀ جایزۀ کتاب کــشوری در زمینۀ 1346در سال  1.اش معلمی است اصلی

 2شد. «الطب المتعلمین فی هدایه»برای کتاب 

مبادالت  ۀماه بر طبق برنام دو مدت به یشورو ریسفر به اتحاد جماهمأمور  1350دکتر متینی در سال 

 باکو، تاشکند، نگراد،یدر لن یفارس یخطی ها نسخهاز آرشیو  دیمنظور بازد به ،یو شورو رانیای فرهنگ

 و مسکو (مغولستان) درسفر به اواّلن باتورایرانی  ئتیعضو هنیز  1354شد و در سال  سمرقند و بخارا دوشنبه،

متینی به تقاضای فرهنگستان ادب و هنر ایران در زمان ریاست دکتر پرویز ناتل خانلری و  1356ر سال د  3بود.

مأمور خدمت در فرهنگستان شد و با سمت نایب رئیس فرهنگستان به کار مشغول موافقت دانشگاه فردوسی 

شد. مدتی نگذشته بود که با وقوع انقالب اسالمی از این سمت استعفا داد. در همان روزهای آغاز انقالب از 

 5حکم اخراج او صادر شد. 1358بعد از آن در سال  4ایران به مقصد امریکا خارج شد.

( و 60-1359سیتی ) شگاه یوتا در سالتــسال در دو دان 2بعد از خروج از ایران به مدت ر متینی ــدکت

در شهر  «بنیاد مطالعات ایران»س به دعوت ــس کرد و سپــدریــ( در برکلی ت1360-61دانشگاه کالیفرنیا )

 به انتشار مجلۀ 1368ال ــ( بعد از آن در س67-1361ده گرفت. )ــنامه را بر عه ایران واشنگتن مدیریت مجلۀ

شدن این شرح حال )سال  او تا زمان نوشته 6شناسی پرداخت که تا زمان نوشتن خاطراتش ادامه داشت. ایران

  کند. ( همچنان در امریکا زندگی می1400

 
 

 

 

                                                           
 .180، ص 2، ج (دوّمی دانشجویی )دفتر ها سال: یادهای جوانی و ها سالآن محمدجعفر یاحقی،   -1
 .111، ص2، ش. «جالل متینی شمار زندگی سال»علی سجادی،   -2
 .111، صهمان  -3
 .19-11، ص البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ایران؛ از دبیرستان های خدمت سالخاطرات جالل متینی،   -4
 .111، ص2، ش. «جالل متینی شمار زندگی سال»علی سجادی،   -5
شمار  سال»؛ علی سجادی،  19-11، ص ؛ از دبیرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ایرانهای خدمت سالخاطرات جالل متینی،   -6

                                                                                                 .111، ص2، ش. «جالل متینی زندگی
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  )1295-1357دكتر احمدعلي رجائي بخارايي (
 ايدر مشهد به دن يديخورش 1295در سال  ييبخارا ييرجا ياحمدعل

آمد. اجدادش اهل پاژ و از دهقانان آنجا بودند. او مقدمات علوم و 
 ةكرد و پس از گذراندن دور يرا در مشهد سپر ييابتدا التيتحص
 پلميآن شهر د يكشاورز ةاز مدرس 1315سطه در كرج، در سال متو

فرهنگ خراسان درآمد.  ةبه استخدام ادار سالگرفت. او از مهر همان 
در دو  1328به تهران رفت و در سال  ليادامه تحص يبعد برا يچند
ه ــو بليسانس گرفت  يياــو حقوق قض يفارس اتيزبان و ادب ةــرشت
مد ــمحدكتر  ةنيدر كاب 1پرداخت. تهران يها رستانيدر دب سيدرــت

دولت در  رييپس از كودتا و تغ ير فرهنگ را بر عهده گرفت وليآذر، وز يدفتر دكتر مهد استيمصدق، ر
ادامه داد و در  خود را التيتفاده كرد و تحصــدوره از فرصت اس نيدر ا 2از كار بركنار شد. 1332سال 
 نياز فرورد سپس گرفت. يدكتر ــةشگاه تهران درجــاز دان يفارس اتيزبان و ادب ةدر رشت 1334سال 
 سيت و دو سال در آن دانشگاه تدرــرف شد، يم دهيكه آن روزها آذرآبادگان نام زيبه دانشگاه تبر 1337
وي از آن زمان به  3.دــمشهد منتقل ش دانشگاهت خود به ــبه درخواس 1339در مهرماه سال  و سپس كرد

ناصر خسرو  ةمقاله و سفرنام حافظ، چهار وانيد ،يهقيب خيچون شاهنامه، تار يمتون سيبه تدرسال  9مدت 
دانشگاه  اتيادب ةدانشكد استيو در اسفند همان سال به ر ديرس ياستاد ةبه مرتب 1342آبان  در پرداخت.

بر اثر  1357از خدمت در دانشگاه مشهد بازنشسته شد و در مرداد  1348در سال  يو مشهد منصوب شد.
  4سرطان در تهران درگذشت. يماريب

و دكتر  يآذر، دكتر محمدحسن لطف يبه همراه دكتر مهد 32در سال  "مبارز يمكتب فلسف" سيسأت
شوند،  يا برجسته يها انسان يو عمل يكه از نظر علم يفلسف ييها انسان تيترب يو تالش برا يانيرضا كاو

 بود. انينشجومردم و دا انيدر م يآزادگ ــةيو روح ييخردگرا جيترو يبرا يدكتر رجائ هاي فعاليتاز 
كلمات خاص  يريكارگ ان با بهــمتناسب با ضرورت زم ،يعيطب عيتفاده از صناــا اســوار بــاست يشعرها

                                                            
  .15، ص 1399مرداد  1، شهرآرا، » همتا رجايي بخارايي، مديري شجاع و معلمي بي«سلمان ساكت،   -1
 .147، ص 2، ج دانشجويي (دفتر دوم)هاي  ها: يادهاي جواني و سال آن سالمحمدجعفر ياحقي،   -2

  .8، ص1339اخبار دانشگاه مشهد، آبان   -3
  .15، ص»همتا رجايي بخارايي، مديري شجاع و معلمي بي«سلمان ساكت،   -4
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 دهیاز شعر بهار به وضوح د یریرپذیاز اشعار او، تاث یاریبود و در بس یشعر و یها یژگیاز و یرــعــش

 فیهم ضع یانــانس یها ارزش ۀهم قتیــباشد در حق فــیضع اتیکه اگر ادب کرد یاو فکر م 1شود. می

 شهیهم یداشت. در سالروز درگذشت اقبال الهور یخاص تیتوجه و عنا یاقبال الهوربه  2خواهد بود.

و  یانتقاد یکارها ۀنیه روش او را در زمــبود ک نیا ۀدهند نشان نیبود و ا ییدکتر رجا ،هیاوّل سخنرانِ

 «یفرهنگ قرآن» گذار هیپااست. او همچنین او فرهنگ اشعار حافظ  ۀعمد آثار. از ردیپذ یها منهیزم گرید

. یی نوشتبخارا ۀلهج . همچنین کتابی در بارهشد لیتکم یاحقیدکتر شاگرد او  ۀلیبود که بعدها به وس

  3.کرد تدریس میصورت  نیبه بهتررا  یهقیب و تاریخحافظ، شاهنامه دیوان 

و  یخیتار ،یشناس یفردوس ،یلغو ،یانــعرف ،یادب یها هــنیمقاله در زم یــاز س شــیب دکتــر رجائیاز 

به کوشش  «قیدر مکتب حقا»به نام  یعار او در کتابــت که همراه با اشــمانده اس یباق یــشناس اقبال

  4فرزندش منتشر شده است.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                           
 ، دسترسی در:مشهد وبگاه مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی، « دکتر احمدعلی رجائی بخارائی، معلمی آزاده»  -1

https://mafakher.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=151:ahmadalirajaee&catid=15

&Itemid=290   ،11  1395مرداد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     «.نام باید که ماند بلند ز تو»سمیه کریمی،   -2
 «.ز تو نام باید که ماند بلند»دکتر محمدرضا راشد محصل به نقل از سمیه کریمی،   -3
 .15، ص«همتا رجایی بخارایی، مدیری شجاع و معلمی بی»سلمان ساکت،   -4
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  )1306-1369دكتر غالمحسين يوسفي (
در مشهد چشم به  يديخورش 1306 سال درغالمحسين يوسفي 

تان عنصري و دبيرستان ــتحصيالت خود را در دبس جهان گشود.
ادبيات  ةبه دانشكد 1325ري كرد و در سال ـرضاي مشهد سپ شاه

زبان و ادبيات فارسي  ةتـدر رش 1330دانشگاه تهران راه يافت. در 
هاي  س خود را در دبيرستانــتدري 1329دكتري گرفت و از 

ربيتي به ــه در امور تــود. يك سال براي مطالعــمشهد آغاز نم
 از بدو تأسيس دانشكدة 1334در سال ). 33-1333رفت ( امريكا

 1338ال ــغول شد. در ســس در آن مشــد به تدريــادبيات مشه
به استادي زبان و ادبيات فارسي ارتقا يافت.  1342انتشارات دانشگاه مشهد را تأسيس كرد و در سال  ادارة

زبان و  يتصدي گروه آموزش 1343مدتي در فرانسه و انگلستان مشغول مطالعه و تحقيق شد. در سال 
گروه زبان و  يتيريمد يها و پست سيدر امر تدر 1358مهرماه و تا  1ادبيات فارسي را بر عهده گرفت

. به همت دكتر غالمحسين يوسفي مقطع دكتري زبان و كرد فهيدانشگاه مشهد انجام وظ يفارس اتيادب
  2تأسيس شد. 1355در سال  دانشكدة ادبياتادبيات فارسي در 
كتاب نثر فارسي نوشته شده و  20ره بود كه دربا »ديداري با اهل قلم«ترين آثار يوسفي  از جمله مهم

دكتر  3اي به ادبيات قديم دارد و با بينشي نقدآميز به آثار نويسندگان و شاعران نگريسته است. نگاه تازه
و   شاعر، مـورخ سـنده،ينو استمدار،يدانشمند، س م،يحك لسوف،يهزار ف2از  شيباز در آثار خود  يوسفي

 اياز آنان خوانده  ياثر اي  كه  يا نـام بـرده اسـت؛ بـه گونه ينـيو چ يـروس ،يعرب، غربـ ،يرانـيهـنرمند ا
و  تصوفو  خيتـار يهـا در حوزه يعربو   ياثر فارس 600از  شياسـت. در بـ دهيدربــاره آنـان شـن يا نـكتـه

 يو فكـر يذوقـ يبا شاهكارها يسيفرانسه و انگلي ها زبان  تسلط به  نوشـته است. به سبب حاشيهفـرهنـگ، 
 يزبـان فارس  بـه  ياثـر ي در غربادب يهـاـهيكه در مـورد نظربود  از آن شيپو اين  شنا بودزمين آ ربمغ

نامه،  ينامه، صوف قابوسداشت و خود متوني مانند متون  حينقد و تصحاي به  توجه ويژه او شود. هترجم
  ف،يتصن 30از  شيبرا تصحيح و منتشر كرد. از او  يسعد يها الحكمه، بوستان، گلستان و غزل لطائف

                                                            
 .27-35، ص ها و مفاخر دانشگاه چهرهدانشگاه فردوسي مشهد / مركز آثار و مفاخر و اسناد،  -1

 .33، ص همان  -2

 .33، ص همان  -3
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در  یسیه زبان انگلـمقاله ب 36از  شـیو ب یـان فارسـه زبـقاله بـم 130 و بیش از و ترجمه حیتصح، فیتال

 ۀچهر»بسیاری از فرهیختگان معاصر با او با تعابیری چون  1است. یادگار ماندهی به خارج یعلم اتینشر

ا او ر «ریناپذ یروح خستگ»و  «شناس وقت»، «علم و عمل یمو موبه یوــهمس» ،«و فرهنگ خیتار ارِیع امــتم

جا  در همان 1369آذر  14به تهران رفت و در  1358در سال  یپس از بازنشستگ یوسفی دکتر. ندا ستوده

 3.به او شد که نپذیرفتدرمان به خارج از کشور  یبرا یگوناگون شنهاداتیپ ایام بیماریدر  2درگذشت.

 
 

 

 

 

 
  

                                                           
 ، دسترسی در:کانال تلگرام مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد، « دکتر غالمحسین یوسفی»  -1

https://t.me/mafakherferdowsi/3119   ،5  2019دسامبر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                               .همان -2
 «.اکبر فیاض پاسداشت چهل و نهمین سالروز درگذشت دکتر علی»پور،  نقل از سمیه کریمیسروش یوسفی به  -3
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  )1294-1362( پايان مفخم اهللا لطفدكتر 
 25در  ايجغراف ةستــبرج يها هرهــاز چ ،پايان اهللا مفخم دكتر لطف

خود را از  يعلم پلميد. دــد شــدر تهران متول 1294 الــماه سمهر
 ةپلميد آموختگان دانشكرد. او از دريافت  1318دارالفنون در سال 

و از شاگردان بنام مرحوم استاد ابوالحسن صبا  يقيهنرستان موس
از دانشگاه تهران  يشناس باستان سانسيل 1321خرداد سال  در بود.

و  خيتار سانسيل 1324در سال  .رشته شد نيا اولو شاگرد گرفت 
كرد.  افتيدرنخست  ةاز دانشگاه تهران با رتبنيز خود را  يايجغراف

 يهارستانيدب ريبه عنوان دب 1328آغاز كرد و تا سال  1321ال كار خود را در آموزش و پرورش از س
خود را به عنوان استاد  يسال همكارهمين پسران تهران مشغول به كار بود. در  يمقدمات يتهران و دانشسرا

رهسپار  ليتحص ةادام يبرا 1329آغاز كرد. در سال  زيتبر سيسأت تازه دانشگاه يايدانشگاه با گروه جغراف
از دانشگاه سوربن شد و پس از بازگشت از  يدكتر درجة دريافتموفق به  1332و در سال  ديگرد سيپار

  ادامه داد.  زيفرانسه كار خود را در دانشگاه تبر
مدت  يبرا 1334پايان در سال  ، دكتر مفخم1332پس از  يها سال يها ينظم يها و ب يبه دنبال شلوغ

 اتيادب ةدر دانشكد ي. شروع به كار وديگاه مشهد منتقل گرددو سال از كار معلق شد و سپس به دانش
گذاشت و در سال  انيرا بن ايآغاز شد. او در مشهد گروه جغراف 1336دانشگاه مشهد به عنوان مأمور از سال 

   1.افتيارتقا  ياستاد ةبه درج 1343
در طول چند  آن را كهكشور تدوين شد. اين فرهنگ هاي  مند آبادي نخستين فرهنگ نظام به همت او

بار در ايران بود كه منتشر شد. اين نخستين  1339در سال  بود،سال با همكاري دانشجويان خود تهيه نموده 
و با يافتن و اضافه كردن ا مي كرد.هاي ايران را به ترتيب حروف الفبا يكجا تنظيم  آبادي كسي نام كلية

 لحاظ تعلق به استان يا شهرستان بهسياسي آن  تيوضعافزودن  ، ضمنطول و عرض جغرافيايي هر آبادي
لمي و غور و تعمق در ـكر عـتجهيزش به تف آثار پژوهشي او نمايندة 2ده بود.ـانـاپ رسـبه چ اين فرهنگ را

ضيات ا ريابر اعداد و كاربرد آن در موضوعات جغرافيايي كه ـاش ب ت. تكيهـات اسـالعـامر تحقيقات و مط

                                                            
، كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، » گذار گروه جغرافيا در دانشگاه فردوسي مشهد پايان، پايه دكتر مفخم«  -1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .2017ژانويه  https://t.me/mafakherferdowsi/472   ،7دسترسي در: 
 .250، ص101، ش. »پايان اهللا مفخم يادي از دوست فقيدم دكتر لطف«محمدحسن گنجي،   -2



 ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي  ةتاريخ دانشكد    486

 1351ال ـرانجام در سـسپايان  دكتر مفخم 1ت رياضي اوست.ـبيني و دق ر نكتهشود نمايانگ مربوط مي
كشور مشغول به كار  ييايسته شد و به زادگاه خود تهران بازگشت و با سمت مشاور در سازمان جغرافـبازنش

 ةجلد بود به كتابخان كصدياز  شيـخود را كه ب انيدانشجو سانسيل يها نامه انيپا زا يا شد و مجموعه
كرد.  نيكشور را تدو يها يسازمان فرهنگ آباد نيدمت خود در اـاهدا كرد. در مدت خ ادشدهيسازمان 
 درسرانجام  ي. ودبه چاپ رسان شور راـك يها و رودها وهـك يها نام يديدو جلد فرهنگ كل نياو همچن

  2را وداع گفت. يدار فان يسكته مغز ليبه دل 1362ماه  يد
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  )1306-1375عفيفي (دكتر رحيم 
 يشناسي دانشگاه فردوس استاد گروه زبان ،يفيعف ميدكتر رح

 يدر دو سالگ 1آمد. ايبه دن رازيدر ش 1306 نيفرورد 5مشهد، در 
نام داشت، از دست داد و تحت  »يباش رزايم«پدرش را كه 

 ةطــخ خواهانيه از آزادــك ،يفيعبدا... عف اش، ييدا يسرپرست
متوسطه  اول ةو دور ييداــتاب التيــگرفت. تحص ارس بود، قرارــف

كرج  يكشاورز رستانيمتوسطه را در دب دوم ةو دور رازيرا در ش
شد  ياورزــكش پلميذ دــموفق به اخ 1320و در خرداد  دــيگذران

 يها او دو روزنامه به نام ييدا اميا نيدرآمد. در هم رازيش يكشاورز ةله به استخدام ادارــو بالفاص
 يامور داخل ةكه ادار كرد يمنتشر م رازيدر ش 1321و  1320 يها سال رد بيبه ترت »سروش«و  »نيفرورد«

. پس از درگذشت نوشت يها م در آن زين يو مقاالت برد يدست به قلم م يبود. او گاه ميها بر عهده رح آن
و  تبه تهران رف رازياز ش يدبا پلميخود را ادامه داد و پس از گرفتن د التي، تحص1327در سال  اش ييدا

در  سانسيل دريافت مدركمشغول شد. پس از  ليدانشگاه تهران به تحص يفارس اتيزبان و ادب ةدر رشت
زبان و  يدكتر ةدرج افتيموفق به در 1338، در سال 1335ارشد در سال  كارشناسي ةو درج 1331سال 
فروزانفر، محمد  الزمان عيچون بدي از محضر استادان ها سال نياز دانشگاه تهران شد. او در ا يفارس اتيادب

به استخدام دانشگاه مشهد  1339-40 يلياز سال تحص بهره برد. ايصادق ك ژهيو پورداود و به ميمقدم، ابراه
 رانيشناسي و فرهنگ ا )، زبانيباستان و پهلو يفارس ،يياز اسالم (اوستا شيپ يها بانز سيدرآمد و به تدر
 ريسمت مد يانتشارات دانشگاه انتخاب شد و مدت يشورا تيبه عضو 1341ت. در سال باستان پرداخ

ناسي و ــش گروه زبان رــيچند دوره مد ن،يا بر بر عهده داشت. افزون زيسازمان چاپ دانشگاه را ن يعامل
 يشناسي در دانشگاه نقش زبان يليتكم التيتحص يها دوره ادــجيود و در اــالم بــاز اس شيپ يها زبان
   2سزا داشت. به

به منظور بازديد از مؤسسات فرهنگي و دانشگاهي كشورهاي همسايه  1342دكتر رحيم عفيفي در سال 
با استفاده از  1346مسافرتي به اتفاق دانشجويان به كشورهاي افغانستان، پاكستان، هندوستان نمود و در سال 
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در  1ورهاي فرانسه و انگليس سرگرم مطالعه بود.ــال در كشــمدت يك سگاه ــقاتي دانشــبورس تحقي
ادبيات فعال بود، چنانچه سي و اند گفتار از متون پهلوي را به فارسي ترجمه و با  همكاري با مجلة دانشكدة

   2ادبيات مشهد به چاپ رسانيد. سال در مجلة دانشكدة 14رح و تفسير در مدت ش
سال بعد  كيو  ا)سنيمزد نييــت و دوزخ در آــبهش( رافنامهيارداو 1342در سال  يفيــدكتر عف

 يريفرهنگ جهانگ حيآثار او تصحديگر له ــمنظوم زرتشت بهرام پژدو را انتشار داد. از جم ةرافناميارداو
شد و مورد ر ــمشهد منتش اهــگشارات دانشــدر انت 1354تا  1351 يها له سالــاست كه در سه جلد در فاص

 يقاتيمسافرت تحق ةزيجا ةبب آن، برندــبه س ينظران قرار گرفت، تا آنجا كه و صاحب نيتوجه و تحس
 بهشتيبازنشسته شد و از ارد 1358. او در مهر ديدانشگاه مشهد به مدت پنجاه روز به اروپا و امريكا گرد

رفت. از ــگ يجا پــود را در آنــخ ــيو پژوهش يهاي علم و فعاليت ديزــال بعد در تهران اقامت گــس
 يا نامه (منظومه بهمن حيبه تصح توان ــيدر مدت اقامت در تهران منتشر كرد م يفيكه عف يآثار نيتر مــمه

 ةفرهنگنام ،يهجر ازدهميار شاعران قرن سوم تا ــها در آث ها و حكمت لثَ)، ميپنجم هجر ةاز سد يحماس
در تهران  1375مرداد  8در  يفيدكتر عف 3اشاره كرد. يپهلو يها در نوشته رانيو فرهنگ ا ريو اساط يشعر

 4درگذشت. يسكته قلببر اثر 
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  )1311-1399عليان ( رضا ذات دكتر غالم
در اراك متولد شد و  1311رداد ــخ 26ان ــعلي ــرضا ذاتغالم

تحصيالت ابتدايي خود را در تهران در دبستان راستين، دبيرستان 
كه زبان  كرد يم ليصــتح يرــدر عص و مروي گذراند. او علميه

 سيتدر ها رستانــيزبان در دب نيود و اــب رانيا اولفرانسه، زبان 
كه  شد يداده م اريتــاخ نيآموزان ا . در آن زمان به دانششد يم

مند شد  عالقه به زبان فرانسه اما او آنقدر رنديبگ اديرا هم  يسيانگل
دنبال  رافرانسه يادگيري زبان  شخصاً جداي از مدرسه كه
خود را  ةزبان فرانس رفت و دانشگاه تهران سپس به 1كرد. مي

 اولنامه بود در كنكور دانشسراي عالي نفر  ه تنها منبع در دستش تنها يك لغتدر روزگاري ككامل كرد. 
فياض استعداد او را شناخت و از او دعوت اكبر  كرد تا اينكه دكتر علي وي در دبيرستان تدريس مي 2.شد

در دانشگاه تدريس  او 3ادبيات مشهد تأسيس كند. بيات فرانسه را در دانشكدةكرد تا گروه زبان و اد
د و يك سال دولت فرانسه ش ةيبورس 1336در سال  4.هم معلم بودرضا  در دبيرستان شاهو همزمان كرد  مي

سطر كرد و بر سطر  وي را روان صحبت ميكه به فرانسه برود فرانسبعد به ايران بازگشت. او قبل از اين
   5قطورترين كتاب گرامر زبان فرانسه مسلط بود.

به عضويت شوراي انتشارات دانشگاه برگزيده شد و از طرف شوراي  1341عليان در سال  دكتر ذات
چاپ كه با  ةســس مؤســتأسيگاه انتخاب گرديد تا براي ــمذكور به سمت مدير عامل سازمان چاپ دانش

دوباره عازم فرانسه شد. وقتي در سال  1342وي در سال  6مشكالت زياد در آن زمان روبرو بود اقدام نمايد.
زبان  دربارة ميزان تسلط او به7به تدريس ادامه داد.1376برگشت دكترايش را گرفته بود و تا سال  1348
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  وادبيات فرانسه از جمله گفته شده كه: 

فرانسه بود،  اتيزبان و ادب ةنيدر زم رانيا اولبه جرأت نفر  ان،يعل دكتر غالمرضا ذات ميياگر بگو«
 زبان يفرانسو كيمانند  يعنيمسلط بود،  فرانسه كامالً اتي. او در آموزش زبان و ادبميا گزاف نگفته

 قيبا آن مشكل دارند، درست و دق ها يزبان را كه خود فرانسو نيا گرامر يبر آن اشراف داشت. حت
. او در آموزش گرامر كردند يبه او مراجعه م شناختند يكه او را م ياريبس يها ي.  فرانسودانست يم

جهت  نيدانشگاه مشهد زبانزد بودند چون او استادشان بود. از ا انيدانشجو يچنان بود كه در مقطع
فرانسه مانند  كيكالس اتيادب ياياو هم زوا بود. تاهم يب رانيگرامر زبان فرانسه در ا دراست كه او 

. تسلط او بر رمان شناخت يطور كامل م مدرن آن مانند مارسل پروست را به اتيو هم ادب نيراس
از  يكياو  ميدارد كه بدان تياز آن جهت اهم "زمان از دست رفته يدر جستجو"سترگ 

بود و  سندهينو نيا يمتخصص اصل انيعل است و استاد ذات يفرانسو سندگانينو نيتر سختسر
 يهانر يوقت .كرد يم سيتدر يكه در كارشناس يارشد و دكتر او را نه در كارشناسي يكتاب ها

و با آنها صحبت  رفت يآمده بود و نزد فالسفه م رانيبه ا يفرانسو لسوفيشناس و ف ن شرقربكُ
را كنار گذاشت و فقط او را  هيبق د،يداو را  ياما وقت كرد يبا چند مترجم، همزمان كار م كرد، يم

  1»ن بدل شد.ربكُ يبه مترجم اختصاص انيعل و ذات شتقبول دا

  سالگي در مشهد درگذشت. 88در سن  1399شهريور  22عليان در  دكتر ذات
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  )1308-1392محمد قهرمان (
شهر  يكيدر نزد رآباديام يدر روستا 1308محمد قهرمان در سال 

از تبار محمدصادق و  او ود.ــان گشــبه جه دهــيد هيدريح تربت
قاجارها بود، پدر و مادر قهرمان هر دو اهل علم  ليافسرالسلطنه از ا

 دنيخود را با شن يكه فرزندانشان كودك يطور و معرفت بودند، به
در  يگذراندند و طبع شعر و شاعر يحافظ و سعد ،ياشعار فردوس

مادرش و در  يسالگ در پنج اين وجودا ــب 1آنها وجود داشت. انيم
او  يپدرش را از دست داد و خواهر بزرگش سرپرست يسالگ زدهيس

 ادي در مشهد با زنده رستانيدر سال پنجم دب عهده گرفت. را به
را در  يسال ششم ادب پس به تهران رفت وــس .افتيادامه  يدوست نيكالس شد و ا اخوان ثالث هم يمهد
 ليتحص ةادام ييقضا ةحقوق دانشگاه تهران در رشت ةسپس در دانشكد .رساند انيان به پاالبرز تهر رستانيدب

 ةبا نو 1338در سال  2پرداخت. رنرفت و فقط به شع يهرگز دنبال كار حقوقبه دليل عدم عالقه، داد، اما 
انجمن  اش يدر منزل شخص 1339از سال  مشهد شد. مينام فرشته قهرمان ازدواج كرد و مق خود به يعمو
از وي به منظور  1340شناخت در سال  دكتر فياض كه او را مي شد. يبرگزار م يصورت هفتگ به يادب

به  1340ادبيات دعوت كرد. قهرمان اين دعوت را پذيرفت و در دهم آذرماه سال  ةخدمت در دانشكد
انتقال  ة دانشكدهابخانــكت ماه به 3عد از ــد. بــادبيات آمد و به عنوان مترجم مشغول به كار ش ةدانشكد
و نقش ا 4موجود پرداخت. هاي بابندي منابع و كت به طبقهرستگار  و در آنجا با همكاري خانم فالح 3يافت

سال تا  27به مدت و  داشت ادبيات و علوم انساني ةدانشكد ةشدن كتابخان چشمگيري در توسعه و شناخته
در از رهگذر همنيشني با كتاب بود كه  5بود. كارمشغول به  هكتابدار دانشكدمسئول و عنوان  به يبازنشستگ

صائب  وانيد حيتصح از خود به جاي گذارد. چنديادبي  -علمي  آثارتوانست  اشتغال در دانشكده مدت
 حيتصح ،يهمدان ميمجموعه آثار ابوطالب كل حيتصح ،يتهران يديص وانيد حيجلد، تصح 6در  يزيتبر
 ادانيص ،يمعروف سبك هند يشعرا گرياشعار صائب و د ةديبرگز ،يمشهد يجان قدسمحمد جحا وانيد
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شامل )گذشته  زیعز ادیشعر( و به  ۀ(، حاصل عمر )مجموعیسبک هند انیسرا اشعار سخن ۀدی)برگز یمعن

 «شعر شمابری ۀجاد یرو»وی با عنوان .  کتاب از آثار اوست (اخوان ثالث به محمّد قهرمان ینامه از مهد 10

 1شد. معرفی شعر ۀدر حوز دهیعنوان اثر برگز شعر فجر به یالملل نبی ۀجشنوار نیدر نهم

 یاز شعرا یکیبود که  یا به اندازه یسبک هند ژهیو محمد قهرمان در سرودن شعر، در غزل و به ۀعالق

از  یاریو بس دانست یم یرا به خوب هیدریتربت ح یزبان بوم اوهمچنین  شد. یهند در سبک سرا غزل نامِ به

قهرمان را از همین روی  2قرار دارند. یشعر بوم اوّل فیاند، در رد سروده شده یکه به زبان محل یاشعار و

 نیمواد ا ینبوده، بلکه با گردآور یاشعار محل شیکارش تنها سرا رایز اند، دهینام یتربت یِپدر شعر محل

کرده است. محمدرضا  تر یو غن یا غنخود ر یواژگان شعر محل ۀنی، همواره گنجها سال نیلهجه در طول ا

 یخصوص حت نیدر ا»است:  گفتهدر ارتباط با محمد قهرمان  ۀ مشهورسندیو نو بیاد یکدکن یعیشف

 3«صورت کامل، آن گونه که قهرمان دارد، ندارد. را به یشاعر محلّ کی تیبهار آن خصوص یالشعرا ملک

و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیمشهد و سازمان م یدانشگاه فردوس یاز سو 1384آذر  29 در

 در محل دانشگاه یخراسان رضو یو اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالم یاستان خراسان رضو یگردشگر

  درگذشت. 1392سال  بهشتیارد سرانجام در قهرمان محمّد 4.عمل آمد به یقدردان یمشهد از و فردوسی

 

 

 

 
 

 

                                                           
                                                                                             .1400اردیبهشت  www.irna.ir/news/84333048/  ،29، دسترسی در: خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا(، « درباره محمد قهرمان»   -1

                                                                                             .1392خرداد  hamshahrionline.ir/x3QXP  ،5، دسترسی در: همشهری آنالین، « (1392 - 1308زندگینامه: محمد قهرمان )»   -2

                                                 .1400اردیبهشت  www.irna.ir/news/84333048/  ،29، دسترسی در: خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا(، « درباره محمد قهرمان»   -3

                                                                                             .1392خرداد  hamshahrionline.ir/x3QXP  ،5، دسترسی در: همشهری آنالین، « (1392 - 1308زندگینامه: محمد قهرمان )»   -4
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  )1312-1356دكتر علي شريعتي (
به دبيرستان  1325هد متولد شد. در ــدر مش 1312شريعتي در علي 

 به عضويت كانون نشر حقايق اسالمي 1327فردوسي مشهد رفت. در 
سراي ـبه دانش 1329د. در سال ـس آن بود در آمـدرش مؤسـه پــك

دام شد. ـد استخـنگ مشهـفره ةدر ادار 1331اتي رفت. در ـمقدم
آموختگان، شركت در تظاهرات  گذاري انجمن اسالمي دانش بنيان

السلطنه و دستگيري كوتاه مدت او در  عليه حكومت موقت قوام
به عضويت در نهضت مقاومت  1332همين سال اتفاق افتاد. در سال 

از  افرادجزو نخــستين  1334ال ــدر س 1د.ـآمـي درمل
در  .شدادبيات فارسى  ةوارد رشتكه  دبوانى دانشگاه مشهد ادبيات و علوم انس ةدانشكدشدگان  ـهتـپذيــرف
نفر از اعضاي نهضت مقاومت ملي مشهد به سبب حمايت از دكتر مصدق دستگير  16به همراه  1336سـال 

هاي  آموخته شد و با يكي از همكالسي اول دانش دانشكدة ادبيات مشهد با احراز رتبةاز  1337شـد. در سـال 
با بورس دولتي به فرانسه (دانشگاه  1338در سال  2بي فاطمه شريعت رضوي ازدواج كرد. خود به نام بي

شناسي و مباني علم تاريخ بپردازد. در آنجا با استادان  سوربن) اعزام شد تا به تحصيل علومي چون جامعه
   3بزرگي چون لويي ماسينيون، جورج گورويچ و ژان پل سارتر آشنا شد.

بخش الجزاير پيوست و به همين خاطر مدتي در پاريس زنداني  به سازمان آزادي 1339در سال شريعتي 
ايران آزاد  ني، جبهه ملي، نهضت آزادي و نشريةبا كنفدراسيون دانشجويان ايرا 1340بود. در سال 
در  1343شناسي رو آورد. در  ــعهمدرك دكتري خود را گرفت و به جام 1342كرد. در سال  همكاري مي

سال  درــد و شنتقال يافت. بعد از چند ماه آزاد به ايران در مرز دستگير شد و به زندان قزل قلعه ا تــبازگش
 به استادياري رشتة 1345ي انتخاب گرديد. در سال ــكتب درس كنندة ــنوان كارشناس و بررسيبه ع 1344

ارشاد تهران آغاز  در حسينيةهاي خود را  سخنراني 1347از سال  4مشهد رسيد. دانشكدة ادبياتاريخ در ــت
  كرد. 

                                                            
 .55-58، ص ها و مفاخر دانشگاه چهرهدانشگاه فردوسي مشهد / مركز آثار و مفاخر و اسناد،   -1

 .55-58، ص ها و مفاخر دانشگاه چهرهدانشگاه فردوسي مشهد / مركز آثار و مفاخر و اسناد،   -2

 .258، ص و مفاخرمشهد؛ نگاهي به تاريخ، فرهنگ سيد مهدي سيدي فرخد، يوسف متولي حقيقي، و بهزاد نعمتي،   -3

 .55-58، ص ها و مفاخر دانشگاه چهرهدانشگاه فردوسي مشهد / مركز آثار و مفاخر و اسناد،   -4
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باني را تجربه شهر ماه زندان انفرادي در كميتة 18و  توسط ساواك دستگير 1352شريعتي در سال 
ها و گفتارهاي شريعتي در  فر به اروپا درگذشت. نوشتهــدر س 1356نشين شد و در  خانه 1354كرد. از 
ها، آراء  گسترده و اثرگذار شريعتي انديشه هاي فعاليته به با توج 1ها جلد كتاب انتشار يافته است. قالب ده

تا آنجا كه به تاريخ  2ت.ــها و اختالف نظرهاي جدي بوده اس اخير موضوع بحث و عملكرد او در چند دهة
شود او چه به عنوان دانشجوي پرتكاپوي نسل نخست دانشكده و  وعلوم انساني مربوط مي دانشكدة ادبيات
ضو هيأت علمي آن نقشي قابل توجه در سير تحول دانشكده داشت و سرانجام نيز نام او به چه به عنوان ع

  دانشكده تعيين شد.    ةعنوان شناس
    

  

   

                                                            
 .55-58، ص ها و مفاخر دانشگاه چهرهدانشگاه فردوسي مشهد / مركز آثار و مفاخر و اسناد،   -1

 آشنايي با ها نوشته شده است. براي ه به زبان فارسي و ديگر زبانها كتاب و صدها مقال شرح زندگاني و افكار و آثار شريعتي ده ةدربار -2
، ترجمه كيومرث قرقلو، تهران، گام نو، وجوي ناكجاآباد مسلماني در جستاو نگاه شود به: علي رهنما،  ةاي از يك كار علمي دربار نمونه

 (چاپ چهارم). 1385
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  )1311-1381دكتر جواد حديدي (
در قم متولد شد. پدرش به سبب  1311سال  آذر 5 دري ديجواد حد

مدرسه، به  ياــدر آن روزگار فرزندش را به ج جيرا يِتعصبات مذهب
درسه برود. ــه او اصرار داشت تا به مــخانه فرستاد، حال آنك مكتب

داد. او البته به موازات  تياو در مدرسه رضا ليتحص به سرانجام پدر
 گونه نيو بد خواند يرا هم م يهاي حوزو درس ه،در مدرس ليتحص

 1328در سال  1.نشاند يخود را فرو م يريادگياز دو آبشخور، عطش 
 اي يپزشك ةاز دو رشت يكيدر  تحصيل عالقة او به ادامة. گرفت پلميد

زبان و  ةدر رشت ليتحص 1330از سال  نشد وآرزو فراهم  نيبه ا يابيدست يو امكانات برا طي، اما شرابودفلسفه 
(دانشگاه تربيت ي عال يزمان در دانشگاه تهران و دانشسرا فرانسه را به طور همزبان  يريفرانسه و دب اتيادب

 يها آموزشگاه ةشبان يها الســدر ك يگذران زندگ يبرا زمانــهمرد. ــاز كــآغ معلم / دانشگاه خوارزمي)
ت و در ــد رفــد و به مشهــيل شــالتحص فارغ 1333در سال  .ردـك مي سيتدر يتـو مدارس دول يوصـخص

 كيعازم بلژ يسال بعد، با استفاده از بورس دولت فرانسه پرداخت. دوزبان هاي اين شهر به تدريس  دبيرستان
 در سال .شد ليرفت و در دانشگاه سوربن مشغول به تحص سيبه پار يو بعد از مدت سيشد و از آنجا به سوئ

در فرانسه بماند،  توانست يند مــرد. او هرچــدفاع ك »اسالم از نظر ولتر«خود با نام دكتري  ةاز رسال 1339
 اتيدر گروه زبان و ادب اريدانش به عنوانسال همان داد و به مشهد بازگشت و در  حيترج امراجعت به وطن ر

زبان و ادبيات  سرشناس در حوزة از استادان يكتدريج به عنوان ي هو ب فرانسه دانشگاه مشهد مشغول به كار شد
كتابخانه و  زيرشته و تجه نيا تيدر راه تقو يو 2د.شناخته ش يقيتطب اتيادب نظر در زمينة نيز صاحبو فرانسه 
بازنشسته  كه 1363كرد و تا سال  كوشش زيادي يانــو علوم انس دانشكدة ادبيات ةمجل يانداز راه نيهمچن

   3.ادامه داد يو آموزش يدانشگاه به خدمات علم نيشد، در ا
 ژوهش دراستادي ارتقا يافت. وي عالوه بر تدريس، تحقيق و پ دكتر حديدي به مرتبة 1344در سال 

اي ــه وزشي زبانــروه آمــدير گـ)، م1340-43شگاه (ــآموزش دان ةت ادارــاســون ريــرايي چــاج امور
 دانشكدة ادبياتت ــ)، معاون1343-44( دانشكدة ادبيات ت كتابخانةــ)، رياس1343-50ارجي (ــخ

                                                            
 .15، ص 1399مرداد  30، شهرآرا، » اي دكتر جواد حديدي به مناسبت هجدهمين سالروز درگذشت او روايتي از زندگي حرفه«سلمان ساكت،   - 1

 .15، صهمان  -2

  ، دسترسي در:كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، » سالروز درگذشت دكتر جواد حديدي«  -3
https://t.me/mafakherferdowsi/1040   ،19  2017اكتبر.                                                                                                                                                                                                                         
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) 1360-62ريزي زبان فرانسه ( برنامه ) و مدير كميتة1356-58( دانشكدة ادبيات)، رياست 1350-52(
همكاري كرد و به مدير به بعد در تهران اقامت گزيد و با مركز نشر دانشگاهي  1361فعاليت نمود. از سال 

از  »يدر افتخارات فرهنگ هيشوال«عنوان  1372دي در سال ــاب شد. دكتر حديــانتخ» لقمان« مسئولي مجلة
فرهنگستان زبان و ادب  به عضويت پيوستة 1375رد و در سال د كرا از آن خو وزارت فرهنگ فرانسه

   1فارسي پذيرفته شد و مديريت گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان را بر عهده گرفت.
حاصل بيش از سه دهه تالش است كه  »تا آراگون ياز سعد«كتاب  يديدكتر حد ةمهم و ارزند اثر

دان به ـشمنـنظر اندي 1373ال ـشار اين اثر در ســاست. با انترق و غرب ــون كالسيك شــفه در متـوق بي
 تيو فرانسه را در طول چهار قرن روا رانيا يو ادب يروابط فرهنگاين كتاب كه  2ادبيات تطبيقي جلب شد.

وسعت كار و  لـيـه دلـب ديآ يبه شمار م يقيتطب اتيادب ةنيارزشمند در زم ياثر نكهيعالوه بر ا دـنـك يم
بديع از  ةترجم ةارائ ةدي به واسطــدكتر حدي 3است. رگذارو اث قــيعم يپژوهش يدير حدــدكت يموشكاف

از سوي وزارت  80المللي قرآن كريم در سال  دكتر علوي، در نهمين نمايشگاه بين يقرآن، با همكار
   4تقدير شناخته شد. ةقرآن مجيد معرفي و شايست ةعنوان يكي از خادمان برگزيد فرهنگ و ارشاد اسالمي به

  5در تهران درگذشت. 1381مرداد  29در  يديدكتر حد
  

  
                                                            

  .2، ص 1385،  ، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگىنامه و خدمات علمي و فرهنگي دكتر جواد حديدي زندگياميد قنبري،   -1
  .7، ص همان  -2
، دسترسي در: كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، » تقويم فرهنگي علمي دانشگاه فردوسي مشهد«  -3

https://t.me/mafakherferdowsi/2035   ،19  2018اوت.                                                                                                                                                      

، دسترسي در: آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهدكانال تلگرام مركز ، » دكتر جواد حديدي، مترجمي متعهد«  -4
https://t.me/mafakherferdowsi/157   ،18  2016اوت.                                                                                                                                                  

 .15، ص»اي دكتر جواد حديدي به مناسبت هجدهمين سالروز درگذشت او روايتي از زندگي حرفه«ساكت، سلمان   -5
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  )1314-1399دكتر سيروس سهامي (
. افتيتولد  يدر بندر انزل يديخورش 1314در سال  يسهام روسيس
توسطه را در زادگاه خود گذراند؛ سپس ــو م ييابتدا التيصــتح

و  خيتار ةدر رشت 1336تهران شد و در سال  يعال يوارد دانشسرا
وارد  رــيدبشد. در همان سال به عنوان  ليالتحص فارغ ايجغراف

لنگرود و دو  يها رستانيسال در دب كي 1.دــشآموزش و پرورش 
و  خيتار سيمعلم بود و به تدر يانزلبندر  يها رستانيسال در دب

در چارچوب  1339در سال  .اشتغال داشت يفارس اتيو ادب ايجغراف
ها براي ادامه تحصيل در  تاز دانشگاهــجويان ممــاعزام دانش برنامة

از دانشگاه  »خوب اريبس« ةبا درج ايجغراف ةخود را در رشت يا. او دكترشده ــفرانس هيراخارج از كشور 
  2دنبال گرفت. يانزلخود را در  يو سپس به وطن بازگشت و خدمات فرهنگ )1344( كلرمون فران اخذ كرد

 سيمشهد) به تدر يدانشگاه مشهد (فردوس يو علوم انسان اتيادب ةدر دانشكد بعد از مدتي دكتر سهامي
 يو علوم انسان اتيادب ةدانشكد انيرپرست امور دانشجوــسال س كيبه مدت  1349در سال  يو مشغول شد.

دانشگاه منصوب شد و  ييكل امور دانشجو ريبه سمت مد 1353مشهد) بود. در سال  يدانشگاه مشهد (فردوس
 تا 17/12/1357 خياز تار يس از انقالب اسالمــ. پديگرد ايغرافــج يروه آموزشــگ ريمد 1354ال ــدر س

در پي تحوالت انقالبي  1362ال ــت و در ســمشهد را به عهده داش يدانشگاه فردوس يرپرستس14/09/1358
   3.درگذشت 1399سرانجام در هفتم بهمن ماه  وي .كار او جلوگيري شد ةدر دانشگاه از ادام

  اجتماعي نيز داشت.  –دكتر سيروس سهامي عالوه بر شخصيت علمي، فعاليت سياسي 
بود كه بر چكاد پاسگاه دانشگاه مشهد نشست.  57هاي انقالب  بان آرمان دكتر سيروس سهامي ديده«

. انتخابي به غايت مناسب زمان. من افتخار خدمت در 1357نقالب اولين رئيس دانشگاه مشهد بعد از ا
ب كاري مهندسي را داشتم كه با هيجانات اوايل انقال ةزمان مديريت ايشان به عنوان رئيس دانشكد

ها از دانشگاه و از رئيس دانشگاه فراوان بود كه اتفاقاً در موارد زيادي اين  بسيار دشوار بود. خواسته
                                                            

  ، دسترسي در:كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، » دكتر سيروس سهامي«  -1
https://t.me/mafakherferdowsi/3995   ،30  2021ژانويه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  ، دسترسي در:خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، » درگذشت اولين رئيس دانشگاه فردوسي بعد از انقالب«  -2
http://www.ibna.ir/vdccosq112bqxo8.ala2.html   ،8  1399بهمن.                                                                                                                                          

  ، دسترسي در:كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، » دكتر سيروس سهامي«  -3
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داد. استدالل هم اين  د با هم بودند و صد البته كه هركس هم حق را به طرف خود ميخواسته در تضا
ار دشوار و كار بود كه ما انقالب كرديم. كار دشوار بود و مرد كارآزموده مي طلبيد. واقعاً شرايط بسي

شار دكتر سهامي هرگز از فكرد.  ساعت كار مي 16فرسا بود. من شاهد بودم كه بعضي روزها تا  طاقت
شود كرد. در شرايط هيجاني  ناليد و با جان و دل در خدمت دانشگاه و انقالب بود. ولي چه مي كار نمي

آميزند و چنان عرصه را برمجريان  دن نظمي نو دوغ و دوشاب در هم ميپس از يك فروپاشي تا بناكر
  1»استعفا شد. شوند و چنين شد كه دكتر سهامي مجبور به تنگ مي كنند كه ناچار به استعفا مي

 در مقام عمل، به زيو ن كيآكادم ةاز جنب رانيا يايرافـبود كه در جغ يختگانيازجمله فره دكتر سهامي
 وي 2.وفادار ماند »ها و ارائه تجويزهاي راهگشا شناخت عوامل نابرابري«رافيا يعني ــرسالت اصلي دانش جغ

ت، ــالكوس وياثر ا »يرشد كم يايجغراف«. مه كردــترج يارســرا به ف ييايغرافـجص ـشاخثر د اـچن
اثر الكساندر  »النيگ نيسرزم«دوپالنول،  هيگزاو ةتـوشــن »رانيشمال ا يانسان يايجغراف رامونيپ يبررس«

 يو زندگ يياقتصاد روستا«پالنول،  د هيزاوــگاثر  »رانيشمال ا يايدرباره جغراف يمطالعات«خود زكو، 
اثر  »يوفسكيو آثار داستا يزندگ«به قلم ژان ولسان،  »نياقتصاد چ«)، ي(به زبان فرانسو »النيدر گ يدهقان
آثار و  از ي) برخيابوالقاسم پرتو همكاري (با سيوا تريپ ةنوشت »سرود آدمك«گروسمان،  ديلون

3.ندتهس او يها ترجمه
  

  

  

                                                            
  .1، ص1399تير  26مشهد،  مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي آثار  ، مشهد، مركز» بانان را بگو تا خواب نفريبد ديده«علي حائريان اردكاني،   - 1
  ، ص سخن سردبير.1399، 4، ش. فضاهاي پيراشهري ةتوسع ةنشري، » دكتر سيروس سهامي، همطراز انديشمندان بزرگ توسعه«حسن افروخته،   - 2
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  )1314-1372دكتر عبدالهادي حائري (
د. پدربزرگ پدري ــقم متولد شدر  1314عبدالهادي حائري در 

اش حاج  ادريــدربزرگ مــائري و پــداهللا حــاو حاج ميرزا عب
 1وزه علميه قم بود.ــشيخ عبدالكريم حائري مؤسس ح

 ةانــرسختــالفت ســمخ زيپدر و ن يدست به سبب تنگ يعبدالهاد
 يدرسه نرفت و چندــوزش و پرورش، به مــآم دياو با نظام جد
 پلمشيدر حوزه، د ليگمارده شد. بعدها با تحص يباف بعد، به پارچه

 دليل عالقه به نويسندگي وارد جرگةدر جواني به  2.تــرا گرف
 60حــدود  1333تا  1328هاي  سالروزنامه نگاران شد و طي 
ة الهيات به وارد دانشگاه تهران شد و در رشت 1336اجتماعي نوشت. در سال - مقــالــه و داســتان سياسي

تاريخ و  سال در رشتة 9ــانادا رفت و مدت به ك با بورس دانشــگاهي 1343در سال  3.تحصيل پرداخت
سال را نيز به تدريس زبان و ادب فارسي  2مشغول بود. در همان حال به تحصيل مطالعات خاورميانه 

رنيا در بركلي به عنوان استاديار ال در دانشگاه كاليفــس 4به مدت  4پس به كمك حامد الگارــگذرانيد. س
دكتري خود پيرامون انقالب مشروطيت كتابي به زبان انگليسي  وي كه براساس رسالة 5به تدريس پرداخت.

ــه چاپ رسانده انگليسي و فارسي ب زبان منتشر كرده بود و پيش از برگشت به ايران چندين مقاله به
، پيشاپيش با دانشكدة ادبياترخي از اعضاي گروه تاريخ به ايران آمد ب 1357هنگامي كه در سال 6بود،

دانشكدة دانشياري در گروه تاريخ  ــت از همان آغاز با مرتبةبه همين جه 7آشنا بودند. اوآثار و مقام علمي 
انه و ديگر ــده اخير ايران، خاورميــدو س به تدريس تاريخِ مشهد و علوم انساني دانشگاه فردوسي ادبيات

                                                            
استاد دكتر  ةدانشكدة ادبيات و علوم انساني / يادگارنام ةمجل، » نگاهي گذرا به زندگاني و آثار استاد دكتر عبدالهادي حائري«بي نا،   -1

 .3- 4، ص 1371، 25، سال 2و  1، ش. عبدالهادي حائري

شهرآرا آنالين؛ ، » گويد پور به مناسبت سالروز درگذشت استاد عبدالهادي حائري از او و آثارش مي دكتر ايمان«پور،  محمدتقي ايمان  -2
                                                                                                                                                                                                                                                                           .1397تير  http://shahraraonline.ir/news/84874   ،23، دسترسي در: مردمي مشهد ةرسان

 .4، صهمان  -3

 كاليفرنيا. ،استاد مطالعات اسالمي و زبان فارسي در دانشگاه بركلي -4

 .5، ص25، سال 2و  1، ش. »نگاهي گذرا به زندگاني و آثار استاد دكتر عبدالهادي حائري«بي نا،   -5

  .504، ص چه گذشت؛ نقشي از نيم قرن تكاپو آنعبدالهادي حائري،   -6
  .57، ص دكتر عبدالهادي حائري ةنگاران هاي تاريخ زندگي، آثار و انديشهحجت توتكار،   -7
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براي با اينكه با برخي دولتمردان دوران انقالب آشنايي داشت،  او 1هاي اسالمي مشغول شد. سرزمين
   2تعامل با آنان پرهيز كرد. پاسداشت علم از ورود به عرصة

ارهاي پژوهشي به همراه ــ(انقالب فرهنگي) افزون بر ك ها دانشگاهتعطيلي  ــائري در دورةدكتر ح
او  3داشت. ها دانشگاهخ در ــتاري ــي رشتةدرس نقش مهمي در تدوين برنامة واجوياندكتر محمدكاظم خ

 نخبه، شاگرداني در يك دهه بعد و تاپايان عمر نسبتاً كوتاه خود با نوشتن آثار علمي برجسته و نيز تربيت
سلسله  1367سال  از 4.كشور از خود به جا گذاشت يها دانشگاه در پژوهي جريان تاريخ در سزايي به تأثير

گاه فردوسي مشهد ايراد كرد. دانش دانشكدة ادبياتدانشگاه تهران و  دانشكدة ادبياتهايي در  سخنراني
گران ايران با دو  هاي انديشه نخستين رويارويي«ها و تحقيقات تكميلي وي در كتاب  اين سخنراني نتيجة
ــه عنوان كتاب برگزيدة سال انتشار بال پس از ــتاب يك ســثبت شد. اين ك »تمدن بورژوازي غرب روية

كشوري  به عنوان استاد نمونة 1370- 71لي همچنين در سال تحصي 5تاريخ در ايران معرفي شد. در رشتة
  در مشهد درگذشت.خون  بر اثر بيماري سرطانِ 1372 رماهيت 23در  يدكتر حائر 6برگزيده شد.

  

  

                                                            
 .6، ص25، سال 2و  1، ش. »نگاهي گذرا به زندگاني و آثار استاد دكتر عبدالهادي حائري«بي نا،   -1

 .509، ص نيم قرن تكاپوآن چه گذشت؛ نقشي از عبدالهادي حائري،   -2

 .60، ص دكتر عبدالهادي حائري ةنگاران هاي تاريخ زندگي، آثار و انديشهحجت توتكار،   -3

 .15، ص 1400تير  23، شهرآرا، » تاريخ معاصر "هادي"«نژاد،  اميد حسيني  -4

 .12-13، صهمان  -5

 .17، صهمان  -6
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  )1317-1372دكتر محمدكاظم خواجويان (
در  يشمس يهجر 1317آذرماه سال  1محمدكاظم خواجويان 

ى فعاليت ها سالاز نخستين  . ويشهر مشهد چشم به جهان گشود
شهد، زير نظر استاد محمدتقى ــالم در مــون نشر حقايق اســكان

 سپس 1.مذهبى در اين كانون پرداخت هاي فعاليتشريعتى، به 
، همراه ة ادبيات مشهددكــود را در دانشــخ تحصيلي هاي اليتــفع

 آغاز كرد. يحوادث انقالب اسالم انيدر جر يبا مبارزات سياس
خود با موضوع  يكارشناس ةنام با نوشتن پايان 1341در سال  يو

خود را به تاريخ اسالم نشان داد. او در همان  ةمذهب زيديه عالق
تحصيل به فرانسه رفت و  ةادام يسال برا 2سال با استخدام در آموزش وپرورش به آباده رفت. بعد از 

 يدر دوران تحصيل در فرانسه با انجمن اسالم خواجويان خود را از دانشگاه سوربن گرفت. يمدرك دكتر
كشور ارتباط نزديك داشت و به همين دليل بعد از بازگشت به ايران، بالفاصله از  از دانشجويان خارج

از  يه يكــتدريس ب يراــاو را ب يدكتررغم داشتن مدرك  به يساواك احضار شد و حت يسو
در  57مردم مشهد در سال  يمبارزات انقالب يگير اوج يها در سال يو هد فرستادند.ــمش يها دبيرستان
ط ــتيار گرفتن صدا وسيما توســاخ مشهد و يا در يهمچون تحصن فرهنگيان در استاديوم تخت يماجراهاي

به گروه تاريخ  يانقالب اسالم يحمدكاظم خواجويان با پيروزم دكتر ايفا كرد. ييسزا مردم، نقش به
 يانــادبيات و علوم انس ةكدــت دانشـبه رياس 1360د و در سال ــقل گرديــمشهد منت يدانشگاه فردوس

با وجود داشتن  انيخواجو 2ت.ـده داشــه عهــرا ب تيمسئول نيسال ا 8د و به مدت ــهد منصوب شــمش
وم انسانى مشهد كوشش ــادبيات و عل  ةدانشكد بر در زمان رياستي و انقالبي ــسياس هاي فعاليت نةپيشي

وان خود از ــد امكان و تــو تا ح 3دده نگه دارــشكده را سرزنــپژوهشى دان-بسيار كرد تا فضاى علمى
در اين او  هاي فعاليتاز در دانشكده و سپس دانشگاه جلوگيري كند.  ها سالهاي رايج در آن  بــآسي

                                                            
، دسترسي در: ايبنا (خبرگزاري كتاب ايران)، » تاريخ است ةمعنوي رشت ةخواجويان سرماي«پور به نقل از  محمدتقي ايمان  -1
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با اقداماتي هاي آموزشي دانشكده  بازسازي جايگاه گروه تاريخ و برخي ديگر از گروهتالش براي زمينه 
انشگاه فردوسي تاريخ د گروهها بود كه  همين تالش اي هيأت علمي مناسب بود. در نتيجةجذب اعض نظير

  د. شبه قطب دانش تاريخ كشور تبديل  1370 مشهد در ابتداي دهة
در  حال نياست. با ا يباق يشمار آثار كم اد،يز يياجرا يها و مشغله ها تيمسئول ليدل به انيوخواج از

هفت «و  »عيتش خيتار« يها عنوان. دو كتاب با استآشكار  يو ةنگاران خيتار كرديآثار اندك، رو نيهم
 ةياوست كه در نشر ةمجموع هفت مقال ريمانده كه كتاب اخ ادگاريبه  ياز و »اسالم خيمقاله در تار
  است.  دهيبه چاپ رس يخيمطالعات تار

در سمت معاون دانشجويى دانشگاه مشهد انجام  1372آبان  13در تا زمان درگذشت  خواجوياندكتر 
ويژه  داشت و به ويتــى شمال شرق كشور عضها دانشگاهت امناى ــهيئدر  كرد. همزمان با آن ميوظيفه 

  1دار بود. گروه تاريخ وزارت فرهنگ و آموزش عالى را نيز عهدهريزى  سرپرستى شوراى برنامه
  

  

   
  

   

                                                            
  .1399شهريور  10، نامه) شناسي و زندگي تخصصي كتاب ةويكي نور (دانشنام، » خواجويان، محمدكاظم«  -1
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  )1317 ةدكتر محمد فاضلي (زاد
از  »درگاه سليمان« اي به نام در دهكده 1317 سال محمد فاضلي در

كُردزبان به دنيا و اي روحاني  توابع شهرستان سقز، در خانواده
مالاحمد درش ــرا نزد پ ياتــدمــو مق ييداــابت التيتحص .دــآم

ري كرد. ــسپ كردستان هيعلم يها حوزه ةاز استادان برجست يفاضل
ت ــدرس آموختان ـكردس هيعلم ياـه حوزه آن چندي درپس از 

و  ولــالم، فقه و اصــك ،يالغــلوم بـع يعالوه بر فراگيرو 
تفسير، ادبيات، مسائل  يادگيريبه  يآور يبا رو صرف و نحو

پايان پس از  1كرد.  را كامل خود تاريخ اسالم تحصيالتو  يفقه
مناسب  يفرصت پرداخت تا سيو پرورش شهرستان سقز به تدرآموزش  درحوزوي مدتي را  التيتحص

دانشگاه تهران به  اتياله ةو در دانشكد رفتبه تهران  1340سال باالخره درشود.  دانشگاهراهي و  ديآ شيپ
   2.تحصيل پرداخت

با  1351تا سال  جيو به تدر شد لينا يو مدال فرهنگ سانسيلدريافت به  نخست ةبا رتب 1345سال  در
در امتحان  سپس .شدعرب  اتيزبان و ادب ةدر رشت يارشد و دكتر موفّق به گرفتن كارشناسي يستگيشا

 گروه زبان علمي براي تهيأ نفر يك انتخاب منظور هـب هد كهـمش دانشگاه	كتبي، شفاهي و تدريس عملي
در طول مدت برگزيده شد. دكتر فاضلي  گرفت در رقابت با ديگر داوطلبان مي صورت	عرب ادبيات و

 يارشد و دكتر كارشناسي ،يمقاطع كارشناس رب درـع اتيهاي مختلف زبان و ادب درس سياشتغال به تدر
ارشد و دكتري اين  كارشناسيهاي  دوره 3.دار بود عهدهرا  يفارسزبان و ادبيات  رشتة يعربهاي  و درس

اندازي  گيري مداوم دكتر فاضلي راه با تالش و پي 1376و  1370هاي  سالگروه آموزشي به ترتيب در 
  4.دش

                                                            
، دسترسي در: خبرگزاري كردپرس، » ها گردن ما خراسانيبر » كردستاني«حق بزرگ اين استاد «پور،  اسماعيل حسين  -1

https://kurdpress.com/fa/2289/   ،11  1399دي.                                                                                                                                            
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او تحقيقاتي  به كمبريج انگلستان رفت. زمينة 31/03/1366تا  01/07/1365دكتر محمد فاضلي از 
عربي دانشگاه كمبريج، زبان  تحقيقاتي جديد شاخة هاي آموزشي و فعاليت عبارت بود از: مطالعه در زمينة

هاي  گونه كه در زبان علمي در آموزش اين زبان بدان و فنون تازة ها تدريس زبان عربي، روش شيوة
   1انگليسي و فرانسه مطرح است.

 به دليل جايگاه علمي خودمشهد، دانشگاه فردوسي  دانشكدة ادبياتدر  سيتدر فزون بردكتر فاضلي ا
، عالمه مدرس تيتربي ها دانشگاهبا  1372و از سال داشت يهمكار زيدانشگاه ن اين اتياله ةدانشكدبا 

زبان و  و ي عرب اتيارشد زبان و ادب يكارشناس و يدكترهاي  دوره براي تدريسامر در  طباطبايي و الزهرا
  2.داشت يهمكار يفارس ادبيات

  

  
  
  

   

                                                            
 .222، ص 1367معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد در سال  ةهاي حوز فعاليتگزارش معاونت پژوهشي،  ةحوز  -1
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  )1321 ة(زاد اعزازي هزاد دكتر هما زنجاني
سالگي  6در مشهد متولد شد. در  1321آذر  18هما زنجاني زاده در 

هاي  به كــودكستان خصــوصي شــاهدخت رفت و بعد در دبستان
 1334دخت تحصــيل كــرد. در  شاهدخت، آذرمي، پرتوي و ايران

تيم بسكتبالي كه در  1335تخصصي نقاشي را آغاز كرد. در  ةدور
عاليق او محدود به اينها  1ـشوري شــد.آن عضو بود قهرمان كـ

كشف كرد  شد و در تحصيالت، استعداد خــود در رياضيات را نمي
رياضي براي دختران  ةر آن روزگار امكان تحصيل در رشتاما د

 ليتحص ريناگزكند.  شركت امتحان در ندادند اجازه وفراهم نبود 
 يسيزبان انگل ةدانشگاه تهران و رشت يشناسنيزم رشتةدر كنكور همزمان  داد.ادامه  يعيطب ةخود را در رشت

رغم تمايل  به مشهد زودتر از تهران اعالم شددانشگاه كنكور  يجةنتشركت كرد و چون  شهددانشگاه م
رد. بدين ترتيب در سال هاي دانشگاه مشهد ثبت نام ك يسيانگل اتيادبزبان و  ةرشت شناسي در  بيشتر به زمين

تربيت  يك سالة ةپس براي گذرانيدن دورــهد شد. ســگاه مشــدانشجوي دانش 1343تا  1340تحصيلي 
با  رانــتهدر ران رفت. ــوارزمي كنوني) در تهــلم / خــت معــشسراي عالي (دانشگاه تربيــبه دان ــردبي

ي آشنا شد و اين ــشناس جامعه ةحوزلف آثاري در مؤ »پور اميرحسين آريان«اي همچون  استادان برجسته
هاي زبان  ان در كالسزمبود. هم در مقطع كارشناسي ارشد علوم اجتماعي ةبه حوز اواي براي ورود  مقدمه

و در ش با آگاهي از تحصيل اا سفارت فرانسه، ثبت نام كرد. استاد زبان فرانسه در محل سوربندانشگاه 
با  پيشنهاد همراهاين  ر فرانسه را به او داد.پيشنهاد ادامه تحصيل داجتماعي  ارشد علوم كارشناسي رةدو

 راهي خود مراه يكي از دوستانــبه هباعث شد كه تصميم بگيرد ، داشتاي كه از كار تدريس  اندوخته
 آموزشي ةدر اين كشور يك سالي دور به فرانسه وارد شد. 1347مهرماه سال  در و سرانجام . ادوشاروپا 

ها به ايران بازگشت.  آوري داده براي جمع رسالهان و انتخاب موضوع د و پس از امتحيدكتري را گذران
ازگشت و دكتري خود را در علوم اجتماعي از دانشگاه سوربن دريافت كرد و در فرانسه ب بهيك سال بعد 

  2به ايران بازگشت. 1349

                                                            
  .11، ص زاده نكوداشت دكتر هما زنجاني ةنام ويژه  -1
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به مقام استادياري ارتقا پيدا كرد  1356در دانشگاه مشهد به عنوان مربي استخدام شد. در  1354در سال 
شناسي ايران  انجمن جامعه 1370در سال  1انتصابات و ترفيعات دانشكده شد. عضو كميتة 1358و در سال 

و چهارم به عنوان عضو اصلي  سومهاي  البدل و در دوره به عنوان عضو علي اول ةرا تأسيس كرد و در دور
شناسي ايران در خراسان بود كه به  انجمن انتخاب شد. وي همچنين مؤسس دفتر انجمن جامعه ةهيأت مدير

يكي از به ل ــر تبديــاين دفت ،هدــاه فردوسي مشــشان و ديگر همكارانش در دانشگــمت ايــه
   2اسي ايران شد.شن ترين دفاتر استاني انجمن جامعه ترين و فعال قديمي

آندره ميشل را ترجمه كرد كه در زمان خود كاري نوآورانه  نوشتة »جنبش زنان«كتاب  1371در سال 
ابي ــعضو شوراي نظارت و ارزي 1377ت و در سال ـافـي ءاــياري ارتقــدانش به مرتبة 1372در سال  3بود.

نقد فمينيستي از «ه اعزام شد تا در موضوع ــماه به فرانس 6دت ــبه م 1379در سال  4اه شد.ــآموزش دانشگ
صي ــتخص تةــيــعلوم اجتماعي، عضويت در كم سردبيري مجلة 5.ه كندــعــمطال» شناسي نظريات جامعه

اصلي مركز پژوهشي مطالعات  اعضاي ي درسي گروه آموزشي علوم اجتماعي و حضور در ميانريز برنامه
دانشكدة زاده در زمان حضور در  هاي خدمات علمي دكتر زنجاني اجتماعي خراسان رضوي از ديگر عرصه

  6بازنشسته شد. 1387و علوم انساني بوده است. وي در سال  ادبيات
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  )1314-1396دكتر افضل وثوقي (
ديده به جهان  )كردستان(ز در سقّ 1314افضل وثوقي در سال 

اول را در زادگاه خود به اتمام  متــوســطةابتدايي و  ةدور. گشود
شم دبيرستان به سنندج سفر ــد. براي گذراندن سال پنجم و شيرسان

كرد و از آنجا كه سنندج سال آخر دبيرستان را نداشت، به تبريز سفر 
ا كه از آنجنمود. ديپلم طبيعي خود را دريافت  1330تا سال  كرد و

و به اصرار خانواده ديپلم طبيعي  عالقه نداشتهاي طبيعي  رشتهبه  او
به و در تبريز  گرفتتغيير رشته  تصميم بهرا دريافت كرده بود، 

به  1334پرداخت. پس از دريافت مدرك كارشناسي در سال  زبان و ادبيات فرانسه ةرشت تحصيل در
سال در شهر گناباد  12دريس خود را به مدت ت نخستي ها سال د.آماستخدام آموزش و پرورش در

شهرها فرانسه و انگليسي در اين  1346او تا سال  1.خراسان خدمت كرد و پس از آن به مشهد منتقل شد
براي جذب افراد داراي مدرك ليسانس فرانسه اعالم نياز  دانشكدة ادبياتدر همان زمان  2كرد. تدريس مي

دانشكدة در  1346قبولي شد و از سال  ةآزمون موفق به كسب نمر با شركت در اين وثوقيو  ه بودكرد
 در گروه زبان فرانسه مشغول به كار شد. يسيالتدر به عنوان مدرس حق مشهد دانشگاه فردوسي ادبيات

رد و مدرك ــك متي) عزوي(ژوس ســيگاه پارــسال به دانش 4 يراــب 1357تا  1354 يها  سال يطس ــسپ
 در يطور رسمبه بازگشت و  رانيبه ا 1357در سال  كرد. افتيدر يشناس زبان ةرشتدر ود را ــخ يدكترا

 4بود. يجه سقزــله يصرف فعل در زبان كُرد ةدربار يوثوق يدكتر ةرسال 3د.استخدام ش دانشكدة ادبيات
ارشد زبان  كارشناسي و كارشنــاسيدانشكدة ادبيات به تدريس دروس مختــلف دورةدر  1382وي تا سال 

ي و خدمت انقالب فرهنگ يعال يشورا يدروس علوم انسان يزير در گروه برنامه تيعضو 5فرانسه پرداخت.
زبان  گروه ريمد ها سال وي 6.هاي او بود از ديگر فعاليت جنبي در دادگستري خراسان با عنوان مترجم رسمي

                                                            
  ، دسترسي در:دانشگاه فردوسي مشهدوبگاه مركز آثار مفاخر و اسناد ، » افضل وثوقي«  -1
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بازنشسته  ي مشهداز دانشگاه فردوس ياستاد تمام مرتبةبا  تيبود و درنها دانشكدة ادبيات در و ادبيات فرانسه
از شصت سال  1395 هشتــبيارد 12در  2كرد. در دانشگاه آزاد اسالمي تدريس مي 1388وي از مهر  1.شد

  3.شد ريمشهد تقد يدانشگاه فردوس دانشكدة ادبياتدر  ي اوو آموزش يخدمات پژوهش
در حوزه  كيو تئور ياز متون ادب يبرخ يبه برگردان فارس آموزشي خـود، هاي فعاليت در كناروثوقي 

 اتيزبان و ادب ةاز مترجمان صاحب سبك در عرص اي داشـت، تا جايي كه به مرور تـوجه ويژهفرانسه  اتيادب
كه بود از آلفونس دوده  يداستان كوتاه دادكه از زبان فرانسه انجام  يا ترجمه نخستين. شد يشناس فرانسه و زبان
سراسر محبت از استاد  يا آن، نامه انتشاراز حدود ده روز از  بعد فرهنگ گناباد چاپ شد. ةادار يدر بولتن محل
را به  يوثوق اش و در نامها .كرد افتيدر ، زبان فرانسه بود ريدب رجنديب يكه در دانشسرا يرجنديب ياحمد احمد

 ةترجم ةدر مسابق ياثر ژان آنو »توشه يمسافر ب« ةشنامينما ةاز آن با ترجم پس .كرد قيكار ترجمه تشو ةادام
و نفر  كردشركت  كرد، يفروغ آن را اداره م يكه مرحوم دكتر مهد» تهران كيدرامات يهنرها ةادار« ةشنامينما

از مترجمان  يبا متن اصل يفارس يها به مطابقت ترجمه . همزمانترجمه افتاد يدر واد بدين ترتيب .شددوم 
دكتر . تشخيص دادترجمه  يِريآموزش و فراگ يبرامناسب  يها از راه يكيرا و اين كار  پرداخت يمشهور م
چند سفر كوتاه به امريكا و بـا  شد وهم مسلط  يسيزبان انگل به ة خودآموزبه شيودر كنار زبان فرانسه وثـوقي 

 چند كتاببنابراين . آن را تكميل كرد مهارت خود در رانيحاضر در ا زبانانِ يسيا انگلـانگلستان و مراوده ب
در  1396سال  نيفرورد 14شامگاه روز دوشنبه  سرانجام دراو  4.كردترجمه را به طور مستقيم به فارسي  يسيانگل

  5.درگذشتمشهد 
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  )1326 ةدكتر محمدجعفر ياحقي (زاد
شهرستان  تردشـس ةلـدر مح 1326سال ي در قـاحيعفر ـمحمدج

 اين خود را در ةو متوسط ييابتدا التيآمد. تحص ايفردوس به دن
ه مشهد رفت و ب ليتحص ة، به قصد ادام1345د. در سال شهر گذران

در  فارسي اتزبان و ادبي رشتة كنكور در اول ةبا رتب 1346در سال 
در  سانس،يل ةشد. پس از اتمام دور رفتهيمشهد پذ يدانشگاه فردوس

ارشد زبان و  نكور كارشناسيـدر ك اول ةرتب نيز با 1350ال ــس
 ةا درجــب 1354در سال  شد. رفتهيدانشگاه مشهد پذ يفارس اتــيادب

 اتيادب در بخش زبان و يبه عنوان مرب يوسفي نيدكتر غالمحس شنهاديخود دفاع كرد و به پ ةنام انيممتاز از پا
دانشگاه  يفارس اتيادب زبان و دكتري ةدر دور يمان زمان وــخدام شد. در هــاست يدانشگاه فردوس يفارس

دانشگاه تهران به  دكتري ةدر دور ،يدر دانشگاه فردوس سيزمان با تدر و هم شد رفتهپذي اول ةتهران با رتب
سال  1.كرد دفاع ممتاز ةخود در دانشگاه تهران با درج ريــدكت ةنام انياز پا 1359پرداخت. در سال  ليتحص

به انگلستان رفت و  ياستفاده از فرصت مطالعات يسال برا كيبه مدت  1364 وريشد. از شهر ارياستاد 1362
ماه  كيبه دعوت دانشگاه آكسفورد  گريبار د 1367سال در  به مطالعات خود ادامه داد. جيدر دانشگاه كمبر

  2.ديرس ياريدانش ةدر همان سال به مرتب و بود قيسرگرم تحق انيبادل ةدر كتابخان
وان ـنـا عـب يتابــك ةودــان شالـان زمـدر همپرداخت.  ميتن ـو نوشژوهـش ـار بـه پـداي كــهمـان ابتاز 

 نيد. اــواگذار ش يبه وان قدس رضوي ــدر آستآن  يعلم تــيو مسئول شد يزير يپ »يقرآن ةنام فرهنگ«
 ،دهيبه عنوان كتاب برگز 1375 سال در و در پنج جلد منتشر و لياو تكم يكتاب سرانجام به همت و سرپرست

شد با سمت  سيسأان قدس تــآست ياسالم يها شــپژوه اديكه بن 1363ال ــكتاب سال شد. از س ةزيجا ةبرند
 ،يكارشناس يها در دوره سيزمان با تدر شد. او هم قيمشغول به تحق اتيگروه فرهنگ و ادب ريمد

شركت  يــخارج و يداخلمهم  يها فرانســدر كن بارهاي فارس اتيزبان و ادب يارشد و دكترا كارشناسي
للي آسيا و آفريقا كه در تورنتو ــالم بين وسومين كنگرة در سي 1369در سال از آن جمله  3كرده است.
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براي انجام مأموريتي يك ساله به ژاپن رفت. او در دانشگاه  1369سخنراني كرد. در سال  شد، (كانادا) برگزار
و از همان زمان به  ديرس يادــاست ةبه مرتب 1372 الــسدر توكيو به تدريس زبان و ادبيات فارسي پرداخت. 

 تاليتحص تيلئوــاه بعد مســمنصوب شد. چند م يلوم انسانـو ع دانشكدة ادبيات يپژوهشمعاون سمت 
 اتيادب و يشناس يــفردوس يقطب علم تيريمد 1381ماه  ياز د ويبه او واگذار شد.  زيدانشكده ن يليتكم

در  )1400سال(و تاكنون  1هده گرفتــع رب ،گذاران آن بود كه خود از بنيانرا  (فردوسي و شاهنامه) خراسان
المللي دكتر ياحقي در قطب علمي در فصل  علمي و بين هاي گستردة اين سمت باقي است. گزارش تالش

ش ــقرآني، چاپ جديد تاريخ بيهقي به كوش عالوه بر فرهنگنامةت. ــهارم اثر حاضر (پژوهش) آمده اســچ
دد ديگري ــسال شد. از دكتر ياحقي آثار متع ةكتاب برگزيد 1389دكتر ياحقي و مهدي سيدي نيز در سال 

او  نيز  گرــديعلمي صدها مقاله و نوشتار انتشار حيح، سفرنامه و ... به چاپ رسيده است. ــدر قالب تأليف، تص
تبديل  المللي اي ملّي و بين چهره به يكادبيات حماسي و شاهنامه  ويژه هادبيات فارسي ب زبان ورا در حوزة 
 مشهد دانشگاه فردوسيلس علمي در نكوداشت او در داخل و خارج از ــچندين مجتاكنون . كرده است

شگاه ــدان» استاد ممتاز«افتخارات دكتر ياحقي با انتخاب ايشان به عنوان  امةــت. كارنــبرگزار شده اس
 گذاري و مديريت مؤسسة نين با بنيانده است. دكتر ياحقي همچــتكميل ش 1399هد در سال ــي مشــفردوس

 –هاي علمي  پيوند ميان فعاليت ينقش مهمي در برقرار 1384خردسراي فردوسي در بيرون از دانشگاه از سال 
ادبي  –هاي فرهنگي  ) به يكي از كانون1400دانشگاهي با جامعه ايفا كرده است. اين مؤسسه اكنون (سال 

    2اثرگذار در سطح شهر مشهد و خراسان تبديل شده است.
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  )1320 ة(زاد الديني مهدي مشكوهدكتر 
 ةخانواد كيدر  1320 ســال ماه يد ستميــدر ب الديني مهدي مشكوه

به جهان گشود. پدر او دكتر  دهيهد دــدر مش يو مذهب يگــفرهن
 يو فرهنگ يعلم يها تياز شخص ينيالد هعبدالمحسن مشكو

مشهد دانشگاه  يو معارف اسالم اتياله ةاد دانشكدــخراسان و است
را در  رستانيدوم دب اول و ةدور از تان و پنج سالــدبس ةدور بود.

. آنگاه وارد درا در مشهد گذران انــرستيم دبــتهران و سال شش
را در سال  يسيزبان انگل يناســكارش ةدانشگاه مشهد شد. دور

 1344را در سال  يسيانگل زبان يريدب ةدانشگاه و دور نيدر ا 1343
و  1350شناسي را در سال  زباند ــارش يكارشناس ةت. او دورــر گذاشــتهران پشت س يعال يدر دانشسرا

 ،سياو تدر ها سال نيا در .درسان انيدر دانشگاه تهران به پا 1357شناسي را در سال  زبان يدكتر ةدور
پرداخت.  سـيمشهد به تدر يشگاه فردوسـدر دان 1351از سال  .برد شيرا با هم به پ قيو تحق ليتحص

 تأيو هــد به عنوان عضــمشه يدانشگاه فردوس شكدة ادبياتدانشناسي  در گروه زبان 1355سپس در سال 
 1365در سال  .ادامه دادشناسي  و پژوهش در قلمرو زبان سياستخدام شد و به تدر يبه صورت رسم يعلم
 ييقايو آفر يرقــمطالعات ش ةكدــشناسي دانش روه زبانـت و در گـكوتاه به انگلستان رف يا دوره يبرا

 نيز در كنگرة 1366ــال در س 1رداخت.ــپ ككود يآموز زبان ةنيدر زم يو بررس قيدانشگاه لندن به تحق
  2شناسان در برلين شركت كرد. جهاني زبان

 يليصــدر سال تح يعنيدو سال بعد  رسيد. يادــاست ةمرتببه  1367ال ــدر س رانيپس از بازگشت به ا
 ياـههـيرـنظ يرخـب ـةنـيدر زم همانـيوان پژوهشگر مــنـبه ع ريكاــامشگاه واشنگتن در ـدان در 70-1369
 افتيدوران در نيپرداخت. حاصل ا قيبه تحق يزبان فارس فيدر توص آنها يريشناسي و به كارگ زبان نينو

در دانشگاه چارلز در  1380-82 يها سالدانشگاه بود. او در  نياز ا يشناسي فارس زبان قاتيتحق يگواه
 يارســناسي فــش ها و زبان مهارت ســيبه تدر همانيوان استاد مــك، به عنــچ يز جمهورـركـاگ، مرـپ
مراحل  زيو ن يآموز زبان يهانهـيدر زم يدانشگاه يطرح پژوهش نيندـچ ينيالد همشكور ـدكت .رداختــپ

با عنوان  يمل يپژوهش حطر كي نيزبان و همچن يدر گفتار كودكان فارس يو ساخت يرشد عناصر دستور
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ديگر او با  يرا به انجام رسانده است. طرح پژوهش »يها و آموزش زبان فارس دانش زبان و مهارت نيتدو«
 1379 سال ةديبرگز يطرح پژوهش ةزيجا ةبرند »زبان يدر گفتار كودك فارس يرشد دستور يبررس« عنوان

نگ و ارشاد ــفره وزارت ،ت علومرااز وزددي ــف جوايز متعــي مختلها پژوهش براياو  نيشد. همچن
كرده است. او در شمار  افتيدر مشهد يو فردوس زيتبر ،ييتهران، عالمه طباطبا يها دانشگاهو  ياسالم

 ريبه غ يآموزش زبان فارس زيو ن يو خارج يداخل يشناس زبان يها يشياند ا و همــه شيماــاز ه ياديز
 يها انــزب تسلط او برشركت كرده است.  يمقاله و سخنران ةبا ارائل و خارج كشور ــدر داخ انيبوم
المللي و چاپ مقاله در نشريات خارجي را  امكان حضور او در مجامع معتبر بين يربــع و سهــفران ،يسيانگل

وي  1.بوده است زين امريكاشناسي  انجمن زبان ةوستيعضو پ ينيالد همشكو دكتر براي او فراهم كرده است.
 در ژوهش،ـپ و سـيتدرعالوه بر  نينـهمچ2شد.شناسي استادنمونة كشوري  در زمينه زبان1384در سال  

1372-75(سيرئ مقام قائم) 1،362-69(يآموزش معاون ،)1358-62( ناسيش زبان گروهريمد يها متس ، (
ة زيمم تأيه يانسان علوم يتخصص يوراـش ســيرئ)، 1377-80( يانسان علوم و ادبيات دانشكدة سيرئ

و  قاتيشناسي وزارت علوم، تحق زبان يزير برنامه يو شوراـو عض )1373-80( مشهد يفردوس دانشگاه
دستور زبان «از كتاب  ديبا ينيالد همشكو يمهد قابل توجه دكترمهم و آثار  از خدمت كرده است. يفناور
   3است. بوده و اثر گذار عيبد يكتابدر نوع خود كرد كه  ادي »يگشتار هينظر ةيبر پا يفارس
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 دانشکده کتاب سال دگانیبرگز
 

 رتبه گروه نویسنده عنوان کتاب تاریخ

 جایزه سلطنتی کتاب سال زبان و ادبیات فارسی جالل متینی الطب یف نیالمتعلم هیهدا 1344

 جایزه سلطنتی کتاب سال زبان و ادبیات فارسی غالمحسین یوسفی نامه قابوس 1345

 جایزه سلطنتی کتاب سال علوم اجتماعی ابراهیم شکورزاده نخراسا مردمعامه  دیفرهنگ عقا 1346

1368 

  یها نخستین رویارویی

 گران ایران با دورویه  اندیشه

 غرب یبورژواز تمدن

 کتاب سال تاریخ یحائر یعبدالهاد

1369 
 عملی، بررسی  شناسی زبان

 نگویش قای
 کتاب سال شناسی زبان رضا زمردیان

 کتاب سال زبان و ادبیات عربی ترجمه جواد حدیدی حدیث عشق در شرق 1373

1374 
از سعدی تا آراگون )تأثیر ادبیات 

 فرانسه( فارسی در ادبیات
 کتاب سال زبان و ادبیات عربی جواد حدیدی

 کتاب شایسته تقدیر شناسی زبان رحیم عفیفی فرهنگنامه شعری 1374

 کتاب سال زبان و ادبیات فارسی محمدجعفر یاحقی جلد( 5قرآنی )فرهنگنامه  1375

 کتاب شایسته تقدیر تاریخ خواجویان محمدکاظم تاریخ تشیع 1377

1380 
  یهادگاهید یبررسنقد خیال: 

 یدر سبک هند ینقد ادب
 کتاب شایسته تقدیر زبان و ادبیات فارسی محمود فتوحی رودمعجنی

 تاریخ بیهقی 1389
 محمدجعفر یاحقیتصحیح 

 و سید مهدی سیدی
 کتاب سال زبان و ادبیات فارسی

1389 
 و قلمرو  رانیا یادب خیتار

 یزبان فارس
 کتاب شایسته تقدیر زبان و ادبیات فارسی یزرقان یمهد دیس

1392 
الجنان فی تفسیر  الجنان و روح روض

 جلد(20) القرآن

تصحیح محمدجعفر یاحقی 

 و محمدمهدی ناصح
 کتاب سال ادبیات فارسیزبان و 

1392 
 ها، هی: نظریشناس سبک

 ها و روش کردهایرو
 کتاب شایسته تقدیر زبان و ادبیات فارسی محمود فتوحی رودمعجنی

 اتیبدن در ادب خیتار 1399
 ی زرقان یمهد دیس

 و دیگران
 کتاب شایسته تقدیر زبان و ادبیات فارسی

 

 )برگزیده هفته آموزش و روز معلم( علوم انسانیاستادان نمونه کشوری دانشکده ادبیات و 
 

 سال تحصیلی برگزیده شدن گروه آموزشی نام و نام خانوادگی

 71-1370 تاریخ عبدالهادی حائری

 77-1376 زبان وادبیات فارسی محمدمهدی رکنی یزدی

 78-1377 زبان و ادبیات فارسی محمدجعفر یاحقی

 84-1383 شناسی زبان الدّینی مهدی مشکوه

 1400-1399 زبان انگلیسی قدم رضا پیش
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  تصاوير و اسناد تكميلي فصل هفتم
  

  
  1اكبر فياض شمار زندگي دكتر علي سال

  

 
  2اش يه دكتر جالل متيني در پروندهاول: بخشي از سوابق 110سند 

                                                            
 14، ص 1400شهريور  4شنبه  5روزنامه شهرآرا،  -1

جالل  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» داليل ابالغ معاونت دانشكده ادبيات به دكتر جالل متيني«اداري،  ةنام  -2
  .1780، ش 1340ارديبهشت  27متيني، 
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  1دكتر جالل متيني ة: رزوم111سند 

                                                            
جالل  ةوند، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پر» پرسشنامه داوطلبان مشاغل آموزشي دانشكده ادبيات«اداري،  ةنام  -1

 .1بي تا، ص متيني، 
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  1دكتر جالل متيني ة: رزوم112سند 

                                                            
 .2، صهمان  -1
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  1دكتر جالل متيني ة: رزوم113سند 

  

                                                            
 .3، صهمان  -1
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  1اش در انجمن شهر مشهد : توضيحات دكتر جالل متيني پيرامون نمايندگي114سند 

                                                            
، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / » اش در انجمن شهر مشهد توضيحات دكتر جالل متيني پيرامون نمايندگي«اداري،  ةنام  -1

  .8858، ش 1347آبان  15جالل متيني،  ةپروند
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  1رياست دانشكده ادبيات ةتحقيقاتي دكتر رجائي بخارايي در دور: فهرست آثار 115سند 

                                                            
، مشهد، بايگاني كل دانشگاه » آثار تحقيقاتي دكتر رجائي بخارايي در دوره رياست دانشكده ادبيات ةفهرست خودنگاشت«اداري،  ةنام  -1

 .1، ص 255، ش 1346فروردين  28احمدعلي رجائي بخارايي،  ةفردوسي مشهد / پروند
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  1: زندگي نامه دكتر رجائي بخارايي بايگاني شده در پرونده شخصي او116سند 

                                                            
 ةي كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند، مشهد، بايگان» شخصي او ةدكتر رجائي بخارايي بايگاني شده در پروند ةنام زندگي«اداري،  ةنام  -1

 .1357احمدعلي رجائي بخارايي، 
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  1به قلم خودش ييبخارا يدكتر رجائ استير ةكارنام: 117سند 

                                                            
احمدعلي  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» رياست دكتر رجائي بخارايي به قلم خودش ةكارنام«اداري،  ةنام  -1

  .1-2، ص 4949، ش 1345بهمن  27رجائي بخارايي، 
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1يوسفي: شرح حال و سوابق خدمت فرهنگي و دانشگاهي دكتر غالمحسين 118سند 

 

                                                            
، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / » شرح حال و سوابق خدمت فرهنگي و دانشگاهي دكتر غالمحسين يوسفي«اداري،  ةنام  -1

  غالمحسين يوسفي،  بي تا. ةپروند
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  1شرح حال و سوابق خدمت فرهنگي و دانشگاهي دكتر غالمحسين يوسفي: 119سند 

  

                                                            
  ».شرح حال و سوابق خدمت فرهنگي و دانشگاهي دكتر غالمحسين يوسفي«اداري،  ةنام  -1
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  1يسلطنت ةزيجا افتيدر يبرا يوسفي نيدانشگاه مشهد از دكتر غالمحس سيرئ ليتجل: 120سند 

                                                            
، مشهد، بايگاني كل دانشگاه » سلطنتي ةشهد از دكتر غالمحسين يوسفي براي دريافت جايزتجليل رئيس دانشگاه م«اداري،  ةنام  -1

  .1347خرداد  20غالمحسين يوسفي،  ةفردوسي مشهد / پروند
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  1: گزارش ساواك درباره سيروس سهامي121سند 

                                                            
ها و عقايد سيروس  گزارش سازمان ساواك پيرامون فعاليت«ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي)،  ها، موزه	ساكماق (سازمان كتابخانه  -1

  .1، ص 1349مرداد  19)، 137030( ة، سند شمار» سهامي، استاد جغرافياي دانشكده ادبيات در مشهد
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  1سيروس سهامي : گزارش ساواك دربارة122سند 

                                                            
  .2، صهمان  -1
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1: سوابق خودنوشت دكتر عبدالهادي حائري123سند 

 

                                                            
خرداد  21عبدالهادي حائري،  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» سوابق خودنوشت دكتر حائري«اداري،  ةنام  -1

  .1، ص 2048، ش 1357
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  1سوابق خودنوشت دكتر عبدالهادي حائري: 124سند 

                                                            
  .2، صهمان  -1
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  1متوالي: معرفي دكتر عبدالهادي حائري به عنوان استاد نمونه براي دو سال 125سند 

  

                                                            
، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / » معرفي دكتر عبدالهادي حائري به عنوان استاد نمونه براي دو سال متوالي«اداري،  ةنام  -1

  .1370اسفند  11عبدالهادي حائري،  ةپروند
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  1: فرم تقاضاي استخدام عبدالهادي حائري126سند 

  

                                                            
  .1332آذر  2عبدالهادي حائري،  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» لتقاضاي شغ ةورق«اداري،  ةنام  -1
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  1خارجي دكتر عبدالهادي حائري : گواهينامه موقت تحصيالت127سند 

                                                            
 ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» گواهينامه موقت تحصيالت خارجي دكتر عبدالهادي حائري«اداري،  ةمنا  -1

  .2184، ش 1357عبدالهادي حائري، 
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  1: تجليل محمدعلي رجائي وزير آموزش و پرورش جمهوري اسالمي از دكتر محمدكاظم خواجويان128سند 

                                                            
، مشهد، بايگاني كل » حمدكاظم خواجويانتجليل محمدعلي رجائي وزير آموزش و پرورش جمهوري اسالمي از دكتر م«اداري،  ةنام  -1

  .3804، ش 1359ارديبهشت  29دانشگاه فردوسي مشهد / پرونده محمدكاظم خواجويان، 
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  1زاده به استادياري : ارتقاي دكتر زنجاني129سند 

                                                            
 .110، ص زاده نكوداشت دكتر هما زنجاني ةنام ويژه  -1



 ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي  ةتاريخ دانشكد    534

 
 1زاده به سمت مربي پيماني : انتصاب دكتر زنجاني130سند 

                                                            
  .109، ص همان  -1



  
  
  
  

  

  گيري نتيجه و بندي جمع
  
  
  
  
  

و علوم انساني به عنوان نخستين  دانشكدة ادبياتگيري  دهد شكل چنانكه كه جاي جاي اين مجموعه نشان مي
هاي  هاي جدي و همت وجود اراده آن نتيجةدانشگاه فردوسي مشهد و رشد كمي و بالندگي كيفي  ةدانشكد

اند. افرادي كه غالباً  آفرين بوده اي از افراد بــوده است كه در طي چند دهه در اين مسير نقش واالي مجـموعه
اند و با عشق و عالقه و پشتكار ايـن دانشكده را  شده از خود مايه گذاشته ايف معمول و تعريففراتر از وظــ

اي  هاي بــرتر ادبيات در سطح كشور نمودند. در واقع براساس سير تاريخي رابــطه دهتبديل به يكي از دانشك
هاي مختلف وجود دارد. در اين  معنادار ميان ميزان حضور چنين افرادي با ميزان پيشرفت دانشكده در عرصه

ســتين نسل از گيري دانشكده كه در آن تجربه و توان علمي قابل توجه نخ نخست شكل دو دهة ويژه ان بهميـ
آموزان ممتاز) با هم  مديران و اعضاي هيأت علمي دانشكده و نيز دانشجويان زبده (از ميان معلمان و دانش

هزينه از مراحل  هاي انجام شده براي گذر كم تالش هاي بعد نيز كند. در دهه همراه شده بود، جلب توجه مي
روز كردن دانشكده مطابق با تحوالت علمي عمومي  هو ب اجتماعي (مانند انقالب فرهنگي) –تحــول سياسي 

ها همچنان جايگاه ممتاز  ها و فراز و نشيب رغم برخي وقفه تا اين دانشكده به در كشور و جهان موجب شد
  .خود در سطح دانشگاه و كشور را حفظ كند

غاز كرد و با يك خانه در مركز شهر مشهد كار خود را آ ، دانشكده با اجارةاي مكانيــفض در زمينة
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خود را به دست آورد و حتي  شدة شناختهتقل و ــود هويت مكاني مســخريد و تكميل بناي اختصاصي خ
جويان و پاسخگو نبودن ــداد دانشــهري تحميل كرد (سه راه ادبيات). با گسترش تعـويت شـه هــآن را ب

اي  فصل تازهمشهد شگاه فردوسي ساختمان جديد دانشكده در پرديس دانبناي شكده، ــري دانـفضاي شه
اگرچــه همــزمان واگذاري ساختمان پيشين دانشكده موجب  ود.ــرا در سير تحول مكاني آن گش

ها و  يشرفته به اقتضاي پــك (پرديس) فضاي جديد هــرروي گســستــگي در هويت مكاني آن شد. به
ت امروزه هويتي شاخص بل توجهي بوده اسزات قاــگذشته شاهد تغييرات و تجهي نيازهاي روز در دو دهة

   به وجود آورده است. مشهد دانشگاه فردوسي را در مجموعة
زبان  نفري در دورة كارشناسي رشتة 18ود را با يك كالس اي كه كار خ دانشكده ،آموزشي در عرصة

اي كارشناسي، ــه دوره دره ــرشت 9نفر دانشجو در  3000بيــش از ا ــود تـرده بـيات فارسي آغاز كـو ادب
هاي  آن در عرصه آموختة ان دانشزارــرده است و هـخود تجربه ك ارشد و دكتري را در كارنامة شناسيكار

ها و نهادهاي علمي، آموزشي، فرهنگي،  هاي كالن كشوري تا ادارات، سازمان ريتــمختلف از مدي
  اند. آفرين شده اجتماعي و اقتصادي نقش

هاي علمي و  ز با ورود و حضور چهرهــيــناپذير فعاليت دانشگاهي ن ن جزء جداييواــش به عنــپژوه
شده توسط اعضاي ــوده است. آثار علمي توليدو علوم انساني ب دانشكدة ادبياتپژوهشگر به نوعي همزاد 

ه، ـالــشده در قالب كتاب، مق هاي تحصيالت تكميلي و ارائه دورهان ــشجويـتدريج دان هيأت علمي و بــه
دانشكده را  كارنامةهاي تحصيلي بخش مهمي از  نراني در محافل علمي داخلي و خارجي  و پايان نامهــسخ

  شود. شامل مي
 آموختگان اي به قدمت خود دانشكده داشته است. حضور قابل توجه دانش المللي نيز پيشينه تكاپوهاي بين

ترش امكان پيوندهاي جهاني از يك سو ـعلمي و گسان اعضاي هيأت ــي مختلف خارجي در ميها دانشگاه
زبان و ادبيات فارسي  ـوص در حوزةخص همي و آموزشي بــخدمات عل دهندة ــكده را در مقام ارائهدانش

گيري اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دانشكده از  ت و از سوي ديگر زمينه را براي بهرهــرار داده اسـق
ت. حضور قابل توجه پژوهشگران و دانشگاهيان از كشورهاي ــم كرده استحوالت علمي روز جهاني فراه

تدريج دانشجويان  هوسته اعضاي هيأت علمي و بـمختلف در دانشكده و سفرهاي علمي كمابيش پي
  ي پيوندهاي جهاني در دانشكده شده است.رساز تداوم برقرا هاي تحصيالت تكميلي دانشكده زمينه دوره

اجتماعي و فرهنگي در ايران تأسيس شد و به  –مي از تحوالت سياسي ـمه برهةدانشكدة ادبيات در 
گيري  و شكل 1332مرداد  28ت ملي شدن نفت ايران و كودتاي ــود ادامه داد. پيامدهاي نهضــكار خ
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و تحوالت پس از آن همچون د ـانجامي 1357اسي گوناگون كه به انقالب سال ــهاي فكري و سي جريان
اص اهالي علوم انساني را به خود ــناخواه توجه دانشگاهيان و به طور خ خواه ،له با عراقسا جنگ هشت

جويان به اين جريانات ــه دانشــتوج ي و گرايش قابلــي اعضاي هيأت علمــه برخــوجــرد. تـك جلب 
د در اين و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشه دانشكدة ادبياتآفريني  ساز نقش فكري و سياسي زمينه

فكري در شهر  –هاي فعاليت سياسي  ديل به يكي از كانونــتب دانشكدة ادبياتد. در نتيجه ــها ش عرصه
يدا كرد. بسياري از ــز پــي شريعتي اثرگذاري ملّي نيـتر علــد دكــضور فردي ماننــه با حــد كــمشهد ش
ران شريعتي بودند نيز به طور غيرمستقيم اين از شاگردان و هوادا ه بعضاًــآموختگان دانشكده نيز ك دانش

هاي بعد ادامه دادند. نقش دانشكده در تحوالت پس از انقالب از جمله جنگ با عراق  اثرگذاري را تا دهه
  نيز قابل توجه بود.

دهد  هاي آن نشان مي يبــكده و فراز و نشــزاء و ابعاد مختلف تاريخي دانشــدر مجموع تأمل در اج
علمي كشور و جهان از  ــبي و تعامل با جامعةساالري نس ت علمي و كارشناسانه، مبتني بر شايستهريـكه مدي

هاي افرادي كه بخش مهمي از  تالش بر اين است. افزون داشتهآن ة گيري كارنام اهميت زيادي در شكل
اند، نقش مهمي در  رين شكل ممكن كردهـجويان به بهتــلم و تربيت دانشــزندگي خود را وقف پيشبرد ع

هاي  برتــع اثر حاضر و ةت كه مطالعــت. از اين جهت اميد اسـاس ايفا كردههاي دانشكده  كاميابي
ساختن  ترسازِــمايه و بس شده در اين مجموعه دستــدارك منتشراد و مــن و اسنــته در البالي متــفــنه

  يگر مراكز مشابه باشد.اي بهتر براي اين دانشكده و د آينده
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  پيوست 
  دانشكده در قاب خاطرات

  
  
  
  
  

  
  

آن  اي از سرگذشت و كارنامة اند آيينه يوند بودهــرادي كه با يك مجموعه در پــهاي اف خاطرات و دريافت
خاطرات  مجموعة حاضر وگوهاي گردآوري شده براي تهية گفتها و  ت. در البالي نوشتهــاسوعه ــمجم

 آموختگاني اولــيه اين بود كه خاطرات دانش ضوعات مختلف وجود داشته است. ايدةگوناگوني پيرامون مو
به همين هاي مختلف نيز دريافت و به اين مجموعه افزوده شود.  هاي مختلف دانشكده در دهه از رشته

آموختگان منتخب  نگاري شد تا ضمن معرفي دانش نامه آموزشي دانشكده هاي منظور در اين زمينه با گروه
مل به نتيجه ــهايي از آنها فراهم شود. اين ايده در ع هــنوشت هاي مختلف امكان دريافت كوتاه خود در دهه

وگوها (تاريخ شفاهي) گردآوري  ديگر و گفت تر از البالي منابعــالب اين بخش بيشــيد. در نتيجه مطـنرس
آن هر يك  ةآموخت شده است. بدون ترديد صدها عضو هيأت علمي و كارمند دانشكده و هزاران دانش

 مفصلِ ــوعةتواند موضوع مجم ه خود ميــود در آنجا دارند كــور خــار از دوران حضــراتي ماندگــخاط
قرار گيرد. الزم به يادآوري است كه و دانشگاه الن دانشكده ديگري باشد و گردآوري آن مد نظر مسئو

ب بحث در ــآموز خارجي به تناس ويان فارسيــالمللي دانشكده و دانشج خاطرات تعدادي از ميهمانان بين
 فصل مربوط (پنجم) ارائه شده است.
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  :باز گمنام شطرنج
مند بودم به  شطرنج بازي هم بود. من عالقه ده دي، اونجا ــكةيك باشگاهي بود به نام باشگاه مهران در فل

ه بهش احترام ــي هم بود كه همجا يك آقاي مسنّــكرديم. در اون رنج بازي ميــشطرنج، گاهي اوقات شط
ون شطرج بازي كردم. ولي هيچگاه نه ايشون اسم من ــم آمدم و يكي دوباري با ايشــگذاشتند و من ه مي

، براي همين جرياني كه دانشكدة ادبيات افتادكه گذر من به ــپرسيدم. تا اينش را ــيد و نه من اسمــرا پرس
س دانشكده. وقتي وارد شدم، ديدم ــور شدم برم پيش رئيــخواستم به عنوان معلم بيام دانشكده، مجب مي

در  ن جوانــواضعي بود. يعني مــمتش كنه بسيار آدم متــونه و به هر حال خدا رحـدكتر فياض معروف ايش
گفت  رفتم داخل باشگاه، خيلي راحت گاهي اوقات مي واقع فرهنگي كه هيچ محلي از اعراب نداشتم، مي

مقامش مطرح نبود، خوب شطرنج بازي  كردم، اصالً بشين پسرم با هم شطرنج بازي بكنيم. شطرنج بازي مي
. ايشون خوشحال شده بار از ايشون بردم، در عوض اينكه من خوشحال بشم كردند. يادمه كه من يك مي

  1بود.

  
  سختگير در استخدام استادان:

در  ه [ادبيات]اى دانشكده كى از كالسـهاى تدريس در ي م به كرسيـچش ،ظران و مدعيانـگروهي از منت«
دكتر فياض را زير فشار قرار داده بودند كه آنها را  ،ي توصيهــداشتند. بعضى از آنها با مشت را سيسأف ترُشُ

هاى  هاى گذشته يا در مصاحبه جربهـانتخاب كند، اما دكتر فياض وزن مخصوص هركدام از آنها را يا در ت
 هاى هاي علميه برآمده، كالس ود از دل حوزهــين مردى كه خــشناخت. نفوذ در چن ر سنجيده بود و مىمكرّ

ترين  ت بزرگــاتى و مديريــين دانشسراى مقدماولس ــسيأترا گذرانده، در تـتان تا دكـســرسمى را از دب
عيتى [كم نظير] ... برخوردار بوده و مثل كوه بر صندلى چوبى خود ـامـد نقش داشته و از جــيرستان مشهبد

داد،  سوق مى "اخت نفســشن"له طرف را به ــم با حوصأيار و گفتگوى توــا نگاه هوشــنشست و ب مى
اى، يا اطالع  اى در نشريه دن و يا مقالهـر عربى از حفظ خوانــى دو شعــود و به تنهايى با يكــكار آسانى نب

   2».شد قانع كرد دكتر فياض را نمى ،اى از ادب غربى هــاز گوش
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541          : دانشكده در قاب خاطراتپيوست     

   :دانشكده كارة ناظم و همه
  گويد: دكتر جمال رضايي معاون دانشكده مينخست دانشكده در مورد  كتر رضا زمرديان از دانشجويان دهةد

منتها در همان زمان مرحوم  .ادبيات بود  مرحوم دكتر فياض رئيس دانشكدة .زماني كه من دانشجو شدم
اما  ،بود دانشكده دكتر جمال رضايي، معاون دانشكده بود. البته مرحوم دكتر فياض از لحاظ اسمي رياست

ه آن زمان جواني بود كه از تهران دكتراي ادبيات گرفته ــال رضايي ككارهاي اجرايي را به دكتر جم ـةهم
ن و ادبيات فارسي آمده بود شدند. ايشان به عنوان دانشيار زبا دانشيار مي اول. اون موقع از داد انجام ميبود؛ 
كه  نبودمثل حاال  ،دانشكده بود. آن موقع فقط يك معاون داشت دانشكده  ةكار خره در حقيقت همهو باأل

نشكده ايشان بود. خيلي هم دا  كارة ــم ايشان بود و در واقع همهآن يك معاون ه چند معاون داشته باشد.
ي در حقيقت حكم ناظم دانشكده رو ــكرد. يعن هتي بود. دانشكده رو خيلي خوب اداره ميباُشخص با

  1داشت. يوبدر زماني كه ايشان بودند، نظم خيلي خ ،داشت و دانشكده در اون موقع
  

  :در كالس درس نخستين استادان دعوت شده به دانشكده
ا بعد ديگه معمم هم ــام ددر مدارس طلبه بودن ي كه قبالًــاي را مرحوم دكتر فياض، از اين كسان يك عده

حشون باال ــمي سطــيلي هم از لحاظ علــخ ؛به عنوان معلم آورده بودند ،اس شخصي داشتندـلب د ونبودن
هاي خيلي سرشناس مشهد  نويد از خانواده كه مثالً اللهي حبيب/   نويد ،انيــمرحوم خراس جمله از .بود

هستند. جد ايشان به اصطالح حاج ميرزا حبيب خراساني بوده كه ديواني دارد. خود مرحوم نويد هم شاعر 
شايد امروز كمتر كسي حتي ر من ــوب بود. در اشعار، به نظـربي خيلي خيلي خــاي بود. در ع بسيار برجسته

وجه به پاي ايشان شايد نرسند. براي  اند، به هيچ ة دكتري ديدهديده هستند و دور ــه دانشكدههايي هم ك اين
 ه متون تاريخي.ــخواند، چه متون شعري و چ اينكه ايشان خيلي راحت متون عربي گذشته رو به رواني مي

آقاي سيد احمد خراساني بود. سيد احمد  ــند. و همچنيناشترف و نحو ايشان خيلي خيلي مهارت دــدر ص
تند. و در همان زمان ايشان ــايشان هم در زبان عربي و هم در دستور فارسي مهارت زيادي داش ؛خراساني

 د كه ايشون آن قدر در آن زمان نوآور بودوــالب بــوشت. و جــن مقاالتي در مورد دستور زبان فارسي مي
شناسي جديد  كرد با آنچه كه در زبان ت برابري ميــدرس گفت، ي رو كه در آن موقع ايشان ميطالبــه مــك

گفت، مطابق دستور جديد  ابق دستور سنتي نميــخيلي از مطالبش را مط هست. يعني دستور را تقريباً
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ودش گفت. با اينكه هيچ وقت هم مطالعه نكرده بود. اينها رو از روي ذوق خودش و استعداد خ مي
  1گفت. مي

  
  :االطراف استاد جامع

دانست. زبان فرانسه بلد بود. زبان فرانسه كه  االطراف بود. مشهور است كه همه چيز مي  [دكتر فياض] جامع«
الس درس تاريخ واقعا ايشان خيلي تسلط داشت. ــبلد بود چون زبان نسل آن زمان بوده.... سر ك طبيعتاً

قدر تسلط بر زبان عربي و  ر كالس آنــند كه كسي بيايد ســي امروز نيستيعني واقعا االن چنين استادهاي
  2.»تاريخ اسالم داشته باشد

  
  :تربيت انسان فلسفي مهم است

دكتر رجائي عالوه بر درس، براي زندگي نيز تئوري داشت. وي عنوان كرده بود هدف ما بايد تربيت انسان 
 يها در اغلب برنامه ديتقد بود كه باــص بود. او معــاز نظر او ناق يوزشــآم يها رنامهــبفي باشد. ــفلس
 تيافراد اهم ياز دانشكده برا رونيدر ب قتيه در حقـك يهاي و درس يشناس هاي فلسفه، جامعه درس يدرس

. دكتر شود ينم تيهم ترب يها نباشد انسان فلسف درس نياگر ا نيوجود داشته باشد. بنابرا دــيدارد با
  كند:  از شاگردان دكتر رجائي نقل مي رضا راشد محصلمحمد

 يها كتاب ليانج يكه كشته شده بودند به جا يسربازان آلمان بيـكه در ج زد يمثال م ييدر جا«
از  ياريو اعتقاد داشت كه مثل بس شد يم داياو پ يها كتب رياـافالطون و س يافالطون مثل آپولوژ

باشد. او در مورد دانشگاه اعتقاد داشت كه دانشگاه  ها درس وزـفلسفه هم ج ديبا شرفتهيپ يكشورها
 اديروش را  ديبكند. دانشجو با يكار سيبه عنوان تدر رستانيـمثل دب نكهينه ا اموزديروش را ب ديبا
  كلمات يمحل يها و صورت يشناخت شهيكه داشت ر يادب يها در بحث ني. بنابرارديبگ

ان ــچن سيتدر ةويش ني. اكرد يم انـيـكاربرد واژه را هم ب ةو. سپس نحكرد يم انيها را ب و واژه
  3.»آن نبودند انيحاضر به ترك كالس و پا قتيكه در حق كرد يان را جذب ميدانشجو
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543          : دانشكده در قاب خاطراتپيوست     

  :همه چيز در يك كالس
  نويسد: دكتر محمدجعفر ياحقي از شاگردان دكتر رجائي در خاطرات خود مي

مشهد رفتم در آن اوج و احساسي كه نسبت به ادب و فرهنگ ايران كهن  دانشكدة ادبياتوقتي به «
من بود و هيچ چيز نمي توانست با آن در يك كفه  ةداشتم، تمام لطافت ادبيات را كه گمشد

بنشيند، در كالس درس استاد دكتر احمدعلي رجائي بخارايي يافتم و احساس كردم سبك 
كه گويي اين شيوه از خواندن منحصراً براي همان متن آفريده خواند  ام....هر متن را آنچنان مي شده

 ةشده است. شاهنامه را با لحني حماسي و زنده و پر تپش، حافظ را با زباني فاخر و سرشار از عاطف
د عرفاني، بيهقي را با بياني چنان روايي و تحليلي كه گويي بونصر مشكان است كه در برابر مسعو

خره سفرنامه را با لحني كه پنداشتي تمام وجودش چشم است و همه ند و بألك اي را تقرير مي واقعه
  1»پايد. بيند و مي چيز و همه جا را مي

  

  :استاد باوقار با كالسي پربار و جذّاب
مركز آثار كه از سوي  "يو فرزانگ خيبر خوان تار" نشست ني، در هفتمنژاد از شاگردان دكتر انزابي يكي

 نژاد يدكتر رضا انزاب ادي مشهد به مناسبت هشتمين سالگرد درگذشت زنده يدانشگاه فردوسمفاخر و اسناد 
  برگزار شد، از ايشان چنين ياد كرد:

هاي دانشجويي نديدم از اين قالب  لباس بود. در تمام سال پوش و خوش نژاد فردي خوش دكتر انزابي«
شه با صورت اصالح شده و با كت و شلوار ها، هربار و همي عدول كند. به جز در هواي گرم تابستان

، از اين جهت، فقط دانشكدة ادبياتآمد. در  اتوكشيده و كفش برّاق واكس خورده به دانشكده مي
اش چنان جبروت و جديتي بود كه هر دانشجويي را  روانشاد دكتر رزمجو با او شباهت داشت. در چهره

پشت اين صورت عبوس  دانستند كه در پسِ ميكرد. فقط شاگردان نزديكش  مجذوب وقار خويش مي
كرد و  رفتي، به ساعتش نگاه مي و آن نگاه نافذ، دلي نازك و مهربان نشسته است. به اتاقش كه مي

هاي درسش بدون اغراق از مفيدترين  كالس» پنج دقيقه فرصت داريد سؤالتان را بپرسيد!«گفت:  مي
اي نكات و سؤاالتي در آستين داشت تا هم  ر صفحههاي درس دانشكده بود. براي هر سطر و ه كالس

گفتنش آگاهانه و  ة درسدانشجو را درگير بحث كند و هم رخوت را از فضاي كالس دور كند. شيو
گفت! با مطالعه به كالس  عالمانه بود. در ميدان تدريس آيتي بود. مانند برخي همكارانش جزوه نمي

كندوكاو و كوشش باشد. بخشي از مطالب را بدون پرسش  آمد و معتقد بود كه دانشجو بايد اهل مي
كرد. دانشجويان  وكول ميـويان مـجــار را به همت و اهتمام دانشـك ـت و ادامةگف جويان ميـدانش

                                                            
  .149، ص 2، ج هاي دانشجويي (دفتر دوم) ها: يادهاي جواني و سال آن سالمحمدجعفر ياحقي،   -1



 ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي  ةتاريخ دانشكد    544

نژاد  قبلي و داشتن پرسش است. دكتر انزابي دانستند كه الزمة حضور در پاي درس او، مطالعة مي
گفت؛ همان كه حافظ  شيرين آذري سخن مي ارسي را با لهجةو دلنشين داشت. ف هنجار صدايي به

ظرگير اين شيوه از بيان، در كنار طريق ممتاز و ن »گوي، بخشندگان عمرند! تركان پارسي«گفت: 
الي  درس او را گرم و گيرا و پر رونق كرده بود. چه بسيار كه در البه اش، حوزة داري تدريس و كالس

هاي شيرين و نمكين و البته  گرفت و با آن خنده كم آذري بهره ميمباحث و مطالب از امثال و ح
ديد  نژاد اگر اهليتي در كالس نمي كرد. انزابي گشايي مي محجوب و آرام، از اشكاالت دانشجويان، گره

گَزا بود. معتقدم او ذاتاً معلم بـود و در اداي اين فن فاخر و شريف،  آشفت و التهاب خشمش، جان برمي
مراد را جمع داشـت و بـه گاه درس و بحث و  ةهمال بود. او مجموع اقرانش تقريباً بيدر ميان 

خوار بار آوردن دانشجو گاليه داشت و شكوه  پخته زد... او هميشه از شيوة ي بيان ميسخنراني، گو
ي دهند و برا كرد كه چرا برخي از استادان در آثارشان تمام نكات متن را براي دانشجو توضيح مي مي

نژاد حقيقتاً معلمي عاشق و  گذارند... دكتر انزابي تالش و تكاپوي ذهني دانشجو، مطالبي باقي نمي
شود. آنجا كه  اش هـم ديده مي ممتاز درخواست بازنشستگي عاشق معلمي بود. اين معني در نامة

ي تابستان و نوشته است: اگر ده بار ديگر هم زاده شوم، باز كالس درس را در سرماي زمستان و گرما
  1»دهم. حشمت و درآمد ديگري ترجيح ميو تخته سياه را بر هر شغل و شيوة پر گچ

  

  :تدريس عالمانه با چاشني حكايت
  نويسد: نژاد مي هاي دكتر انزابي اصغر ارشاد سرابي در وصف كالس

شا را تاريخ جهانگ عين حال زيبا و هنرمندانة دار و دشوار و در هاي نكته در كالس، بسياري از بخش«
هاي سبكي، دستوري و نيز  خواند و جاي جاي ويژگي هنگين ميبه تن خود با صداي شيرين وآ

شناسي،  نظر زيباييـداد. از م هاي دشوار فارسي و عربي را توضيح مي كنايات، تلميحات، معاني واژه
كشيد و  زحمت ميكرد. در كالس درس  شناسي هم آن كتاب را بررسي و نقد مي تاريخي و جامعه

فرهاي علمي ـگذراني كند و مثالً س مار استاداني نبود كه وقتـخواست. از ش كرد، كار هم مي كار مي
الحال را در اين يا آن شهر و كشور به رخ دانشجو بكشد و شطح و  هاي معلوم يا شركت در كنگره

. ضمن درس براي آنكه برگشته و ناكام خود را حسرت به دل كند.. طامات ببافد و شاگردان بخت
دانشجويان از سنگيني متن آن كتاب، خسته و ملول نشوند به تناسب موضوع، حكايات و امثال 

كرد و به كالس  دلنشين خود نقل مي در فرهنگ آذري داشت با همان لهجة شيريني كه غالباً ريشه
  2»آورد. داد و نشاط مي جان مي
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545          : دانشكده در قاب خاطراتپيوست     

  :زنده شدن تاريخ در كالس
  نويسد: نژاد مي ز شاگرد دكتر انزابيبهروز بامدادي ا

كرديم با آنان نشست و برخاست داشته  كرد كه ما گمان مي هاي تاريخي را چنان معرفي مي چهره«
كردم حتي از خود  يال ميـكرد كه من خ است. بونصر مشكان را چنان با شور و احترام معرفي مي

  1»بيهقي بيشتر دوستش دارد.
  

  :د فرانسويان مسلط بودزبان فرانسه را مانند خو
  نويسد: استاد خود مي ةعليان دربار فائزه طاهري يكي از دانشجويان دكتر ذات

را از  شيصدا» لوموند« ةفرانسه و خبرنگار روزنام يمشاور فرهنگ يو به طور اتفاق سيهنگام تدر«
 ةنرفت و فرانسه يرانيبود كه از تلفظ درست استاد ا يفرانسو نياو نخست دي. شاديپشت در كالس شن

متعجب كرد؛ از  سهعت دانشش در زبان فرانـرا از وس ياريبس انيجب شد. اما بعدها فرانسوـا متعـم
 گريشناس معاصر فرانسه و د زبان ست،يبنون ليدر فرانسه، ام شيپروفسور كستكس، استاد دكترا

شدند  زده مي شگفت» ن اوزژب«كتاب گرامر زبان فرانسه  نيكه از تسلط او بر قطورتر ياستادان فرانسو
 نيداشت. ا نانيسخنانش اطم يشفاه ةترجم ياكه تنها به او بر يشناس فرانسو كربن، شرق يتا هانر
 ريرمان شه يفرانسو ةسندي، نو»مارسل پروست«از آن ما هم بود؛ از تسلطش بر قلم و نگارش  يشگفت

پروست را با ذكاوت و  يا صفحه نيجمالت بلند و گاه چند». زمان از دست رفته يوجو در جست«
 ديدارد كه با يثقل ةجمالت بلند پروست نقط ةهم ودكرد. معتقد ب مي ليو تحل هيتجز يزدن مثال يدقت
 يكه روزگار انيعل ثقل بود. دكتر ذات يها نقطه نيا افتنيو او استاد  افتيدرك جمله آن را  يبرا

را  يفارس اتيدر مشهد تجربه كرده بود، ادب را يوسفياخوان ثالث و غالمحسين  يبا مهد ينيهمنش
كرد. در  هيرا توص يسهرورد» عقل سرخ«در كالس، خواندن  اشناخت. باره يزبان فرانسه م يخوب هب

شعر را  ياريبود. او هم، مانند بس نيزمرانيا يآثار ادب يفرانسو يها از كتاب شياش ب كتابخانه
 صريو ق يكدكن يعيشاعران معاصر چون محمدرضا شف ةترجم ريدانست اما در مسيم يناشدن ترجمه

 يچشمانش از شاد نانياشعار ا ةترجم يمناسب برا يكلمات افتنيور تالش كرد و آشكارا از پنيام
حال  نيكرد. با ا تيرا ترب ياديو مترجمان ز سيزبان فرانسه را تدر ياديز يها . سالديدرخش يم

ذهن و بدن خسته  يا نگرفت و لحظه انياش پا يزندگ يروزها نيو دانستن تا آخر يريادگيعطش به 
كرد اما اخالق،  مي سيدرك نكرد. بزرگ بود و در ظاهر زبان فرانسه تدر ار يو كاهل ياش تنبلدهيو تك

اما  ديهم د اريكرده بود. ظلم بس ياريداد. تالش بس هم درس مي يفارس نيريانسان بودن و زبان ش
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صدا » بابا جان«را  انشيدانشجو ةكرد و هم اشت. پدرانه همه را نگاه ميند ياز كس يانتظار چيه
  1».ديآ ياش به كالس نم و كاله بره يكول فيكوچه با ك يوقت استاد از انتها چيه گريكرد. حاال د مي

  
  :او مرا به ادبيات معاصر كشانيد

  نويسد: دكتر حديدي مي ةدكتر محمدجعفر ياحقي در خاطرات خود دربار
برد. ادبيات جهان عمالً  زد كه همه را با خود مي چنان با شوق از رمانتيسم و سمبوليسم حرف مي«

هاي ادبي و فرهنگي در فرانسه بود. رنسانس  همه جنبش ةبراي ما شده بود ادبيات فرانسه. سرچشم
ه من هم كم ب مسائل و جريانات ادبي عالم. همين شيفتگي به ما هم يا دست ةعطف هم ةشده بود نقط

هاي معاصر عالقه و  سرايت كرده بود. من تا آن سال به ادبيات معاصر و اصوالً به نوانديشي و جريان
  2»ام. اعتقادي نداشتم. اگر بگويم حديدي مرا به وادي ادبيات معاصر كشاند، سخن نادرستي نگفته

  
  :استاد دلسوز و پيگير

  نويسد: خود مي يكي از دانشجويان دكتر غالمحسين يوسفي در خاطرات
استاد نه تنها در رفع مشكالت درسي، بلكه در رفع مشكالت شغلي بعضي از دانشجويان هم «

كرد و گاهي براي انتقال آنان يا همسرشان با دوستان خود در آموزش و پرورش  صميمانه تالش مي
گردانندگان  كرد. استاد براي تشويق دانشجويان ادبيات از گرفت و مشكل آنان را حل مي تماس مي

دانشجويان با معرفي خود ايشان، از راديو  ةراديو مشهد درخواست كرده بود كه مقاالت برگزيد
  3»پخش شود. در همين مسير بود كه مقاالت چندي با صداي خود دانشجويان از راديو پخش شد.

  
  :ورزش دختران دانشكده

ئول ورزش پرسيد چرا دختران تيم ورزشي كرد. يك بار از مس دكتر متيني به ورزش دختران نيز توجه مي
  ندارند؟ جواب روشني ندادند تا اينكه از خود دانشجويان دختر پرسيد و آنها گفتند:
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كرديم، ولي در اينجا دانشجويان پسر  ما در دبيرستان در حضور دختران تمرين واليبال و بسكتبال مي«
مان به صورت  پريم و وضع لباس باال مي ايستند، وقتي ما پايين و آيند كنار زمين مي هستند، مي

توانيد  كنند. گفتم اين مشكل را خودتان مي اندازند و اذيت مي آيد، آنها ما را دست مي نامناسبي در مي
حل كنيد. چند نفرتان با آقاي بهادرزاده و كارپرداز دانشكده به بازار برويد و هر لباسي را كه مناسب 

دهد تا شما با آن لباس مخصوص در زمين ورزش حاضر  ه سفارش ميدانيد انتخاب كنيد. دانشكد مي
شويد. پذيرفتند و اين كار پس از يكي دو ماه انجام شد و دختران دانشجو در تيم واليبال دانشكده در 

  1»هاي بعد نيز ادامه يافت. تمرين مرتب داشتند و اين كار در سال ةزير نظر آقاي بهادرزاده برنام
  

  :دانشجوياندر همه حال با 
اي دكتر سهامي كالس رفته ــ... من هم به ج 1355بود يا  1354ا كه يادم نيست سال ــآذره 15يكي از 

هاي من را شما  جوان كالس دكترِ ه بودبودم، چون دكتر سهامي مديركل امور دانشجويي شده بود و گفت
ها را  هياهو شد و كالس ديديم در حياطد. ــود دكتر سهامي آمــبعد خ سر كالس اما مرفتانجام بدهيد. 

اداري گفتند اآلن  ةوزــيل كردند. از حــها را تعط جويان آمدند كالســزدند، درها شكسته شد و دانش
ساختمان جديد درس داشتيم. گفتند از ساختمان  درما  .بود ــشجوحياط شلوغ هست. حياط پر از دان

كده ــدانشكده يك حياط كوچكي بود كه مستخدم و سرايدار دانشآن ته  ــد.اينــديد استادان پايين بيــج
ر روبرو ــط دانشكده با دانشجويان ديگــوس نكند از در خروجي شرقي بيرون برويم كهگفتند جا بودند.  آن

، دكتر سهامي گفت مگر دكتر همراه ما بودند ديم برويم، دكتر سهامي و دكتر صدرــآم كه . بعد ماشويم
جا  روم، به من گفت جعفر بيا. من هم گفتم از آن كه از در پشتي برويد، من از حياط مي سهامي مرده

نفري از در  3آيم. ما  جا مي م از همانــروم، دكتر صدر هم گفت من ه يــروم از وسط دانشگاه م مي
امي گفت پايين ر سهــكنند، دكت جا ايستادند و هو مي ديديم دانشجويان آن ،ها پايين آمديم ورودي، از پله

دكتر سهامي آن زمان پست هم  . با اينكهيديمــبياييد. دكتر سهامي، بنده و دكتر صدر به دانشجويان رس
ر هستيم. از ــا آخــت رويم. با دانشجو دانشكده مي رويم. از درِ رون نميــتي بيــند ما از در پشــداشتند، گفت

كردند. ما بيرون  دادند، فقط نگاه مي فتند، شعار هم نميوسط دانشجويان رفتيم، دانشجويان هيچ چيزي نگ
خروجي كه رسيديم شعارها شروع شد. اين هم خيلي برايم جالب بود. با دانشجويان هم در  رفتيم و دم درِ

  2آن زمان خيلي اُخت بوديم.
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  :گردش علمي و آوازخواني استاد براي دانشجويان
شان  هاي رده بوديم، جزو درسروزه تعريف ك14روزه و  7 ــا گردش علميجو دو تـبراي هر ورودي دانش

 بايد روز را هم 7ت، اين ــرف روز را مي 14شد بايد اين  يل ميــالتحص ويي كه فارغــهر دانشج بود.
روزه  7هاي علمي  ود كه تعدادش زياد بود. يكي از اين گردشــهاي يكي دو روزه هم ب ت. گردشــرف مي

ده بود، دكتر پاپلي هم خيلي واقعاً زحمت ــناس آمــدكتر پاپلي به عنوان كارش من سرايان رفتم، آقاي
ما كار جالبي انجام  جا يم. آنـكشيد. هنوز فرانسه نرفته بود.... يك روز ما سرايان رفتيم، فردوس رفت مي

ها  نو يك زيربنايي براي اي ارائه داديم تبديلييك روش به اصطالح  داديم، براي كارخانة سرايان
به  رفتيمهمين دانشجويان سال بعدش با دكتر سهامي با م. به اصطالح كار جالب ميداني شد. ــگذاشتي

رم و كويري آشنا بشوند و  هم با آب و هواي معتدل، ــكه هم با هواي گ به خاطر اين ؛سيستان و بلوچستان
ان و بلوچستان كه خيلي جالب برديم جنوب و سيستدانشجويان رو روز  7وب و باراني آشنا بشوند، ـمرط
روز هم مستقيم رفتيم رشت و انزلي و برگشتيم مشهد. در سيستان و بلوچستان به طوفان شن  7 .بود
شديم  ورد كرديم، خيلي طوفان شن بدي بود، همه جا پر از شن و ماسه؛ نزديك غروب بود و رد ميــبرخ
وفان هم خوابيده بود، توي ماشين هم دكتر سهامي نار هامون و آن موقع هم هامون پر از آب بود، طــاز ك

ت توي ابرها ــخدا رحمتش كند، شروع به خواندن كرد، آواز خواند، در آن تنگ غروب كه خورشيد داش
تُركي خوانديم.  ةواند. خيلي مورد استقبال دانشجويان قرار گرفت، ما هم يك ترانــرفت، براي ما خ مي

ه اين شكل بود كه دكتر سهامي به آن عظمت براي همه خواند و همه هم يعني ارتباط دانشجو و استاد ب
  1خوشحال شدند.

  
  بازي براي خريد كتاب: از چانه زني براي فروش زباله تا دست و دل

يك روز بعدازظهر كه به دفتر دكتر فياض رفتم تا از آنجا به كالسم بروم، ديدم كه يك خركچي 
اي  خواست چند كيسه زباله مشهدي مي زند و دكتر با لهجة چك و چانه مي آنجاست و دارد با دكتر فياض

ريال شروع شد و باالخره با  5كه دانشكده داشت را به اين خركچي با قيمت بيشتري بفروشد. قيمت از 
يرون آمدم به آقاي ــاض كه بــركچي ببرد. از اتاق دكتر فيــها را آن خ ريال قرار شد كه زباله 5/3قيمت 

اي باغاني گفت كه من تا ــكند. آق ه كار ميــجا چ ن مرد اينــاغاني كه سرايدار دانشكده بود گفتم كه ايب
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ت برو كه به من گفــگويند. تا اين ه آنها گران ميـبه حال چند خركچي آوردم و دكتر قبول نكرد. گفت ك
كتر تا اين حد به مسائل مالي دانشكده خيابان بگو بيايد اينها را ببرد. آقاي د مش حسين خركچي را از پايين

از عمل ـت و دل بـسيار دسـكرد و ب ايقه نميـد كتاب اصالً مضـا از آن طرف در خريـداد. ام يت ميـاهم
  .1كرد مي

  
  سواري استادان: حكايت دوچرخه

رفتم  هايم سرما خوردند. رفتم و دوچرخه پسر همسايه را گرفتم و يك روز من به خانه كه آمدم ديدم بچه
رضاي آن زمان دارو خريدم و برگشتم و به دانشكده رفتم. معموالً دكتر فياض بعدازظهرها  از داروخانه شاه
آمد. توسط آقاي باغاني من را صدا زد؛ به دفترش رفتم. گفت جنابعالي امروز سوار  به دانشكده نمي
شما تو  كنند كه استاد ن تلفن ميسو به م سو و آن ايد و علتش را توضيح دادم. گفت از اين دوچرخه شده

در شهرستان خوب نيست استادي اين «رف و تذكر كه ـسواري گذاشتند. از اين ح ها مسابقه دوچرخه خيابان
مجلس بودم من هم سوار  ةناراحت شده بودم. براي تسالي من گفت، زماني كه نمايند »طور رفتار بكند
خه شويد. من در در شأن شما نيست كه سوار دوچر شدم. رئيس شهرباني وقت به من گفت دوچرخه مي

آيد. من  شان نمي برآمده داشته باشند خوش حضرت از افراد جسيم و كساني كه شكمِجوابش گفتم، اعال
  2كنم. براي رضايت خاطر ملوكانه اين كار را مي

  
  از كيفيت تا كميت:

دانشجو و استاد و ورم كردن آمار و ارقام هايي كه االن ما با آن مواجه هستيم اين كثرت  يكي از آفت
رسيد. هر چه ما به طرف كميت  تر به نظر مي است. در اون وقت خب تعداد كمتر بود و شرايط خيلي كيفي

زير هستيم از كميت بكاهيم؛ در همة شئون رفتيم، از كيفيت كاستيم و اگر بخواهيم به كيفيت برگرديم، ناگ
كننده  هست و عدد و ارقام هست كه تعيين زدگي ملكت ما االن گرفتار كميتها. متاسفانه م زمينه و در همة

استاديار  62ازبندي و اين چيزها نبود. خود من در سال ــبندي و چنين امتي ها چنين رده هست. اون وقت
دفاع كردم و بعدش دنبال استاديار شدن نرفتم. اون وقتها اين جوري نبود كه 1359شدم....من در سال 

دادي. امتحان زبان بايد  ه از دكتري دفاع كني، استاديار بشي. بايد امتحان ميــضي كــاتيك به محاتوم
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 مدرك داشتن وجود م. بادنبال امتحان نرفت ديم. اصالًــش تا استاديار مي الزم بودتشريفاتي  و داديم مي
 راي استادياري. از من يكامتحان بديد بخره گفتند، آقا برويد گه باألسال مربي بودم. ديسه  دكتري،

 .استاديار شدم 62 سال م. دردادم و بعد ديگه استاديار شد ارجهــزبان خ بعد هم آزمون و دامتحاني گرفتن
گفتند، آقا  از هي ميــم بــدانشيار شدم. اون 67در واقع به زور ما را وادار كردند استاديار بشيم. در سال 

كرديم.  نوشتيم. چاپ مي كرديم، مقاله مي اون موقع ما كار مي تقا؟ات را براي چي نميدي براي ار پرونده
فرستادند به تهران براي بررسي و به اصطالح  هاي ما را مي داديم. پرونده نمي ارائه نوشتيم، ولي كتاب مي

 67شايدم بيشتر. باالخره از سال  ،به تهران رفت پروندة من م طول كشيد تاـتاييد درجه....يك سال ه
. براي ارتقا ت را بده ا دهــاري بودم. باز هي گفتند، آقا پرونـدانشي ةيار شدم. ... پنج سال باز در مرتبدانش
چنان شوقي داشت براي اين آنوري بود كه نه هيچ كس ــستم ارتقا هم يك جــخوام بگم يعني حتي سي مي

    1.نان الزامي داشت كه كار خاصي بكندچآنكار، نه 
  

  دست:هميشه دوربين به 
  نويسد: به بعد مي 1364  زاده در خاطرات سال ي از شاگردان دكتر هما زنجانيدكتر اسداهللا نقد

بررسي علل مهاجرت روستاييان «ا اجراي طرح ـود بـزمان ب كه هم» روش تحقيق«براي درس «
ها روستاي خراسان بزرگ رفتم، چراكه ايشان نيز  من به عنوان پرسشگر به ده» خراسان به شهر

 اي طاليي از كالس روشِ يكي از مجريان آن مطالعه بود، كه بسيار بر دانش من مؤثر افتاد. جمله
شناس بايد هميشه در متن جامعه و دوربين به دست براي  جامعه«تحقيق ايشان به يادگار دارم كه 

  2»كنم. استاد عمل مي كه هنوز تا حدي به اين توصية» اشدثبت مشاهداتش ب

                                                            
 .1399/ 11/ 8، 1وگو با دكتر ياحقي، ب گفت -1

  .26، ص زاده نكوداشت دكتر هما زنجاني ةنام ويژهدكتر اسداهللا نقدي به نقل از   -2
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  ها كتاب

                                                              .1395، تهران، دانشگاه آزاد اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات، تاريخ پزشكي نوين مشهد.  آذري خاكستر، غالمرضا  
   .1395ها،  راي اسالمي شهر مشهد، مركز پژوهش، مشهد، شوهاي شهر مشهد اولينشناسايي و معرفي .  ———

    .1379، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، شريعتي در دانشگاه مشهد.  آملي مقدم، ناصر
                                                             .1384فرهنگي خراسان رضوي، ، مشهد، انجمن آثار و مفاخر محمد قهرمان ةشناختنام.  افضلي، رضا 

   .1398، مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد ةتاريخچ.  ايمانپور، محمدتقي و ديگران
   .1377ن، مركز اسناد انقالب اسالمي، ، تهراتقويم خراسان از مشروطه تا انقالب اسالمي.  جاللي، غالمرضا

                                                             .1372، تهران، انتشارات معين، چه گذشت؛ نقشي از نيم قرن تكاپو آن.  حائري، عبدالهادي 
، علوم انساني دانشگاه فردوسي و دانشكدة ادبياتتا ششمين هفته فردوسي  سومينمجموعه سخنرانيهاي .  حديدي، جواد

   .1357و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد،  مؤسسة چاپمشهد، 
   .1382، مشهد، دانشگاه فردوسي، و راهنماي جامع دانشگاه فردوسي مشهد تاريخچة.  دانشگاه فردوسي

   .1384دانشگاه فردوسي مشهد،  ، مشهد،ها و مفاخر دانشگاه چهره.  دانشگاه فردوسي مشهد / مركز آثار و مفاخر و اسناد
                                                             .1350، مشهد، دانشگاه مشهد، 1349-1350راهنماي دانشگاه مشهد سال تحصيلي .  دانشگاه مشهد 
                                                             .1352، مشهد، دانشگاه مشهد، 1351-1352راهنماي دانشگاه مشهد سال تحصيلي .  ——— 

    .1346، مشهد، سازمان امور اداري و استخدامي كشور، هدف، وظايف و سازمان دانشكده مشهد.  ———
چاپ و انتشارات و گرافيك  ة، مشهد، مؤسسراهنماي دانشگاه فردوسي.  دفتر مطالعات آموزشي و هماهنگي تحقيقاتي

    .1357وسي، دانشگاه فرد
   .1389، تهران، سخن، استاد دكتر رضا انزابي نژاد ةنام چون من در اين ديار: جشن.  راشد محصل، محمدرضا و ديگران

، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسي و راهنماي جامع دانشگاه فردوسي مشهد تاريخچة.  روابط عمومي دانشگاه فردوسي 
                                                             .1390مشهد، 
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   .1400، مشهد، مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، » سالشمار دانشگاه فردوسي مشهد«
، مشهد، دانشگاه و راهنماي دانشگاه فردوسي مشهد هتاريخچ.  ستاد پنجاهمين سال تأسيس دانشگاه فردوسي مشهد

   .1378نتشارات، و ا مؤسسة چاپفردوسي مشهد، 
   .1345، تهران، سازمان جلب سياحان، راهنماي خراسان.  شريعتي، علي
، اصغر فياض در مصر) هاي شادروان دكتر سيد علي شعر پارسي و تمدن اسالمي در ايران (سخنراني.  اكبر فياض، علي

   .1356ي محمدحسين ساكت، مشهد، كتابفروشي باستان،  ترجمه
                             .1385،  ، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگىنامه و خدمات علمي و فرهنگي دكتر جواد حديدي زندگي.  قنبري، اميد 

   .1377، مشهد، خانه آبي، ده چهره، ده نگاه.  قيامي ميرحسيني، جالل
ي مشهد از انقالب مشروطيت تا تاريخ معاصر مشهد؛ پژوهشي پيرامون تحوالت سياسي اجتماع.  متولي حقيقي، يوسف

   .1392ج، مشهد، شوراي اسالمي شهر مشهد، مركز پژوهش ها،  2، انقالب اسالمي
، اياالت متحده امريكا، شركت هاي خدمت؛ از دبيرستان البرز تا فرهنگستان ادب و هنر ايران خاطرات سال.  متيني، جالل

                  .1395كتاب، 
چاپ و  ة، مشهد، مؤسس1394ها و افتخارات دانشگاه فردوسي مشهد در سال  موفقيت.  مد يعقوبيمحمدي، الهام و مح 

                                                             .1395انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 
، مشهد، دانشگاه »مورد نياز دانشجو آشنايي با اطالعات و مقررات«راهنماي تحصيلي دانشجو .  مديريت آموزشي و دانشجويي
   .1383فردوسي (مشهد)، 

، مشهد، راهنماي دانشگاه فردوسي مشهد.  ريزي آموزشي معاونت آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد / دفتر مطالعات و برنامه
   .1377و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد،  مؤسسة چاپ

تا دانشگاه فردوسي مشهد  1361ات يك بسيجي (از عمليات مسلم بن عقيل از جبهه تا دانشگاه: خاطر.  ميرزابيگي، حسين
   .1384، تربت حيدريه، ابريق، )1368

شريعتي و تاريخ معاصر ايران: جنبش دانشجويي و تفكرات شريعتي از منظر .  نوعي، غالمحسين و غالمرضا آذري خاكستر
    .1392، مشهد، انتشارات بين النهرين، نقي لطفي

   .1396، مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، زاده نكوداشت دكتر هما زنجاني ةنام ويژه
                                                             .1396، تهران، معين، 2، ج )دومي دانشجويي (دفتر ها سال: يادهاي جواني و ها سالآن .  ياحقي، محمدجعفر 

   .1388، تهران، انتشارات سخن، وگذارهاي علمي و فرهنگي مينا؛ گشت ةداير زين.  ———

  
  ها خبرنامه
  هاي دانشگاه خبرنامه

   .1338دي  30، 1، ش. اولسال اخبار دانشگاه مشهد، 
                                                             .1339، مرداد 7، ش. اولسال  ،——— 
                                                             .1339، آبان 8، ش. اولسال  ،——— 
                                                             .1339، بهمن 2، ش. دومسال  ،——— 
                                                             .1339، اسفند 3، ش. دومسال  ،——— 
                                                             .1340، ارديبهشت 5، ش. دومسال  ،——— 
                                                             .1340، خرداد 6، ش. دومسال  ،——— 
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                                                             .1340، مرداد 8، ش. دومسال  ،——— 
                                                             .1340، مرداد 10، ش. دومسال  ،——— 
                                                             .1340، آبان 11، ش. دومسال  ،——— 
                                                             .1340، اسفند 3و  2، ش. سومسال  ،——— 
                                                             .1341، فروردين 4، ش. سومسال  ،——— 
                                                             .1341، خرداد 6، ش. سومسال  ،——— 
                                                             .1341، مرداد 8، ش. سومسال  ،——— 
                                                             .1341، آذر 9- 12، ش. سومسال  ،——— 
                                                             .1341، بهمن 2سال چهارم، ش.  ،——— 
                                                             .1342، فروردين 4سال چهارم، ش.  ،——— 
                                                             .1342، شهريور 9تا  5سال چهارم، ش.  ،——— 
                                                             .1342، آذر 12و  11سال چهارم، ش.  ،——— 
                                                             .1343، ارديبهشت 5و  4سال پنجم، ش.  ،——— 
                                                             .1343، دي 1سال پنجم، ش.  ،——— 
                                                             .1344، 1سال ششم، ش.  ،——— 
                                                             .1344، 2سال ششم، ش.  ،——— 
                                                             .1356، بهمن شماره نشريه داخلي دانشگاه سومينپنجاه و  ،——— 

  
  هاي قطب علمي دانشكده خبرنامه

   .1388، 15، ش خبرنامهشناسي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد،  قطب علمي فردوسي
                                                             .1388، 14، ش خبرنامه ،——— 
                                                             .1389، 17، ش خبرنامه ،——— 
                                                             .1389، 16، ش خبرنامه ،——— 
                                                             .1390، 18، ش خبرنامه ،——— 
                                                             .1390، 19، ش خبرنامه ،——— 
                                                             .1391، 20، ش خبرنامه ،——— 
                                                             .1395، 29، ش خبرنامه ،——— 
                                                             .1396، 31، ش خبرنامه ،——— 
                                                             .1396، 30، ش خبرنامه ،——— 
                                                             .1398، 34، ش خبرنامه ،——— 
                                                             .1398، 35، ش خبرنامه ،——— 
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  اسناد
  بايگاني دانشگاه

علي  ة، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند» هاي مكرر به دكتر علي شريعتي درباره غيبت اخطار. « اداري ةنام
   .1349آبان  25شريعتي مزيناني، 

، » تاريخ ةشتارشد ر كارشناسي دانشجويان اتفاق به تركيه به خواجويان دكتر مأموريت گزارش تصوير ارائة«.  ——— 
                                                             .1370مهر  9خواجويان،  پروندة محمدكاظممشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / 

 شريعتي علي ةپروند/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» استادي مقام به شريعتي دكتر ارتقاي«.  ——— 
                                                             .1358 مرداد 13 مزيناني،

، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي » به كميته سه نفره ست تدريس دكتر عبدالهادي حائريدرخوا ارجاع«.  ——— 
                                                             .1357مرداد  3عبدالهادي حائري،  ةمشهد / پروند

 علي پروندة/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» منتظمي علي دكتر خارجي تحصيالت ارزشنامة«.  ——— 
                                                             .1359 شهريور 2 منتظمي،

 فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» خراسان در بخارايي لهجه مطالعه براي دانشكده نقليه وسيله از استفاده«.  ——— 
                                                             .1346 آبان 17 بخارايي، رجائي احمدعلي پروندة/  مشهد

دانشگاه فردوسي  كل بايگاني مشهد، ،» خطي نسخ و آثار مطالعه جهت شوروي به متيني دكتر ماهه دو اعزام«.  ——— 
                                                             .1350تير  9جالل متيني،  ةمشهد / پروند

/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» چاپ ماشين خريد براي تهران به يوسفي غالمحسين اعزام«.  ——— 
                                                             .1339 مرداد 10 يوسفي، غالمحسين پروندة

كل  ، مشهد، بايگاني» المللي شرق شناسان بين كنگره در شركت جهت متيني جالل دكتر آمادگي اعالم«.  ——— 
                                                             .1346مرداد  16جالل متيني،  ةدانشگاه فردوسي مشهد / پروند

 دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» فردوسي سالگرد رمينهزا بزرگداشت كميته عضويت به خواجويان دكتر انتصاب«.  ——— 
                                                             .1368 بهمن 20 خواجويان، محمدكاظم پروندة/  مشهد فردوسي

 فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» دانشكدة ادبيات سرپرستي به رضواني سعيدي عباس دكتر انتصاب«.  ——— 
                                                             .1354 خرداد 6 رضواني، سعيدي عباس پروندة/  مشهد

 دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» دانشكدة ادبيات جهاد شوراي دبير به خواجويان محمدكاظم دكتر انتصاب«.  ——— 
                                                             .1361فروردين  18محمدكاظم خواجويان،  ةمشهد / پروند فردوسي

 محمدكاظم پروندة/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» مشهد به طوسي بهرام دكتر انتقال«.  ——— 
                                                             .1362 تير 2 خواجويان،

عباس  ةردوسي مشهد / پروندف دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» ادبياتدانشكدة  به رضواني سعيدي عباس انتقال«.  ——— 
                                                             .1341اسفند  9سعيدي رضواني، 

 فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» دانشكده جهاد شوراهاي جايگزيني و جهاد تخصصي هاي كميته انحالل«.  ——— 
                                                             .1361 فروردين 26 خواجويان، محمدكاظم پروندة/  مشهد

 ، مشهد، بايگاني» شناسي ت غالمحسين يوسفي از مديريت گروه زبانفراغ و علمي سفر از عفيفي رحيم بازگشت«.  ——— 
                                                             .1347شهريور  30غالمحسين يوسفي،  ةكل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند
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/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» تاون جرج دانشگاه طرف از الديني مشكوه مهدي ةمقال پاسخ«.  ——— 
                                                             .1992مارس  22ي، الدين مشكوه محمدمهدي پروندة

 پروندة/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» دانشكدة ادبيات آموزشي مشاغل داوطلبان ةپرسشنام«.  ——— 
                                                             .تا بي متيني، جالل

 ركني محمدمهدي پروندة/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» يزدي ركني دكتر دانشياري پيرامون«.  ——— 
                                                             .1354 بهمن 27 يزدي،

 كل بايگاني مشهد، ،» سهامي سيروس دكتر توسط دانشياري به رضواني سعيدي عباس دكتر ارتقاي تأييد«.  ——— 
                                                             .1354آبان  12عباس سعيدي رضواني،  ة/ پروند مشهد فردوسي دانشگاه

 كل بايگاني مشهد، ،» ها دانشگاه مركزي شوراي دبيركل توسط بخارايي رجائي دكتر مأموريت حكم تأييد«.  ——— 
                                                             .1344 خرداد 25 بخارايي، رجائي احمدعلي پروندة/  مشهد فردوسي دانشگاه

كل دانشگاه فردوسي مشهد /  ، مشهد، بايگاني» رف رئيس دانشكدهط از رضواني سعيدي دكتر صالحيت تأييد«.  ——— 
                                                             .1350مهر  3عباس سعيدي رضواني،  ةپروند

 بايگاني مشهد، ،» )تهران دانشكدة ادبيات رئيس( صفا اهللا ذبيح توسط) استادياري داوطلب( شريعتي علي تأييد«.  ——— 
                                                             .1344اسفند  3ي، مزينان شريعتي علي پروندة/  مشهد فردوسي دانشگاه كل

 مرداد 2 حائري، عبدالهادي پروندة/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» حائري دكتر مدارك تأييد«.  ——— 
1337.                                                             

 كل بايگاني مشهد، ،» سلطنتي ةجايز دريافت براي يوسفي غالمحسين دكتر از مشهد دانشگاه رئيس تجليل«.  ——— 
                                                             .1347خرداد  20غالمحسين يوسفي،  ة/ پروند مشهد فردوسي دانشگاه

 مشهد، ،» خواجويان محمدكاظم دكتر از اسالمي جمهوري پرورش و آموزش وزير رجائي محمدعلي تجليل«.  ——— 
                                                             .1359 ارديبهشت 29 خواجويان، محمدكاظم پروندة/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني

، مشهد، بايگاني كل » (حسين بهروان) از اقالم اهدايي دكتر خواجويان دانشكده مالي و اداري معاون تشكر«.  ——— 
                                                             .1370مهر  20محمدكاظم خواجويان،  ةمشهد / پروندفردوسي دانشگاه 

 پروندة/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» شمالي خراسان مطالعه بر مبني سعيدي دكتر تصميم«.  ——— 
                                                             .1350 تير 20 رضواني، سعيدي عباس

 عباس پروندة/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» رضواني سعيدي عباس استادياري تقاضاي«.  ——— 
                                                             .1347 ارديبهشت 21 رضواني، سعيدي

 ،» متيني جالل دكتر گيري كناره پي در فارسي ادبيات و زبان گروه مديريت از يوسفي دكتر استعفاي تقاضاي«.  ——— 
                                                             .1350بهمن  26غالمحسين يوسفي،  ةكل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند گانيباي مشهد،

 ،» دبيران گردهمايي در درسي كتب مؤلف عنوان به ركني محمدمهدي دكتر شركت جهت عادل حداد تقاضاي«.  ——— 
                                                             .1362 شهريور 16 يزدي، ركني محمدمهدي پروندة/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد،

 كل بايگاني مشهد، ،» درسي هاي كتاب سمينار در ركني محمدمهدي دكتر شركت جهت عادل حداد تقاضاي«.  ——— 
                                                             .1361 آذر 25 يزدي، ركني محمدمهدي پروندة/  مشهد فردوسي دانشگاه

 ،» يوسفي غالمحسين دكتر مأموريت تمديد جهت مشهد دانشگاه رئيس از يارشاطر احسان دكتر تقاضاي«.  ——— 
                                                             .1352ارديبهشت  31غالمحسين يوسفي،  ةكل دانشگاه فردوسي مشهد / پروند شهد، بايگانيم
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 دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» كتابخانه توسعة منظور به تهران به عزيمت براي متيني جالل دكتر تقاضاي«.  ——— 
                                                             .1351 دي 24 متيني، جالل پروندة/  مشهد فردوسي

كل دانشگاه  ، مشهد، بايگاني» اش در انجمن شهر مشهد جالل متيني پيرامون نمايندگي دكتر توضيحات«.  ——— 
                                                             .1347آبان  15جالل متيني،  ةفردوسي مشهد / پروند

 فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» دانشكده كتابخانة و كتاب پيرامون بخارايي رجائي دكتر توضيحات«.  ——— 
                                                             .1346دي  9بخارايي،  رجائي پروندة احمدعلي/  مشهد

 دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» دانشگاه رئيس به خطاب خود آموزشي هاي دغدغه دربارة متيني دكتر توضيحات«.  ——— 
                                                             .1350 بهمن 25 متيني، پروندة جالل/  مشهد فردوسي

سي ايگاني كل دانشگاه فردوب مشهد، ،» تاون جرج دانشگاه به شده ارسال الديني مشكوه مهدي مقاله چكيده«.  ——— 
                                                             الديني، بي تا. مشهد / پروندة مهدي مشكوه

 فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» دانشكدة ادبيات رياست به فاطمي حسين سيد دكتر انتصاب حكم«.  ——— 
                                                             .1368 بهمن 29 فاطمي، حسين سيد ةپروند/  مشهد

، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي » دانشكدة ادبياتيزدي به رياست  ركني محمدمهدي دكتر انتصاب حكم«.  ——— 
                                                             .1369آبان  21ركني يزدي،  پروندة محمدمهديمشهد / 

 دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» فياض اكبر علي توسط متيني جالل به دانشكده مالي امور مسئوليت انتقال حكم«.  ——— 
                                                             .1340شهريور  14 متيني، پروندة جالل/  مشهد فردوسي

 پروندة جالل/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» مشهد دانشگاه بر متيني جالل دكتر رياست حكم«.  ——— 
                                                             .1354 مرداد 28 متيني،

 رجائي پروندة احمدعلي/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» بخارايي رجائي دكتر رياست حكم«.  ——— 
                                                             .1346شهريور  30 بخارايي،

/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» امريكا و اروپا به متيني جالل دكتر مطالعاتي فرصت حكم«.  ——— 
                                                             .1345 تير 2 متيني، پروندة جالل

 پروندة علي/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» شريعتي دكتر ارتقاي از زمرديان رضا خرسندي«.  ——— 
                                                             .1358خرداد  14شريعتي مزيناني، 

 مشهد، ،» آموزشي جديد قوانين بررسي منظور به تهران به عزيمت جهت بخارايي رجائي دكتر درخواست«.  ——— 
                                                             .1343 تير 14 بخارايي، رجائي پروندة احمدعلي/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني

، مشهد، » بازديد از مراكز آموزشي تهران جهت الگوبرداري جهت دانشگاه رئيس از متيني دكتر درخواست«.  ——— 
                                                             .1347اسفند  28متيني،  پروندة جاللبايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / 

 بايگاني مشهد، ،» مكه اسالمي المللي بين ةكنگر در شركت براي شريعتي دكتر حقوق بدون مرخصي درخواست«.  ——— 
                                                             .1349 10شريعتي مزيناني،  پروندة علي/  مشهد فردوسي دانشگاه كل

پروندة /  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» كتابخانه تصدي پيرامون بخارايي رجائي دكتر دستخط«.  ——— 
                                                             .1340 آبان 6 بخارايي، رجائي احمدعلي

ي كل دانشگاه فردوسي بايگان مشهد، ،» )كلمبيا دانشگاه به سفر گزارش( يوسفي غالمحسين دكتر دستخط«.  ——— 
                                                             .1352فروردين  21يوسفي،  پروندة غالمحسينمشهد / 
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 دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» ابوريحان ةهزار المللي بين كنگرة در شركت جهت متيني جالل دكتر از دعوت«.  ——— 
                                                             .1352 مرداد 2 متيني، پروندة جالل/  مشهد فردوسي

پروندة ، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / » دكتر غالمحسين يوسفي از ادينبورگ دانشگاه دعوت«.  ——— 
                                                             .1354آذر  5يوسفي،  غالمحسين

پروندة /  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» يوسفي غالمحسين دكتر از كلمبيا دانشگاه دعوت«.  ——— 
                                                              .1353 خرداد 27 يوسفي، غالمحسين

 فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» ريزي تاريخ كميتة برنامهدعوت دكتر خواجويان و دكتر نبئي به جلسة «.  ——— 
                                                             .1370 اسفند 7 خواجويان، محمدكاظم پروندة/  مشهد

، مشهد، بايگاني » شناسان المللي ايران بين ةپهلوي از دكتر جالل متيني براي شركت در كنگر كتابخانة دعوت«.  ——— 
                                                             .1345مرداد  6متيني،  پروندة جاللكل دانشگاه فردوسي مشهد / 

 دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» غزالي كنگرة در شركت براي حائري دكتر از يونسكو ملي كميسيون دعوت«.  ——— 
                                                             .1364بهمن  29حائري،  پروندة عبدالهاديد / مشه فردوسي

/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» متيني جالل دكتر به دانشكدة ادبيات معاونت ابالغ داليل«.  ——— 
                                                             .1340 ارديبهشت 27 متيني، پروندة جالل

، » فرهنگي سازمان پيمان مركزي (سنتو) مبادالت برنامة اساس بر پاكستان از يوسفي غالمحسين دكتر ديدار«.  ——— 
                                                             .1349بهمن  29يوسفي،  پروندة غالمحسينمشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / 

 3 مزيناني، شريعتي پروندة علي/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» شريعتي دكتر مأموريت رد«.  ——— 
                                                             .1352 مرداد

، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي » شخصي او ةپروندئي بخارايي بايگاني شده در رجا دكتر نامة زندگي«.  ——— 
                                                             .1357رجائي بخارايي،  پروندة احمدعليمشهد / 

 دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» مدرس تربيت دانشگاه انساني علوم دانشكده در الديني مشكوه دكتر سخنراني«.  ——— 
                                                             .1368اسفند  30الديني،  مشكوه پروندة مهدي/  مشهد فردوسي

 21 حائري، پروندة عبدالهادي/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» حائري دكتر خودنوشت سوابق«.  ——— 
                                                             .1357 خرداد

 دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» يوسفي غالمحسين دكتر دانشگاهي و فرهنگي خدمت سوابق و حال شرح«.  ——— 
                                                             يوسفي، بي تا. پروندة غالمحسينمشهد /  فردوسي

 تربيتي، ملي، كميسيون همكاري با سعدي بزرگداشت كنگرة در دانشكدة ادبيات علمي هيأت ياعضا شركت«.  ——— 
 پروندة سيد/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» ايران در »يونسكو« متحد ملل فرهنگي و علمي
                                                             .1363 آبان 8 فاطمي، حسين

 پروندة مهدي/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» شناسان زبان جهاني ةكنگر در شركت«.  ——— 
                                                             .1366 مرداد 10 الديني، مشكوه

/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» ايران مردم فرهنگ جشن نخستين در متيني دكتر شركت«.  ——— 
                                                             .1356 مهر 16 متيني، پروندة جالل

 پروندة علي/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» وفات از بعد شريعتي دكتر ارتقاي جلسة صورت«.  ——— 
                                                             .1358 خرداد 16 مزيناني، شريعتي
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 پروندة علي/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» شريعتي دكتر توسط دانشجويان نمرات اعالم عدم«.  ——— 
                                                             .1350فروردين  24زيناني، م شريعتي

 پروندة علي/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» شريعتي علي دكتر دانشياري با موافقت عدم«.  ——— 
                                                             .1350 فروردين 28 مزيناني، شريعتي

 پروندة عليد / مشه فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» شريعتي دكتر دانشياري با تاريخ گروه موافقت عدم«.  ——— 
                                                             .1349اسفند  19شريعتي مزيناني، 

 مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» دانشگاه مميزه هيأت دوره سومين به الديني مشكوه دكتر عضويت«.  ——— 
                                                             .1374 اسفند 28 الديني، مشكوه پروندة مهدي/ 

 31شريعتي مزيناني،  پروندة عليل دانشگاه فردوسي مشهد / ك بايگاني مشهد، ،» شريعتي دكتر اطالع بي غيبت«.  ——— 
                                                             .1350خرداد 

 كل بايگاني مشهد، ،» دانشكدة ادبيات رياست دورة در بخارايي رجائي دكتر تحقيقاتي آثار خودنگاشتة فهرست«.  ——— 
                                                             .1346 فروردين 28 بخارايي، رجائي پروندة احمدعلي/  مشهد فردوسي دانشگاه

 پروندة جالل، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / » بيگي از دكتر جالل متيني اعيلدكتر اسمدرداني ق«.  ——— 
                                                             .1343دي  15متيني، 

 يوسفي، پروندة غالمحسين/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» يوسفي دكتر از متيني دكتر قدرداني«.  ——— 
                                                             .1350 شهريور 22

پروندة ، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / » داني محمدعلي رجايي از دكتر ركني يزديقدر«.  ——— 
                                                             .1359ارديبهشت  29ركني يزدي،  محمدمهدي

پروندة /  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» خودش قلم به بخارايي رجائي دكتر رياست كارنامة«.  ——— 
                                                             .1345همن ب 27 بخارايي، رجائي احمدعلي

/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» آمار و ارقام شهادت با بخارايي رجائي دكتر عمل دورة و كارنامه«.  ——— 
                                                             .1347 آبان 25 بخارايي، رجائي پروندة احمدعلي

دانشگاه فردوسي مشهد  كل بايگاني مشهد، ،» تهران به سفر طي بخارايي رجائي دكتر تداركاتي اقدامات گزارش«.  ——— 
                                                             .1347خرداد  16رجائي بخارايي،  پروندة احمدعلي/ 

 دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» الديني مشكوه دكتر هاي فعاليت از انگلستان آوايي شناسي زبان بخش گزارش«.  ——— 
                                                             .1986 سپتامبر 4 الديني، مشكوه پروندة مهدي/  مشهد فردوسي

متيني،  پروندة جالل، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / » الل متيني از سفر به تهرانج دكتر گزارش«.  ——— 
                                                             .1351بهمن  5

 كل بايگاني مشهد، ،» شناسان شرق المللي بين كنگره هشتمين و بيست پيرامون متيني جالل دكتر گزارش«.  ——— 
                                                             .1349 دي 29 متيني، پروندة جالل/  مشهد فردوسي دانشگاه

پروندة /  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» تركيه به دانشجويي سفر از خواجويان دكتر گزارش«.  ——— 
                                                             .1370 مهر 3 خواجويان، محمدكاظم

پروندة /  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» تهران به كاري سفر دربارة بخارايي رجائي دكتر گزارش«.  ——— 
                                                             .1343ارديبهشت  19ائي بخارايي، رج احمدعلي
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 فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» ايران جغرافيدانان كنگرة چهارمين از رضواني سعيدي دكتر گزارش«.  ——— 
                                                             .1355 رضواني، سعيدي پروندة عباس/  مشهد

 پروندة جاللي مشهد / فردوس دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» پاكستان به متيني جالل دكتر سفر گزارش«.  ——— 
                                                             .1352فروردين  18متيني، 

 مزيناني، شريعتي پروندة علي/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» شريعتي دكتر هاي غيبت گزارش«.  ——— 
                                                             .1349 آذر 2

گاني كل باي مشهد، ،» تهران به خود سفر طي متيني جالل دكتر پژوهشي و آموزشي هاي فعاليت گزارش«.  ——— 
                                                             .1351شهريور  19متيني،  پروندة جاللدانشگاه فردوسي مشهد / 

 مشهد، ،» كتابخانه خريد و دانشكده ساختمان دربارة برنامه سازمان مقامات با بخارايي رجائي دكتر گفتگوي«.  ——— 
                                                             .1343 آذر 8 بخارايي، رجائي پروندة احمدعلي/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني

شريعتي  پروندة علي، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / » گروه آموزشي تاريخ از دكتر شريعتي ةگالي. « ——— 
                                                             .1350فروردين  14مزيناني، 

/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» حائري عبدالهادي دكتر خارجي تحصيالت موقت گواهينامة«.  ——— 
                                                             .1357 حائري، پروندة عبدالهادي

 دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» تهران در تاريخ تخصصي گروه جلسات در شركت جهت حائري دكتر مأموريت«.  ——— 
                                                             .1361 آبان 8 حائري، پروندة عبدالهادي/  مشهد فردوسي

پروندة شهد / م فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» امريكا و اروپا به متيني جالل دكتر ساله يك مأموريت«.  ——— 
                                                             .1345خرداد  12متيني،  جالل

 دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» اجتماعي علوم و شناسي روان رشته تأسيس براي متيني جالل دكتر مذاكرات«.  ——— 
                                                             .1348 تير 21 متيني، پروندة جالل/  مشهد فردوسي

، مشهد، بايگاني كل دانشگاه » سال متوالي دو براي نمونه استاد عنوان به حائري عبدالهادي دكتر معرفي«.  ——— 
                                                             .1370اسفند  11حائري،  عبدالهاديپروندة فردوسي مشهد / 

/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» كتابخانه رياست از بخارايي رجائي دكتر استعفاي با موافقت«.  ——— 
                                                             .1340 آبان 23 بخارايي، رجائي پروندة احمدعلي

، مشهد، » موافقت با مأموريت مطالعاتي عباس سعيدي رضواني به كشور فرانسه و گذراندن دوره دكتراي دولتي«.  ——— 
                                                             .1356مرداد  4سعيدي رضواني،  پروندة عباسبايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / 

اني كل دانشگاه فردوسي بايگ مشهد، ،» اروپا به يوسفي دكتر پايانو مفخم دكتر اعزام با دانشكده شوراي موافقت«.  ——— 
                                                             .1341بهمن  13يوسفي،  پروندة غالمحسينمشهد / 

 فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» كشور عالي آموزش مؤسسات و ها دانشگاه مركزي شوراي دبيركل نامة«.  ——— 
                                                             .1355 تير 19 رضواني، سعيدي پروندة عباس/  مشهد

 ةون شركت دكتر جالل متيني در كنگركميسيون ملي يونسكو در ايران پيرام رئيس حكمت اصغر علي نامة«.  ——— 
                                                             .1351شهريور  2متيني،  پروندة جالل، مشهد، بايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / » ابوريحان ةالمللي هزار بين

كل دانشگاه فردوسي  بايگاني مشهد، ،» يزدي ركني دكتر اشتغال دربارة قدس آستان تتولي مقام قائم نامة«.  ——— 
                                                             .1362فروردين  29ركني يزدي،  پروندة محمدمهديمشهد / 
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 دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» اروپا به بخارايي رجائي احمدعلي دكتر اعزام درباره پرورش و آموزش وزارت نامة«.  ——— 
                                                             .1344 مرداد 9 بخارايي، رجائي پروندة احمدعلي/  مشهد فردوسي

، مشهد، بايگاني كل » امتحان كتبي، شفاهي و تدريس عملي دكتر شريعتي در گروه تاريخ دانشگاه تهران نتيجة«.  ——— 
                                                             .1344بهمن  17شريعتي مزيناني،  پروندة عليدانشگاه فردوسي مشهد / 

د، مشه ،» فردوسي بزرگداشت جهاني كنگرة اجراي براي ركني مهدي دمحم دكتر با دانشگاه رئيس هماهنگي«.  ——— 
                                                             .1369آبان  14ركني يزدي،  پروندة محمدمهديبايگاني كل دانشگاه فردوسي مشهد / 

                                                              .1332 آذر 2 حائري، پروندة عبدالهادي/  مشهد فردوسي دانشگاه كل بايگاني مشهد، ،» شغل تقاضاي ورقة«.  ——— 
 

  آستان قدس رضوي
دانشگاه  دانشكدة ادبياتبازديد اسداهللا علم از . « ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي) ها، موزه ساكماق (سازمان كتابخانه

   )، بي تا.17117( ةعكس شمار، » (گروه جغرافيا) مشهد
                                                             )، بي تا.17141و  17137 عكس شمارة ( ،» مشهد دانشگاه دانشكدة ادبيات كتابخانة از علم اسداهللا بازديد«.  ——— 
آستان قدس  ةنمايشگاه تشكيالت اداري پانصدسالاز دانشگاه فردوسي مشهد  تاريخ استاد فرنود، مسعود بازديد«.  ——— 

                                                             .1381، مخزن اسناد مكتوب)، 18110 عكس شمارة (، » از صفويه تا قاجاريه
 ،» دانشكدة ادبيات ساختمان جهت استانداري مجاور زمين واگذاري بر مبني التوليه نايب از فرهنگ وزير تقاضاي«.  ——— 

                                                             .1335مهر  15)، 3/77791سند شمارة (
 انساني علوم و دانشكدة ادبيات رشتة جغرافي دانشجويان از يكي معرفي جهت خراسان استانداري از درخواست«.  ——— 

                                                             .1350 شهريور 3 ،)181233سند شمارة ( ،» قند صنعت زمينه در اي رساله انجام جهت آبكوه قند كارخانه به
                                                             .1349آذر  8)، 194407سند شمارة (، » شريعتي براي دانشياري در گروه تاريخ علي دكتر صالحيت رد«.  ——— 
، 29340 عكس شمارة ( ،» مشهد فردوسي دانشگاه دانشكدة ادبيات دانشجويان و استادان از گروهي عكس«.  ——— 

                                                             مخزن اسناد مكتوب)، بي تا.
                                                             .1346اسفند  5)، 131418سند شمارة ( ،» ويتريني فريزر و فرش خريد براي دانشكده به كمك«.  ——— 
سند شمارة  ،» بلوچستان و سيستان مولوي وساطت با تسنن اهل دانشجوي تحصيلي هزينه كمك«.  ——— 

                                                             .1346 خرداد 10 ،)3/131297(
                                                             .تا بي ،)1/156394سند شمارة ( ،» دانشكدة ادبيات در خلق مجاهدين گردهمايي«.  ——— 
در  اتدانشكدة ادبيها و عقايد سيروس سهامي، استاد جغرافياي  ساواك پيرامون فعاليت سازمان گزارش«.  ——— 

                                                             .1349مرداد  19)، 137030سند شمارة (، » مشهد
 و دانشكدة ادبيات در شريعتي علي دكتر سخنراني و مشهد در ابوذر نمايشنامة اجراي پيرامون ساواك گزارش«.  ——— 

                                                             .1349 اسفند 15)، 137033سند شمارة ( ،» انساني علوم
 مزيناني شريعتي علي دكتر اعزام با مشهد، دانشگاه انساني علوم و دانشكدة ادبيات رئيس متيني، جالل مخالفت«.  ——— 

                                                             .1349 مهر 27 ،)194406/1سند شمارة ( ،» صلح و مذهب المللي بين كنگرة در شركت و توكيو به
                                                             .1344خرداد  24)، 11/26409سند شمارة (، » آستان قدس ةبه كتابخان دانشكدة ادبيات مجلة ارسال مكاتبات«.  ——— 
عكس شمارة  ،» مشهد شريعتي علي دكتر انساني علوم و دانشكدة ادبيات ورودي درب و سردر از نمايي«.  ——— 

                                                             ، مخزن اسناد مكتوب)، بي تا.31355 (
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  ها و مقاالت ها، روزنامه گاهوب
  :در دسترسي ايران، شفاهي تاريخ وبگاه ،» 2-  مشهد فردوسي دانشگاه شفاهي تاريخ«آذري خاكستر، 

http://oral-history.ir/show.php?page=post&id=1522  ، 1395.                                                              
، وبگاه گروه جغرافيا، دسترسي در: » آزمايشگاه ژئومورفولوژي«  

https://geographydept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=428
&Itemid=902&lang=fa  ، 1399.                                                                                                                        

وبگاه گروه جغرافيا، دسترسي در:  ،» ها ها و كارگاه آزمايشگاه« 
https://geographydept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=359

&Itemid=860&lang=fa  ، 1399.                                                                                                                        
شير نوايي، دسترسي در:  ها ، آثار و خدمات امير علي المللي انديشه ، وبگاه همايش بين» اخبار همايش«

https://amiralishir.um.ac.ir/  ، 1400.                                                              
همايش بزرگداشت مرحوم دكتر احمدعلي ، » هايي از استاد خاطرهجايي بخارايي؛ دكتر احمد علي ر. « اردالن جوان، سيد علي 

                                                             .1395، 1، ش رجائي بخارايي
، خبرگزاري جمهوري اسالمي » المللي مطالعات آسياي مركزي در مشهد بين ةسسؤاي م نشست منطقه. « پور، كاميار اسماعيل 

                                                                                                                        .1395 مرداد www.irna.ir/news/82267355/  ، 24(ايرنا)، دسترسي در: 
و علوم انساني  دانشكدة ادبيات، گردآوري گروه تاريخ » زبان و ادبيات فرانسه) ةخاطرات دانشجويي (رشت«نسرين. ي، اسماعيل 

                                                            .1400ارديبهشت  14دكتر علي شريعتي، 
فردوسي مشهد، دسترسي در:  ، وبگاه دانشگاه» و علوم انساني دانشكدة ادبياتافتتاح پارك « 

https://www.um.ac.ir/news/انساني.-علوم- و- ادبيات-دانشكده- پارك-افتتاحhtml  ، 1394.                                                                                                                        
، وبگاه دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: » و علوم انساني دانشكدة ادبياتافتتاح پاركينگ « 

https://www.um.ac.ir/news/انساني.- علوم- و- ادبيات-دانشكده- پاركينگ-افتتاحhtml  ، 30 1394 آذر.                                                                                                                        
، پايگاه خبري دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: » افتتاح تاالر ملل و اتاق اندونزي در دانشگاه فردوسي مشهد« 

https://www.um.ac.ir/news/مشهد.- فردوسي-دانشگاه- در-اندونزي- اتاق- و- ملل-تاالر-افتتاحhtml  ، 1400.                                                                                                                        
نشريات دانشجويي دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در:  ة، سامان» يي دانشگاه فردوسي مشهدافتخارات نشريات دانشجو« 

https://sanad.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=617
&lang=fa  ، 1399.                                                                                                                        

، 4، ش فضاهاي پيراشهري ةتوسع ةنشري، » دكتر سيروس سهامي، همطراز انديشمندان بزرگ توسعه. « افروخته، حسن 
1399.                                                             

: در دسترسي افضلي، رضا شخصي وبالگ ،» اول قسمت قهرمان؛ محمد استاد شناختنامة« . افضلي، رضا
http://rezaafzali.blogfa.com/post/115  ، 2 1389 دي.                                                              

، وبالگ شخصي رضا افضلي، دسترسي در: » محمد قهرمان؛ قسمت پنجم استاد شناختنامة«.  ——— 
http://rezaafzali.blogfa.com/post/126  ، 26 1389 دي.                                                                                                                        

: در دسترسي افضلي، رضا شخصي وبالگ ،» چهارم قسمت قهرمان؛ محمد استاد شناختنامة«.  ——— 
http://rezaafzali.blogfa.com/post/124  ، 18 1389 دي.                                                                                                                        
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- 145، ص 1374تير  1، 47، ش ة مشكو، » و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد دانشكدة ادبيات ةكتابخان. « افضلي، رضا 
49.                                                             

، كانال تلگرام » ردوسي مشهدو علوم انساني دانشگاه ف دانشكدة ادبياتمرحوم دكتر عبدالهادي حائري به  ةاهداء كتابخان«
 https://t.me/mafakherferdowsi/4016  ، 5مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: 

                                                              .2021 فوريه
مطالعات زبان و ترجمه، دسترسي در:  ة، وبگاه فصلنام» انداز اهداف و چشم« 

https://jlts.um.ac.ir/journal/aim_scope  ، 1399.                                                                                                                        
ه فردوسي مشهد، دسترسي در: علوم اجتماعي دانشگا ة، وبگاه نشري» انداز اهداف و چشم« 

https://social.um.ac.ir/journal/aim_scope  ، 1398.                                                                                                                        
 ،  https://pg.um.ac.ir/journal/aim_scopeهاي جغرافياي سياسي، دسترسي در:  ، وبگاه پژوهش» انداز اهداف و چشم« 

1399.                                                                                                                        
 ، مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه، دسترسي در:» اهم اقدامات« 

https://stp.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=297:bot&Itemid=

604&lang=fa  ، 1399.                                                                                                                        
، وبگاه دانشگاه » شود ر دانشگاه فردوسي مشهد برگزار ميتطبيقي فارسي و فرانسه دالمللي ادبيات  اولين همايش بين« 

- تطبيقي- ادبيات- المللي- بين- همايش- اولين/https://www.um.ac.ir/newsفردوسي مشهد، دسترسي در: 
                                                                                                                        .1395 مرداد html  ، 6شود.- مي- برگزار- مشهد- فردوسي-دانشگاه- در- فرانسه- و- فارسي

، شهرآرا » گويد مي پور به مناسبت سالروز درگذشت استاد عبدالهادي حائري از او و آثارش دكتر ايمان. « ايمان پور، محمدتقي 
                                                                                                                        .1397 تير http://shahraraonline.ir/news/84874  ، 23مردمي مشهد، دسترسي در:  ةآنالين؛ رسان

، وبگاه پايگاه خبري » و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد دانشكدة ادبياتبازديد اعضاي هيئت علمي دانشگاه اندونزي از «
-دانشگاه- علمي- هيئت- اعضاي- بازديد/https://www.um.ac.ir/newsدانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: 

                                                              .html  ، 1397مشهد.- فردوسي-دانشگاه- انساني-علوم- و- ادبيات- دانشكده-از- اندونزي
، وبگاه دانشگاه » و علوم انساني دانشكدة ادبياتالدين اربيل عراق از  زبانهاي خارجي دانشگاه صالح ةبازديد رئيس دانشكد« 

- خارجي- زبانهاي- دانشكده- رئيس- بازديد/https://www.um.ac.ir/newsفردوسي مشهد، دسترسي در: 
                                                                                                                        .html  ، 1395انساني.- علوم- و- ادبيات- دانشكده- از- عراق- اربيل- الدين صالح- دانشگاه

، كانال تلگرام » و علوم انساني دانشگاه فردوسي از سفر علمي به عراق دانشكدة ادبياتبازگشت دانشجويان رشتة تاريخ « 
 https://t.me/mafakherferdowsi/4142  ، 8مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: 

                                                                                                                        .2021 آوريل
زبانان، دسترسي در:  لي آموزش زبان فارسي به غيرفارسيالمل ، وبگاه مركز بين» براتور آموزشيبرخي امكانات ال« 

https://ctpl.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=615
&lang=fa  ، 1400.                                                                                                                        

و علوم انساني دانشگاه فردوسي  دانشكدة ادبياتالمللي ادبيات تطبيقي ايران و فرانسه در  سومين همايش بينبرگزاري « 
- برگزاري/https://www.um.ac.ir/newsهد، دسترسي در: ، وبگاه پايگاه خبري دانشگاه فردوسي مش» مشهد
-دانشگاه- انساني- علوم-و-ادبيات-دانشكده- در-فرانسه- و- ايران- تطبيقي- ادبيات- المللي- بين-همايش-سومين
                                                                                                                        .html  ، 1398مشهد.- فردوسي
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ابريشم در  ةالمللي جاد آسياي مركزي (ايكاس) و همايش بينمطالـعات  ةسسؤالمللي م اي بين برگزاري نـشست منطقه« 
، دسترسي در: دانشكدة ادبيات، وبگاه » دانشگاه فردوسي مشهد

https://adabiyat.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3579:2016-10-

16-04-12-25&catid=2&Itemid=504&lang=fa  ، 1395.                                                                                                                        
گي ـ ادبي ايران و جهان عرب در دانشگاه فردوسي المللي آموزش زبان و نقش آن در روابط فرهن برگزاري همايش بين« 

- برگزاري/https://www.um.ac.ir/news، پايگاه خبري دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: » مشهد
-دانشگاه- در- عرب- جهان- و- ايران-ادبي- ـ- فرهنگي-روابط-در- آن-نقش-و-زبان-آموزش- المللي-بين- همايش
                                                                                                                        .1396 بهمن html  ، 14مشهد.- فردوسي

، ش رساني كتابداري و اطالع، » و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد دانشكدة ادبيات ةكتابخانآشنايي با . « بنكدار، محمد
   .12-109، ص 1379دي  1، 12

 ةدانشكدة ادبيات و علوم انساني / يادگارنام ةمجل، » نگاهي گذرا به زندگاني و آثار استاد دكتر عبدالهادي حائري. « بي نا 
                                                             .1371، 25، سال 2و  1، ش استاد دكتر عبدالهادي حائري

                                                             .1374، دي 70و  69و  68، ش كلك ةنشري ،» )يوسفي غالمحسين دكتر رثاي در( دوست ياد به: يادبود و ياد«.  ——— 
همايش بزرگداشت مرحوم دكتر احمدعلي ، » »احمدعلي رجايي بخارايي«به ياد استاد دكتر . « پاپلي يزدي، محمدحسين 

                                                             .1395، 1، ش رجائي بخارايي
شادروان دكتر  ةدانشكدة ادبيات و علوم انساني / يادنام ةمجل ،» پايان مفخم اهللا لطف دكتر مرحوم زندگينامة«.  ——— 

                                                             .1372، 101، ش پايان اهللا مفخم لطف
 اسفند http://ensani.ir/  ، 7، دسترسي در: » و علوم انساني دانشگاه فردوسي دانشكدة ادبيات. « پرتال جامع علوم انساني 

1399.                                                                                                                        
زيارت و گردشگري، دسترسي  ة، وبگاه پژوهشكد» يارت و گردشگريز ةپژوهشكد ةتاريخچ. « زيارت و گردشگري ةپژوهشكد 

در: 
http://cpts.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=531

&lang=fa  ، 19 1399 اسفند.                                                                                                                        
                                                             .1348كارشناسي، دانشگاه مشهد،  ،» "تحول آموزش و پرورش" ةنام پايان. « ور، ايران پيشه 
، معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: »هتاريخچ« 

https://vpap.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=609
&lang=fa  ، 1400.                                                                                                                        

، وبگاه گروه زبان و ادبيات فارسي، دسترسي در: » گروه ةتاريخچ« 
https://farsidept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=522&Itemid=

835  ، 1399.                                                                                                                        
، وبگاه گروه زبان و ادبيات عربي، دسترسي در: » گروه ةتاريخچ« 

https://arabicdept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=222
&Itemid=888  ، 1399.                                                                                                                        
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، وبگاه گروه جغرافيا، دسترسي در: » گروه جغرافيا تاريخچة« 
https://geographydept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=349

&Itemid=866&lang=fa  ، 1399.                                                                                                                        
                                                                                                                        .https://jgrd.um.ac.ir/journal/about  ، 1399اي، دسترسي در:  ناحيه ةجغرافيا و توسعة ، وبگاه نشري» تاريخچة مجله« 
اكبر  دكتر علي ة، وبگاه كتابخان» ه فردوسي مشهد)و علوم انساني دانشگا دانشكدة ادبيات ة(نگاهي به كتابخان هتاريخچ« 

-https://adabiyatفياض، دسترسي در: 

lib.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=649&lang=fa  ، 
1399.                                                                                                                        

، دسترسي در: نشكدة ادبياتدا، وبگاه » تاالرهاي دانشكده« 
https://adabiyat.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3015&Itemid=

1015&lang=fa  ، 1399.                                                                                                                        
-http://pishghadamقدم، دسترسي در:  مون سازي و استعداديابي زبان پيش، مركز آز» هيجامد ةنظري تاييد« 

center.ir/fa/emotioncy_theory/  ، 15  2020مه.                                                                                                                        
، وبگاه شركت مهندسي نوآوران » زبان كلسميت ةوسي مشهد به البراتوار چند منظوردانشگاه فرد دانشكدة ادبياتتجهيز « 

 7 ،  م/-فردوسي- دانشگاه-ادبيات-دانشكده- تجهيز/https://www.noavaran-eng.comتحقيق، دسترسي در: 
                                                                                                                        .1399 اسفند

 زبان آموزش مركز مشهد، فردوسي دانشگاه مشهد، ،» انزبان فارسي غير به فارسي زبان آموزش مركز معرفي«.  تقوي، محمد
   .1399 اسفند 29 ،انزبان فارسي غير به فارسي

، كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي » تقويم فرهنگي علمي دانشگاه فردوسي مشهد« 
                                                                                                                        .2018 اوت https://t.me/mafakherferdowsi/2035  ، 19در: 

                                                             .1394، تهران، پژوهشكده تاريخ اسالم، دكتر عبدالهادي حائري ةنگاران هاي تاريخ ندگي، آثار و انديشهز.  توتكار، حجت 
مطالعات تاريخ معاصر ايران، دسترسي در:  ةسسؤ، م» )2شريعتي در آيينه تصاوير (دكتر علي . « توحيدي، شاهد 

http://www.iichs.ir/s/4688  ، 1399.                                                                                                                        
و علوم انساني، دسترسي در:  دانشكدة ادبيات، تور مجازي » تور مجازي« 

http://adabiyat.um.ac.ir/single/adabiyat/index.html  ، 1399.                                                                                                                        
، خبرگزاري كردپرس، دسترسي در: » ها بر گردن ما خراساني »كردستاني«د حق بزرگ اين استا. « پور، اسماعيل حسين

https://kurdpress.com/fa/2289/  ، 11 1399 دي.                                                              
، خبرگزاري برنا، دسترسي در: » شناس جعفر ياحقي؛ فردوسيپروفسور محمد. « حسيني زهرائي، سيد بهنام 

https://www.borna.news/fa/tiny/news-645157  ، 13 1396 آذر.                                                                                                                        
                                                            .1400تير  23، شهرآرا، » تاريخ معاصر» هادي. «« نژاد، اميد حسيني 
، وبگاه گروه زبان روسي، دسترسي در: » حضور استاد زبان روسي آقاي ويچسالو پترويچ خاروس در دانشگاه فردوسي مشهد« 

https://russiandept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=251
:mehman&catid=102&Itemid=881  ، 1395.                                                                                                                        

هاي ملي نوآوري در كشورهاي درحال  بررسي سيستم«المللي  در كارگاه بين دانشكدة ادبياتحضور عضو هيأت علمي « 
، دسترسي در: دانشكدة ادبيات، وبگاه » در كشور اسكاتلند» توسعه
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https://adabiyat.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=4156:2018-12-

04-06-59-51&catid=2&Itemid=504&lang=fa  ، 1397.                                                                                                                        
ياد استاد محمد قهرمان به  اهدايي زنده ةتو (گزارشي از افتتاح كتابخان به خود ببال كه معمار اين بنايي. « رضا حيدري، علي

   .50- 145، ص 1394فروردين  4، 17، ش پاژ، » دانشگاه فردوسي مشهد) دانشكدة ادبيات
، كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: » ريخ و فرزانگيبر خوان تا. « خاتمي پور، حامد 

https://t.me/mafakherferdowsi/4059  ، 8 1399 اسفند.                                                                                                                        
، كانال تلگرام مركز » و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد دانشكدة ادبياتاللهي (نويد) از  خاطرات استاد ابوالقاسم حبيب« 

 https://t.me/mafakherferdowsi/2448  ، 19آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: 
                                                                                                                        .2018 دسامبر

، ايبنا (خبرگزاري كتاب ايران)، دسترسي در: » تاريخ است ةمعنوي رشت ةخواجويان سرماي« 
http://www.ibna.ir/vdccomqio2bqoo8.ala2.html  ، 31 1400 ارديبهشت.                                                                                                                       

                                                             .1399شهريور  10، نامه) شناسي و زندگي تخصصي كتاب ةويكي نور (دانشنام، » خواجويان، محمدكاظم« 
، وبگاه خبرگزاري دانشجو، » فردوسي به انتقال نمازخانه به نزديكي موتورخانه اعتراض كردند دانشكدة ادبياتدانشجويان « 

                                                                                                                        .1397 آذر https://snn.ir/0034ZJ  ، 27دسترسي در: 
، پايگاه دكتر علي شريعتي، دسترسي در: » )1345تا  1350مشهد ( دانشكدة ادبيات« 

http://drshariati.org/?p=13356  ، 29 2017 ژوئيه.                                                                                                                        
 ،  https://jm.um.ac.ir/list_125.htmlمديريت نشريات علمي، دسترسي در:  ة، سامان» دانشكدة ادبيات و علوم انساني« 

1399.                                                                                                                        
، دانشگاه انقالب ةنشري، » دانشگاه مشهد - 5ها؛  گوهايي با دست اندركاران دانشگاهو انقالب فرهنگي؛ سلسله گفت ها دانشگاه«

   .1362آذر 
                                                             .1348، گروه جغرافيا، دانشگاه مشهد، » »دانشگاه مشهد تاريخچة« ةنام پايان. « داودپور، مريم 
                                                                                                                        .http://motarjemjournal.ir/about  ، 1400علمي فرهنگي مترجم، دسترسي در:  ة، فصلنام» فصلنامه ةدربار« 
 www.irna.ir/news/84333048/  ، 29، خبرگزاري جمهوري اسالمي (ايرنا)، دسترسي در: » محمد قهرمان ةدربار« 

                                                                                                                       .1400 ارديبهشت
زبانان، دسترسي در:  لي آموزش زبان فارسي به غيرفارسيالمل ، وبگاه مركز بين» زش زبان فارسيدرباره مركز آمو« 

https://ctpl.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=531
&lang=fa  ، 1400.                                                                                                                        

                                                             .1385آبان  20، ايران ةروزنام، » هاي زبان الديني؛ دغدغه همهدي مشكو ةدربار« 
 ،  https://jlkd.um.ac.ir/journal/aboutهاي خراسان، دسترسي در:  شناسي و گويش ، وبگاه نشريه زبان» نشريه ةدربار« 

1399.                                                                                                                        
 ،  https://geoeh.um.ac.ir/journal/aboutجغرافيا و مخاطرات محيطي، دسترسي در:  ة، وبگاه نشري» نشريه ةدربار« 

1399.                                                                                                                        
                                                                                                                        .https://jgusd.um.ac.ir/journal/about  ، 1399، وبگاه جغرافيا و توسعه فضاي شهري، دسترسي در: » نشريه ةدربار« 
 ارديبهشت https://jls.um.ac.ir/journal/about  ، 29جستارهاي نوين ادبي، دسترسي در:  ة، فصلنام» نشريه ةدربار« 

1400.                                                                                                                       
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 ارديبهشت https://rltf.um.ac.ir/journal/about  ، 29فرانسه، دسترسي در:  ةهاي زبان و ترجم ، پژوهش» نشريه ةدربار« 
1400.                                                                                                                       

، كانال تلگرام مركز آثار » دانشگاه شهر ليون دانشكدة ادبياتدرخواست ارسال مجموعه انتشارات دانشگاه مشهد براي « 
وريل آ https://t.me/mafakherferdowsi/2687  ، 8مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: 

2019.                                                                                                                        
رسي در: ، خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، دست» رئيس دانشگاه فردوسي بعد از انقالب اوليندرگذشت « 

http://www.ibna.ir/vdccosq112bqxo8.ala2.html  ، 8 1399 بهمن.                                                                                                                        
، كانال تلگرام مركز آثار » 1372آبان  13درگذشت دكتر محمدكاظم خواجويان استاد گروه تاريخ دانشگاه فردوسي در « 

 نوامبر https://t.me/mafakherferdowsi/3732  ، 4مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: 
2020.                                                                                                                        

، وبگاه مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: » دكتر احمدعلي رجائي بخارائي، معلمي آزاده«
https://mafakher.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=151

:ahmadalirajaee&catid=15&Itemid=290  ، 11 1395 مرداد.                                                              
، كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: » دكتر افضل وثوقي، مترجمي برجسته« 

https://t.me/mafakherferdowsi/691  ، 5 2017 آوريل.                                                                                                                        
، كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: » دكتر جواد حديدي، مترجمي متعهد« 

https://t.me/mafakherferdowsi/157  ، 18 2016 اوت.                                                                                                                        
، خبرگزاري دانشجويان ايران؛ ايسنا، دسترسي در: » معناي دانش واقعي را درك كرده بود» دكتر حامد مقدم«« 

https://www.isna.ir/news/Khorasan-Razavi-123572/  ، 2 1396 مرداد.                                                                                                                        
، كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: » دكتر رحيم عفيفي« 

https://t.me/mafakherferdowsi/116  ، 28 2016 ژانويه.                                                                                                                        
، كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: » دكتر سيروس سهامي« 

https://t.me/mafakherferdowsi/3995  ، 30 2021 ژانويه.                                                                                                                        
، كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: » دكتر غالمحسين يوسفي« 

https://t.me/mafakherferdowsi/3119  ، 5 2019 ردسامب.                                                                                                                        
، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان جنوبي، » زبان و ادبيات فارسي) ةحقي (استاد برجستجعفر يادكتر محمد« 

                                                                                                                        .https://khj.farhang.gov.ir/fa/mashahir/yahaghi  ، 1399دسترسي در: 
اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، ، كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و » جر حقيقي، استادي كاردان و كوشاأدكتر محمد مست« 

                                                                                                                        .2017 مارس https://t.me/mafakherferdowsi/676  ، 29دسترسي در: 
، كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه » شگاه فردوسي مشهدگذار گروه جغرافيا در دان پايان، پايه دكتر مفخم« 

                                                                                                                        .2017 ژانويه https://t.me/mafakherferdowsi/472  ، 7فردوسي مشهد، دسترسي در: 
 دومگزارش شب غالمحسين يوسفي؛ دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد؛ دوشنبه، . « دهباشي، علي 

                                                             .4- 501، ص 1398مرداد  1، 132، ش بخارا، » 1396ماه  بهمن
هاي ايراني، دسترسي  ها و همايش رساني كنفرانس ، پايگاه اطالع» قي فارسي و عربيطبيالمللي ادبيات ت دومين همايش بين« 

                                                                                                                        .1393 مرداد http://iconf.ir/conferences_info.php?confId=1072  ، 9در: 
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، وبگاه با همايش، دسترسي در: » انداز آينده مركزي پس از فروپاشي شوروي و چشمهمايش روابط ايران و آسياي  دومين« 
https://www.bahamayesh.com/cnf/223/  ، 5 1389 آبان.                                                                                                                        

، » گل در خصوص جايگاه علمي آموزشي دكتر خواجويان گزارش سخنراني دكتر منصور صفت. « السادات، تهمينه رئيس 
                                                             .1395، 67، ش پژوهي تاريخ

 ةروزنام، » شناسانه از تاريخ؛ نگاهي به شخصيت علمي دكتر محمدكاظم خواجويان پيرو خوانش جامعه. « راشكي، جواد
   .1399آبان  15، شهرآرا

، خبرگزاري دانشجويان ايران؛ ايسنا، دسترسي در: » اندازي آزمايشگاه شناخت و هيجان حسي در دانشگاه فردوسي راه« 
https://www.isna.ir/news/96101306713/دانشگاه- در- حسي- هيجان- و- شناخت- گاهآزمايش- اندازي-راه -

                                                                                                                        .1396 دي 13 ،  فردوسي
، وبگاه بهار نيوز، دسترسي در: » آذر و سه آذر اهورايي 16اي از  خاطره. « ربيعي، علي 

https://www.baharnews.ir/article/121423/1395 آذر 16 ،  اهورايي- سه-آذر- 16- اي- خاطره.                                                                                                                        
روزنامه خراسان، دسترسي در: ، » شناسي ايران اميدهاي هماي جامعه. « لب، مليحهط رفيع 

http://khorasanrazavi.khorasannews.com/Newspaper/Page/19702/1/188903/0  ، 19 آذر 
1396.                                                                                                                        

   ، بخش ادب و فرهنگ.1394دي  1، خراسان ةروزنام، » كشف شد» بهار«جديد و كاملي از ديوان  ةنسخ. « خراسان ةروزنام
                                                             .1398آذر  13، روزنامه شهرآرا، » هاي خوش دانشگاهي روز« 
- خوش-هاي روز/https://shahraranews.ir/fa/news/10731، شهرآرا نيوز، دسترسي در: » هاي خوش دانشگاهي روز« 

                                                                                                                        .1398 آذر 13 ،  دانشگاهي
، 55، ش رشد آموزش جغرافيا ةنشري، » ياد دكتر مهدي صديقي ي و يادگاري از استاد فقيد، زندهياد. « زمرديان، محمدجعفر 

1379.                                                             
، پايگاه خبري اشكذر نيوز، دسترسي در: » زندگي و آثار مرحوم دكتر حسين خديوجم اشكذري« 

https://ashkezarnews.ir/kfVUc  ، 21 1397 آذر.                                                                                                                        
 خرداد hamshahrionline.ir/x3QXP  ، 5، همشهري آنالين، دسترسي در: » )1392 -  1308زندگينامه: محمد قهرمان (« 

1392.                                                                                                                        
                                                             .1399شهريور  5، شهرآرا، » ادبيات دانشگاهي مشهد مديون كيست؟. « ساكت، سلمان 
                                                             .1399مرداد  8، شهرآرا ،» بود شهرتش از بيش فضلش كه پژوهشگري«.  ——— 
                                                             .1399مرداد  1، شهرآرا ،» همتا بي معلمي و شجاع مديري بخارايي، رجايي«.  ——— 
مرداد  30، شهرآرا ،» او درگذشت سالروز هجدهمين مناسبت به حديدي جواد دكتر اي حرفه زندگي از روايتي«.  ——— 

1399.                                                             
، كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: » سالروز درگذشت دكتر جواد حديدي«

https://t.me/mafakherferdowsi/1040  ، 19 2017 اكتبر.                                                              
سازان عصر جديد، دسترسي در:  ، وبگاه همايش» شگاه فردوسي مشهدنفري پرديس دان350سالن همايش «

https://hamayish.ir/property/1399 ،  فردوسي/- دانشگاه-پرديس- نفري350- همايش- سالن.                                                              
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، وبگاه گروه جغرافيا، دسترسي در: » GISپايگاه « 
https://geographydept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=425

&Itemid=899&lang=fa  ، 1399.                                                                                                                        
   .1392، 2، ش ايران نامه، » شمار زندگي جالل متيني سال. « سجادي، علي

رام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، ، كانال تلگ» جشن توس دومينسخنراني دكتر رجائي بخارايي در « 
                                                                                                                        .2016 اكتبر https://t.me/mafakherferdowsi/125  ، 1دسترسي در: 

، دسترسي در: دانشكدة ادبيات، وبگاه » »المللي گاهي در استراليا: همكاريهاي بينپژوهش دانش«سخنراني علمي با موضوع « 
https://adabiyat.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3220:2015-10-

20-10-02-29&catid=2&Itemid=504&lang=fa  ، 1394.                                                                                                                        
، وبگاه گروه زبان انگليسي، دسترسي در: » سخنراني علمي به زبان انگليسي در دانشكده برگزار شد« 

https://engdept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=283:2017-11-

25-09-35-08&catid=102&Itemid=869&lang=fa  ، 1396.                                                                                                                        
                                                             .1370، 26، ش رشد آموزش زبان و ادب فارسي ةنشري، » خاطراتي با استاد غالمحسين يوسفي. « فرامرزي، عليسلطاني گرد 
همايش بزرگداشت مرحوم دكتر احمدعلي رجائي  ،» »بخارايي رجائي احمدعلي« دكتر استاد از يادهايي«.  ——— 

                                                             .1395، 1، ش بخارايي
ريزي و توسعه منابع  ، معاونت برنامه» مطالعات ترجمه اي به آموزش زبان، ادبيات، و رشته همايش رويكردهاي ميان سومين« 

-https://vpb.um.ac.ir/index.php/en/51-2017-04-11-18-23دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: 

32/370-3rd-interdisciplinary-conference  ، 3 1396 آبان.                                                                                                                        
، سوزي ميحراب، دسترسي در: » دكتر محمد فاضلي ةزندگينام. « سيد محمدي، خوجه سيد 

http://sozimihrab.org/1398دي  17 ،  فاضلي/- محمد- دكتر-نامه- زندگي.                                                                                                                        
                                                             .1395د، هورمهر، ، مشهمشهد؛ نگاهي به تاريخ، فرهنگ و مفاخر.  سيدي فرخد، سيد مهدي و ديگران 
، وبگاه دكتر علي شريعتي، دسترسي در: » اش جمع زندگي نبود علي حواس. « شريعت رضوي، پوران 

http://drshariati.org/?p=22777  ، 1394.                                                                                                                        
فروردين  4، 70، ش بخارا، » هاي پنجاه سال پيش ب و كتابخواني: مشهد و كتابفروشيكتا. « شفيعي كدكني، محمد رضا

   .85- 166، ص 1388
، خبري تحليلي، قدس آنالين، دسترسي در: » پژوهي دانشگاه فردوسي مشهد تاريخ ةآفريني فصلنام شگفتي« 

http://www.qudsonline.ir/news/265973/فردوسي-دانشگاه- پژوهي-تاريخ- فصلنامه-آفريني-شگفتي -
                                                                                                                        .1393 بهمن 29 ،  مشهد

                                                                                                                        .https://jall.um.ac.ir/  ، 1399، وبگاه نشريه زبان و ادبيات عربي، دسترسي در: » اصلي ةصفح« 
خرداد  http://georesearch.ir/fa  ، 10پژوهشي تحقيقات جغرافيايي، دسترسي در: - علمي ة، فصلنام» وبگاهاول  ةصفح« 

1400.                                                                                                                        
گروه زبان و ادبيات فارسي، دسترسي در:  ، وبگاه» الحسنه دانشكده صندوق قرض« 

https://farsidept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=238:2015-02-

04-17-25-14&catid=82:2014-01-13-07-54-12#link1  ، 1399.                                                                                                                        
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 88زبان و ادبيات فرانسه كه در  ، استاد"عليان غالمرضا ذات" ة، وجه امر ندارد؛ دربار"توانستن"فعل . « طاهري، فائزه 
                                                             .1399شهريور  29، روزنامه ايران، » سالگي درگذشت

، خبرگزاري » متخصص اصليِ مارسل پروست در ايران بود» عليان غالمرضا ذات. «« فارسيان، محمدرضا و حميدرضا محمدي 
                                                                                                                        .1399 شهريور www.irna.ir/news/84044795/  ، 29جمهوري اسالمي (ايرنا)، دسترسي در: 

، مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي » دانشكدة ادبيات ةاز آثار گرانقدر خطي در كتابخان فهرستي. « فاضل، محمود 
                                                                                                                        .2019 ژانويه https://t.me/mafakherferdowsi/2834  ، 17مشهد، دسترسي در: 

هاي الكترونيكي دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در:  ، مركز آموزش» هاي آموزشي فرم« 
https://elc.um.ac.ir/index.php/virtual/ارشد.-كارشناسيhtml  ، 1400.                                                                                                                        

 ،  https://www.magiran.com/magazine/4027، مگيران، دسترسي در: » مطالعات و تحقيقات تاريخي ةفصلنام« 
1400.                                                                                                                        

 http://ganjkohan.blogfa.com/  ، 13نامة فصلنامة گنج كهن، دسترسي در:  ه، وبالگ اخبار و شيو» مة گنج كهنفصلنا« 
                                                                                                                       .1400تير 

، وبگاه گروه جغرافيا، دسترسي در: » ريزي شهري و روستايي كارگاه برنامه«
https://geographydept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=426

&Itemid=900&lang=fa  ، 1399.                                                              
، وبگاه گروه جغرافيا، دسترسي در: » كارگاه مدلسازي اقليمي« 

https://geographydept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=427
&Itemid=901&lang=fa  ، 1399.                                                                                                                        

، خبرگزاري دانشجويان ايران؛ ايسنا، دسترسي در: » اندازي شد تخصصي جغرافيا دانشگاه فردوسي راه ةكتابخان« 
https://www.isna.ir/print/8510-02108/5 ،  شد-اندازي- راه-فردوسي- دانشگاه-جغرافيا-تخصصي- كتابخانه 

                                                                                                                        .1385 دي
، شهرآرا آنالين؛ رسانه مردمي مشهد، دسترسي در: » دانشگاه قديمي ايران سومين. « كرمي، شبنم 

http://shahraraonline.ir/news/71256  ، 23 1395 آذر.                                                                                                                        
، وبگاه قطب علمي فردوسي و شاهنامه، دسترسي در: » ز تو نام بايد كه ماند بلند. « كريمي، سميه 

https://cef.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=275:2020-07-26-16-

16-29&catid=127:akhbar2  ، 1399.                                                                                                                        
، وبگاه قطب علمي فردوسي و شاهنامه، » اكبر فياض پاسداشت چهل و نهمين سالروز درگذشت دكتر علي. « پور، سميه كريمي 

دسترسي در: 
https://cef.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=296:2020-08-29-11-

07-47&catid=127:akhbar2&Itemid=435  ، 1399.                                                                                                                        
 ،  http://zarrinchian-gh.blogfa.com/page/Pictureچيان، دسترسي در:  ، وبالگ غالمرضا زرين» ها گالري عكس« 

1400.                                                                                                                        
                                                             .1377، 2- 1، ش هاي تاريخي پژوهش ةفصلنام، » هاي تاريخي پژوهش ةيد فصلنامجد ةدور. « گروه تاريخ 
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، وبگاه مركز فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا)، » هاي آنالين در زير ساخت آموزش مجازي دانشگاه گزارش برگزاري كالس«
-https://ict.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=268:2020دسترسي در: 

07-18-09-32-31&catid=44&Itemid=409&lang=fa  ، 1399.                                                              
 ةدانشكدة ادبيات و علوم انساني / يادنام ةمجل، » پايان اهللا مفخم يادي از دوست فقيدم دكتر لطف. « گنجي، محمدحسن

   .1372، 101، ش پايان اهللا مفخم شادروان دكتر لطف
شگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: ، كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دان» پايان اهللا مفخم لطف« 

https://t.me/mafakherferdowsi/3881  ، 5 2021 ژانويه.                                                                                                                        
    .1373، 2، ش شناسي ايران، » فردوسي - دكتر علي شريعتي در دانشگاه مشهد  ةاردرب: خاطرات حاشية در« . متيني، جالل

 .1372، 20، ش شناسي ايران، » خاطرات دكتر علي شريعتي در دانشگاه مشهد (فردوسي). «  ———
اسالم بندي فهرست نشريات علمي در پايگاه استنادي جهان  ريزي روستايي در جديدترين رتبه پژوهش و برنامه ةمجل« 

)ISCوبگاه گروه جغرافيا، دسترسي در: » ( حائز رتبه برتر شد ،
https://geographydept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=514

:isc&catid=138&Itemid=898&lang=fa  ، 1399.                                                                                                                        
اهللا  شادروان دكتر لطف ةدانشكدة ادبيات و علوم انساني / يادنام ةمجل، » تصويري ناقص از انساني كامل. « محتشمي، محمد 

                                                             .1372، 101، ش پايان مفخم
، 29، ش پاژ ةنشري، » به پاس نيم قرن مدارا؛ (گزارشي از آيين بزرگداشت دكتر محمدجعفر ياحقي). « ، فاطمهمحمدزاده 

1397.                                                             
   .1357، مرداد 79و  78و  77و  76، ش نشريه كلك، » يادي از استاد رحيم عفيفي. « محمدي، محمدرضا

، كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: » دانشكدة ادبيات ةمحوط« 
https://t.me/mafakherferdowsi/115  ، 26 2016 ژانويه.                                                                                                                        

، وبگاه گروه جغرافيا، دسترسي در: » اي شمال شرق كشور ركز پژوهشي مطالعات شهري و منطقهم«
https://geographydept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=373

&Itemid=876&lang=fa  ، 1399.                                                              
، دسترسي در: دانشكدة ادبيات، وبگاه » مركز رايانه« 

https://adabiyat.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3021&Itemid=

1014&lang=fa  ، 1399.                                                                                                                        
، پايگاه خبري ايرنا (خبرگزاري جمهوري اسالمي)، دسترسي در: » تاريخ انقالب ةدر آيين 1357مشهد « 

www.irna.ir/news/83194451/  ، 14 1397 بهمن.                                                                                                                        
، وبگاه گروه زبان روسي، دسترسي در: » معرفي گروه«

https://russiandept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=217
&Itemid=863  ، 1399.                                                              

، وبگاه گروه زبان انگليسي، دسترسي در: » معرفي گروه« 
https://engdept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=373&Itemid=

539&lang=fa  ، 1399.                                                                                                                        
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، كانال تلگرام مركز » و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد به مناسبت دهمين سال انتشار دانشكدة ادبياتمعرفي مجلة « 
 https://t.me/mafakherferdowsi/4130  ، 5آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: 

                                                                                                                        .2021 آوريل
 ةگنجين ةنشري، » هاي دكتر عبدالهادي حائري ها و آموزه ها، ديدگاه تأملي بر برخي ويژگي. « منظوراالجداد، سيد محمدحسين

   .1372، 11و  10، ش اسناد
، وبگاه كالج دانشگاه فردوسي مشهد، دسترسي در: » كالج دانشگاه ةباردر. « ميرزا وزيري، مجيد 

https://college.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=

564&lang=fa  ، 1399.                                                                                                                        
و علوم انساني دكتر علي شريعتي،  دانشكدة ادبيات، مشهد، گروه علوم اجتماعي » گروه علوم اجتماعي ةكتابخان«نادمي، داود. 

1400.   
-http://kadkanشناسي)، دسترسي در:  ، وبالگ زروند (خراسان» ن الهوتيدرگذشت استاد حس. « نقدي، رضا

r.blogfa.com/post/188  ، 19 1391 اسفند.                                                              
 خراسان( زروند وبالگ ،» بزنم نامكرر حرف ها ساعت توانم مي »قهرمان« دربارة: كدكني شفيعي محمدرضا دكتر«.  ——— 

                                                                                                                        .1392 خرداد http://kadkan-r.blogfa.com/post/193  ، 5: در دسترسي ،)شناسي
پدياي فارسي، دسترسي در:  ، ويكي» ه فروسي مشهد و اطراف آندانشگا ةنقش« 

https://fa.wikipedia.org/wiki/2021 مه 9 ،  مشهد_فردوسي_دانشگاه.                                                                                                                        
 4، 20643، ش خراسان ةروزنام، » اكبر فياض؛ سفير فرهنگ ايران در سرزمين فراعنه استاد علي. « نوائيان رودسري، جواد 

                                                            .1400ارديبهشت 
                                                             .1399بهمن  1، خراسان ةروزنام ،» خراسان روزنامة گل پاس با فردوسي دانشگاه تأسيس«.  ——— 
، دسترسي در: دانشكدة ادبيات، وبگاه » 5تاريخ شفاهي دانشگاه فردوسي مشهد به روايت تصوير . « نوعي، غالمحسين 

https://adabiyat.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=821:-

5&lang=fa  ، 1399.                                                                                                                        
: در دسترسي ،دانشكدة ادبيات وبگاه ،» 7 تصوير روايت به مشهد فردوسي دانشگاه شفاهي تاريخ«.  ——— 

https://adabiyat.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=827:-

7&lang=fa  ، 1399.                                                                                                                        
: در دسترسي ،دانشكدة ادبيات وبگاه ،» 10 تصوير روايت به مشهد فردوسي دانشگاه شفاهي تاريخ«.  ——— 

https://adabiyat.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=830:-

10&lang=fa  ، 1399.                                                                                                                        
، دسترسي در: دانشكدة ادبيات وبگاه ،» فياض مجيد روايت به مشهد دانشگاه شفاهي تاريخ«.  ——— 

https://adabiyat.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=820:1392-11-

01-09-00-43&lang=fa  ، 1399.                                                                                                                        
 http://cef.um.ac.ir/  ، 15، وبگاه قطب علمي فردوسي و شاهنامه، دسترسي در: » قطب تاريخچة. « نيكخواه فاردقي، اعظم  

                                                                                                                                                                                  .1399 اسفند
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: در دسترسي شاهنامه، و فردوسي علمي قطب وبگاه ،» قطب ةكتابخان معرفي«.  ——— 
https://cef.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=687  ، 

1399.                                                                                                                        
، وبگاه گروه جغرافيا، دسترسي در: » پژوهشي مطالعات جغرافيايي روستاهاي خراسان ةهست«

https://geographydept.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=374
&Itemid=877&lang=fa  ، 1399.                                                              

، وبگاه همايش وابسته به دانشگاه فردوسي مشهد، » شير نوايي ها ، آثار و خدمات امير علي المللي انديشه همايش بين« 
                                                                                                                        .https://amiralishir.um.ac.ir/  ، 1393دسترسي در: 

، خبرگزاري جمهوري اسالمي (ايرنا)، دسترسي در: » ابريشم در مشهد آغاز شد ةالمللي شاهنامه در گذرگاه جاد همايش بين« 
www.irna.ir/news/83312466/  ، 23 1398 ارديبهشت.                                                                                                                        

، كانال تلگرام مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، » سال 24اهدايي دكتر حائري بعد از  ةوضعيت كتابخان« 
                                                                                                                        .2017 اوت https://t.me/mafakherferdowsi/1044  ، 21دسترسي در: 

، مركز آثار دانشگاه فردوسي مشهد هعليان استاد پيشكسوت گروه زبان و ادبيات فرانس ويدئويي درباره دكتر غالمرضا ذات 
                                                              .1399مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسي مشهد، 

 .1373، 6، ش رهيافتحسينعلي نوذري،  ة، ترجم» رسالت دانشگاه در جامعه مدرن. « هابرماس، يورگن
   .1392، 7، ش فرهنگ نويسي ،» فارسي زبان و نژاد انزابي«.   ياحقي، محمدجعفر

: در دسترسي ،)ايبنا( ايران كتاب خبرگزاري ،» عفيفي استاد آثار بارز هاي ويژگي از اخالقي هاي ارزش به توجه«.  ——— 
http://www.ibna.ir/fa/mizgerd/293797/عفيفي- استاد- آثار- بارز- هاي- ويژگي- اخالقي- هاي- ارزش- توجه  ، 

                                                                                                                        .1399 مرداد 9
 دسامبر https://t.me/Akhbarmashhad/2263  ، 19، كانال تلگرام تاريخ مشهد، دسترسي در: » يك اتفاق نادر ادبي«

2015.                                                              
، وبالگ گروه فرانسه دانشگاه الزهرا، دسترسي در: » عليان مصاحبه با جناب آقاي دكتر ذات. « يگانه دوست، شادي 

http://acacia-edu-alzahra.blogfa.com/post/27  ، 8 1988 نوامبر.                                                                                                                        
                                                             .23-707، ص 1350دي  1، 28، ش جستارهاي نوين ادبي، » تصويري از استاد فياض. « يوسفي، غالمحسين 
                                                                                                                        .https://adabiyat.um.ac.ir/index.php?lang=fa  ، 1399، دسترسي در: دانشكدة ادبياتوبگاه  

“About Journal,” website: Journal of Research and Rural Planning, 1399, 

https://jrrp.um.ac.ir/journal/about. 
“About Journal,” website: International Journal of Society, Culture & Language, 2019, 

http://www.ijscl.net/journal/about. 
 

  
  ها گزارش

 
، 1390و  1389هشي و فناوري سال هاي وهاي پژ گزارش فعاليت -پژوهشگران و فناوران (دو جلدي) .  ابراهيمي، سيد هادي  

                                                                                                                       .1390سازمان مركزي،  - مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد 
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پژوهشي دانشگاه فردوسي معاونت  ة، مشهد، حوز1369- 70پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد  ةكارنام.  اميري، محمدرضا   
                                                              .1371مشهد، 

، 84- 85و علوم انساني در سال تحصيلي  دانشكدة ادبياتهاي پژوهشي  گزارش فعاليت.  ايمانپور، محمدتقي و داوود نادمي  
                                                                                                                       .1385مشهد، معاونت پژوهشي، 

، مشهد، معاونت پژوهشي 1374-1376پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد  ةكارنام.  بسكابادي، محمد و محمد كمالي نسب  
                                                                                                                       .1377دانشگاه فردوسي مشهد، 

 مؤسسة چاپ، مشهد، )77- 83دانشگاه فردوسي مشهد: گزارش عملكرد دانشگاه و تحول و توسعه آن ( ةكارنام.  تقوي، محمد  
                                                                                                                       .1383و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 

، مشهد، دانشگاه 1367هاي حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد در سال  گزارش فعاليت.  معاونت پژوهشي ةحوز  
                                                                                                                        .1368فردوسي مشهد، 

                                                              .1363، مشهد، 1363هاي دانشگاه فردوسي مشهد در سال  گزارش فعاليت.  دانشگاه فردوسي مشهد 
                                                             .1347دانشگاه مشهد،  ة، مشهد، چاپخان46-47دانشگاه مشهد در سال تحصيلي هاي  گزارش فعاليت دانشگاه مشهد. 
چاپ و انتشارات دانشگاه  ة، مشهد، مؤسس82تبلور  -هاي پژوهشي  فعاليت - پديدآورندگان دانش .  قندي، محمدمهدي  

                                                             .1382فردوسي مشهد، 
چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد،  ة، مشهد، مؤسس1387هاي پژوهشي  گزارش فعاليت-پژوهشگران.  ——— 

1387.                                                             
                                                             .1383و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد،  مؤسسة چاپ، مشهد، تبلور- هاي پژوهشي فعاليت- خردورزان.  ——— 
و انتشارات دانشگاه فردوسي  مؤسسة چاپ، مشهد، 1388هاي پژوهشي و فناوري  گزارش فعاليت- پژوهان دانش.  ——— 

                                                             .1388مشهد، 
                                                             .1384و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد،  مؤسسة چاپ، مشهد، 1384-تبلور- هاي پژوهشي فعاليت- دانشوران.  ——— 
                                                             .1386و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد،  مؤسسة چاپ، مشهد، 1386هاي پژوهشي  گزارش فعاليت- فرزانگان.  ——— 
و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد،  مؤسسة چاپ، مشهد، 1385هاي پژوهشي  گزارش فعاليت- فرهيختگان.  ——— 

1385.                                                             
و  دانشكدة ادبيات، مشهد، گروه زبان و ادبيات انگليسي » هاي آموزشي فرم مشخصات گروه«گروه زبان و ادبيات انگليسي. 

   .1400علوم انساني دكتر علي شريعتي، 
لي و علوم انساني دكتر ع دانشكدة ادبياتشناسي  ، مشهد، گروه زبان» هاي آموزشي فرم مشخصات گروه«شناسي.  گروه زبان 

                                                             .1400شريعتي، 
و علوم انساني دكتر علي  دانشكدة ادبيات، مشهد، گروه علوم اجتماعي » آشنايي با گروه علوم اجتماعي«گروه علوم اجتماعي.  

                                                             .1400شريعتي، 
، گزارش » 1396-1400و علوم انساني  دانشكدة ادبياتهاي مهم حوزه معاونت پژوهش و فناوري  گزارش اطالعات و فعاليت« 

                                                             .1400و علوم انساني،  دانشكدة ادبياتساله دانشكده،  4
و علوم انساني،  دانشكدة ادبياتدانشكده،  ةسال 4، گزارش » 1396- 1400تيباني مالي و پش- گزارش عملكرد معاونت اداري«

1400.   
، » )1400-1396يعتي (و علوم انساني دكتر علي شر دانشكدة ادبياتفرهنگي  - هاي معاونت آموزشي گزارش فعاليت« 

                                                             .1400و علوم انساني،  دانشكدة ادبياتدانشكده،  ةسال 4گزارش 
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                                                             .1398و علوم انساني،  دانشكدة ادبيات، پاورپوينت، » )98تا آذرماه  97پژوهش (آذرماه  ةگزارش هفت« 
   .1377و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد،  مؤسسة چاپمشهد،  ،1377نامه سال  پژوهش.  دانشكدة ادبياتمعاونت پژوهش 

                                                             .1378و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد،  مؤسسة چاپ، مشهد، 1378نامه سال  پژوهش.  ——— 
                                                             .1379و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد،  مؤسسة چاپ، مشهد، 1379نامه سال  پژوهش.  ——— 
، 1382-1383هاي پژوهشي سال  نامه گزارش فعاليت پژوهش.  دانشگاه فردوسي مشهد دانشكدة ادبياتمعاونت پژوهشي  

                                                             .1384مشهد، 
، مشهد، آماري دانشگاه فردوسي مشهد ةسالنام.  ويرايش نخست-1386-معاونت طرح و برنامه دانشگاه فردوسي مشهد 

                                                             .1387دانشگاه فردوسي،  ةچاپخان
و علوم انساني، طرح در شوراي پژوهشي دانشكده  نشكدة ادبياتدا، » )99تا آذر  98هاي پژوهشي (دي  منتخب فعاليت«

   .1399، 13/10/1399مورخ 

  
  گوهاو گفت

                                                             .1399دي  18وگو با خانم پورده،  گفت 
                                                             .1399اسفند  9وگو با دكتر جعفر جوان،  گفت 
                                                             .1386آذر  16عليان،  وگو با دكتر ذات گفت 
                                                             .1386فروردين  20وگو با دكتر صدر نبوي،  گفت 
                                                             .1386ارديبهشت  5علوي مقدم، وگو با دكتر  گفت 
                                                              .1399بهمن  8، اولوگو با دكتر محمدجعفر ياحقي، جلسه  گفت 

                      .1399بهمن  15، دوموگو با دكتر محمدجعفر ياحقي، جلسه  گفت

                                                             .1399آذر  4نژاد،  وگو با دكتر محمدعلي غالمي گفت 
                                                             .1386ارديبهشت  4وگو با دكتر مهدي ركني،  گفت 
                                                              .1384دي  5با رضا زمرديان، وگو  گفت 

  1386/ 1/ 17، اولوگو با سيد محمد نظري هاشمي، جلسه  گفت
 1386/ 1/ 21، دوموگو با سيد محمد نظري هاشمي، جلسه  گفت

                                                             .1386 فروردين 28، سوموگو با سيد محمد نظري هاشمي، جلسه  گفت 
                                                             .1391دي  27، اولوگو با عباسعلي باغاني، جلسه  گفت 
                                                             .1391بهمن  2، دوموگو با عباسعلي باغاني، جلسه  گفت 
                                                             .1392آذر  20اهللا راهبريان،  وگو با عزت گفت 
                                                              .1389آبان  30وگو با عليرضا يغمايي،  گفت 

 


