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 مقدمه

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی یک دانشگاه فنی مهندسی بوده و دانشجویان این دانشگاه تنها یک 

ند که این درس برای واحدی تحت عنوان ادبیات فارسی را در دوران تحصیل خود خواهند گذرا 3درس 

این عرصه نیاز به فعالیت های جنبی در حوزه ادبیات خواهند  داراننبوده و دوستان به ادبیات کافی مندعالقه

 داشت. 

پس از یک وقفه طوالنی کانون فرهنگ و ادب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با همین دیدگاه  

 بازگشایی گردید. 93دراسفند 

د سازی مندر دانشگاه، عالقه به حوزه ادبیات ارتقای دانش ادبی دانشجویان عالقه مندایجاد بستر مناسب برای 

و فرهنگ دانشجویی بخشی از اهداف این کانون  حوزه ادبیات، ارتقای فرهنگ دانشگاه و جامعه دانشجویان به

 می باشند.

وان تمتاسفانه امروزه شاهد مشکالت فرهنگی بسیار زیادی در سطح جامعه هستیم که تاثیرات منفی آن را می

جامعه امروز ما نیازمند مهندسی است که در درجه اول یک شهروند ایده آل و با فرهنگ باشد. از حس کرد. 

آن جایی که از دیرباز، ادبیات ابزاری قدرتمند برای انتقال آموزه های اخالقی، انسانی و دینی بوده است، کانون 

ارتقای فرهنگ دانشجویی و فرهنگ  کند تا با استفاده از این ابزار قدرتمند در جهتفرهنگ و ادب تالش می

 جامعه گام بردارد.

 اعضای شورای مرکزی

البدل عضو علی 2عضو اصلی و  5طوسی از  شورای مرکزی کانون فرهنگ و ادب دانشگاه خواجه نصیرالدین

 گردند.گردد که این اعضا در انتخابات ساالنه این کانون در اسفند ماه هرسال مشخص میتشکیل می

 (:94تا اسفند  93دوره اول )اسفند اعضای 

 سیدهیژا حسینی )دبیر کانون(

 )نایب دبیر کانون(مصطفی درخشان نیا

 مژگان وظیفه دوست

 الهه کلهر

 محمدمهدی رجبلو
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 :(95تا اسفند  94اعضای دوره دوم )اسفند 

 مصطفی درخشان نیا )دبیر کانون(

 محمدمهدی رجبلو )نایب دبیر کانون(

 سیدهیژا حسینی

 موسوی زهرا

 فاطمه عبدالمحمدی

 

 مشاوران و همراهان کانون

کانون فرهنگ و ادب به جهت ارتقای کیفیت برنامه ها از کمک شخصیت های ادبی مطرح کشور بهره گرفت. 

 اشاره کرد. "صابر قدیمی"و  "مهدی فرجی"، "حسین جنتی"از جمله آن ها میتوان به 

 کانون برتر

های دانشگاه به عنوان و با انتخاب مشترک معاونت فرهنگی و دبیران کانون 95نوروزنامهدوره اول کانون در 

 کانون برگزیده دانشگاه انتخاب شد
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 فعالیت های مستقل کانون

 "چامه و چانه"شعرخوانی  جلسات

میمی در فضایی ص )عبارتی در فارسی باستان به معنی نظم و نثر("چامه و چانه"جلسات شعرخوانی و نقد شعر 

 او دانشکده هوافضهای فرهنگی پردیس ونک هر دو هفته یک بار در دفتر کانونبه طور میانگین  و خودمانی

 95تا پایان اردیبهشت ماه  93گردد. از ابتدای اردیبهشت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می

 نفر بوده است. 20تا  10ر جلسه بین جلسه برگزار گردیده که تعداد مخاطبان ه 21مجموعا 

 گردد:مدت زمان برنامه حدود یک ساعت تا یک ساعت و نیم می باشد. هرجلسه از سه بخش تشکیل می

کنند و سایر افراد، اشعار افراد حاضر در جلسه اشعاری که توسط خودشان سروده شده را قرائت می بخش اول:

 خوانده شده را نقد و بررسی می نمایند.

هر یک از افراد حاضر در صورت تمایل شعری از شعرای مطرح کشور را قرائت کرده و در مورد  بخش دوم:

 گیرد.آثار شاعر برگزیده گفتگو صورت می

 .پردازندگردد و در جلسات آینده، اعضا به نقد و بررسی اثر میدر هر جلسه یک اثر معرفی می بخش سوم:

 در جلسات چامه و چانه بررسی شده اند عبارتند از:جزیی به صورت کلی یا آثاری که تا کنون 

 رباعیات خیام 

 بوستان سعدی 

 گلستان سعدی 

 شاهنامه فردوسی 

  داریوش شایگاناثری از جنون هشیارى 

 آینه در آینه گزیده اشعار ابتهاج 

 داریوش شایگان-پنج اقلیم حضور 

 "حسین جنتی – "ی 

 بخش های جنبی: 

چانه، با توجه به مناسبت های متقارن با جلسه بخش های جنبی مانند موسیقی در برخی از جلسات چامه و 

زنده، پخش کلیپ، پخش برخی از اشعار کهن که توسط خواننده های مطرح کشور اجرا شده اند و ... به 

 گردد.جلسات اضافه می
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 اهداف:

با استفاده از ایجاد  کهن  هدف اصلی این جلسات، آشتی دادن دانشجویان با شعر فارسی و به خصوص اشعار

بعد هدف  اولویت هایاست. درفضای دوستانه و نشان دادن جذابیت های شعر به کمک بحث و گفت و گو 

عد خوشبختانه ب .حمایت از آثار ادبی دانشجویان نیز مد نظر استافزایش دانش ادبی دانشجویان و  هایی مثل

انون برای شناخت عالقه مندان صورت گرفت که در برنامه از برگزاری تعدادی از جلسات کمک شایانی هم به ک

 های بعد مورد استفاده قرار گرفت.
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 بزرگداشت حافظ:

 در قالب یک ویژه برنامه چامه و چانه به بزرگداشت حضرت حافظ پرداخته شد. 1394مهر  20در تاریخ 

اشعار منتخب خود از حضرت حافظ  دانشجوی حاضر 30هرکدام از این جلسه یک ساعت و نیم طول کشید و 

را با همنوایی نوای تار یکی از همراهان کانون  قرائت کردند. در آخر از طرف اعضای کانون توضیحاتی در مورد 

 شعر حافظ داده شد و با گرفتن یک فال جمعی پایان یافت.

 د.تفکر در اشعار ایشان بوهدف این جلسه هرچه بیشتر آشنا کردن دانشجویان با نابغه شعر فارسی، حافظ، و 
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 :1قلم مسابقه لنز

قلم با هدف بررسی دانش ادبی دانشجویان، ارتباط حوزه ادبیات و حوزه تصویر، تقویت نگاه هنرمندانه مسابقه لنز

 و افزایش خالقیت دانشجویان برگزار گردید.

به این صورت که می بایست کردند. شرکت کنندگان می بایست یک تصویر به همراه یک متن را ارسال می

 ضمن دارا حفظ ارزش ادبی متن، ارتباط قابل قبولی بین عکس و متن ارسالی ایجاد میشد.

اثر برای مسابقه ارسال شد و پس از داوری بین آثار ارسال شده، تمامی آثار در شب شعر بهار  22مجموعا 

 .دنمایش داده شدند و از یک اثر برگزیده تقدیر به عمل آم 1شاعری

 :2قلم مسابقه لنز

 2برگزار گردید اما شیوه داوری و نمایش آن با مسابقه لنز قلم  1با ساختاری مشابه لنز قلم 2مسابقه لنزقلم

 تفاوت های بسیاری داشت.

به جهت افزایش همکاری با مخاطبان کانون و همچنین افزایش تعداد مخاطبان در فضای مجازی، تصمیم بر 

شده هر کدام به مدت یک هفته در صفحه اینستاگرام کانون منتشر گردند و مخاطبان این شد که آثار ارسال 

به داوری آثار ارسال شده بپردازند. در نهایت اثری که مخاطبان بیشترین استقبال را از آن داشتند به عنوان 

 اثر برگزیده توسط مخاطبان انتخاب شد.

و ادب، نماینده کانون فیلم و عکس و برخی از فعالین  همچنین هیئت داوران )متشکل از اعضای کانون فرهنگ

ادبی دانشگاه( میان آثار ارسال شده به داوری پرداختند و یک اثر دیگر هم به عنوان اثر برگزیده توسط هیئت 

  داوران انتخاب گردید.
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 :"1بهار شاعری "شب شعر

تئاتر پردیس ونک دانشگاه صنعتی خواجه در آمفی  94اردیبهشت ماه  27در تاریخ  1شب شعر بهار شاعری 

برگزار گردید.  "مهدی فرجی"و  "حسین جنتی"نصیرالدین طوسی ، با حضور شعرای جوان و مطرح کشور، 

 نفر در این شب شعر حضور پیدا کردند. 200ساعت بوده و بیش از 3مدت زمان این برنامه حدود 

شد و سپس یکی از اشعار وی که توسط مرحوم خسرو در ابتدای این برنامه یادی از مرحوم سهراب سپهری 

 شکیبایی قرائت گردیده بود، برای مخاطبان پخش شد.

 آید:در برنامه قسمت های مختلفی گنجانده شده بود که به طور خالصه در ادامه می

 شعرخوانی دانشجویان:

برای شرکت در شب شعر ارسال در بخش اصلی این شب شعر، تعدادی از دانشجویان که از قبل اشعار خود را 

کرده بودند، به روی صحنه آمدند و اشعار خود را برای شعرا و دانشجویان قرائت کردند. سپس دو شاعر مهمان 

یعنی حسین جنتی و مهدی فرجی به نقد آثار هر یک از دانشجویان پرداختند و پیشنهادات خود برای ارتقای 

 ندگان گفتند.کنادبی اشعار را به هر یک از شرکت سطح

 انتخاب اشعار برگزیده:

اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند و از آنها تقدیر به عمل آمد.  2پس از قرائت همه اشعار ارسال شده، 

های انتخاب و... مالک "تفاده درست از واژگاناس"، "به کارگیری مناسب صنایع ادبی"، "رعایت وزن عروضی"

 آثار برگزیده بودند.

 وانی شعرای مهمان:شعرخ

آقایان حسین جنتی و مهدی فرجی به عنوان مهمانان ویژه برنامه چند اثر از اشعار منتشر شده خود را برای 

 دانشجویان قرائت نمودند.

 موسیقی زنده:

-به دلیل فضای ادبی و شاعرانه این برنامه، تصمیم بر این شد تا در راستای افزایش جذابیت و عناصر ایرانی

 و پرداختن به موسیقی اصیل و فاخر ایرانی، از موسیقی و ساز ایرانی در برنامه استفاده شود. اسالمی

 اهداف:

اعالم حضور دوباره شعر و شعرخوانی در دانشگاه بعد از مدتی رخوت، استفاده از ظرفیت شعرای مطرح کشور 

اد جو ادبی و فرهنگی در دانشگاه، در جهت افزایش دانش ادبی دانشجویان، حمایت از آثارادبی دانشجویان، ایج
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 اسالمی از اهداف-تدارک برنامه ای جذاب برای عالقه مندان به ادبیات و آشنایی دانشجویان با فرهنگ ایرانی

 اصلی این شب شعر بوده است.
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 2شب شعر بهار شاعری 

در آمفی تئاتر پردیس ونک دانشگاه صنعتی خواجه  95اردیبهشت ماه  28در تاریخ  2شب شعر بهار شاعری 

یال ل"، "علیرضا آذر"حضور شعرای مطرح کشور، همکاری شهرداری منطقه سه تهران و نصیرالدین طوسی، با 

نفر در این  250ه و بیش از ساعت بود3برگزار گردید. مدت زمان این برنامه حدود  "صابر قدیمی"و  "کردبچه

 شب شعر حضور پیدا کردند.

 آید:در برنامه قسمت های مختلفی گنجانده شده بود که به طور خالصه در ادامه می

 :"حکیم عمرخیام"و  "حکیم ابوالقاسم فردوسی"بزرگداشت 

رنامه، در ابتدای ب "حکیم عمرخیام"و  "حکیم ابوالقاسم فردوسی"با توجه به تقارن این برنامه با بزرگداشت 

شاعر به صحبت پرداختند و همچنین در خالل برنامه کلیپ  2شعرای حاضر در برنامه دقایقی در مورد این 

 برای مخاطبان پخش شد. "خیام خوانی"و  "شاهنامه خوانی"هایی از 

 شعرخوانی دانشجویان:

را برای شرکت در شب شعر ارسال در بخش اصلی این شب شعر، تعدادی از دانشجویان که از قبل اشعار خود 

شاعر مراسم  3کرده بودند، به روی صحنه آمدند و اشعار خود را برای شعرا و دانشجویان قرائت کردند. سپس 

به نقد آثار هر یک از دانشجویان پرداختند و پیشنهادات خود برای ارتقای سطح ادبی اشعار را به هر یک از 

 شرکت کنندگان گفتند.

 برگزیده: انتخاب اشعار

اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند و از آنها تقدیر به عمل آمد.  2پس از قرائت همه اشعار ارسال شده، 

و... مالک های انتخاب  "استفاده درست از واژگان"، "به کارگیری مناسب صنایع ادبی"، "رعایت وزن عروضی"

 آثار برگزیده بودند.

 شعرخوانی شعرای مهمان:

علیرضا آذر، صابر قدیمی و خانم لیال کردبچه  به عنوان مهمانان ویژه برنامه چند اثر از اشعار منتشر آقایان 

 شده خود را برای دانشجویان قرائت نمودند.

 موسیقی زنده:

-به دلیل فضای ادبی و شاعرانه این برنامه، تصمیم بر این شد تا در راستای افزایش جذابیت و عناصر ایرانی

 رداختن به موسیقی اصیل و فاخر ایرانی، از موسیقی و ساز ایرانی در برنامه استفاده شود.اسالمی و پ
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 اهداف:

استفاده از ظرفیت شعرای مطرح کشور در جهت افزایش دانش ادبی دانشجویان، حمایت از آثارادبی دانشجویان، 

ندان به ادبیات و آشنایی دانشجویان ایجاد جو ادبی و فرهنگی در دانشگاه، تدارک برنامه ای جذاب برای عالقه م

از دیگر  ها همالبته حفظ پیوستگی در برنامه اسالمی از اهداف اصلی این شب شعر بوده است.-با فرهنگ ایرانی

  اهداف مهم بود.
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 چله نامه )بزرگداشت شب یلدا(:

و زیباترین جشن های ایرانی است. با توجه به اینکه در شب یلدا رسوم ارزشمندی شب یلدا یکی از کهن ترین 

مانند حافظ خوانی و شاهنامه خوانی وجود داشته است، کانون فرهنگ و ادب تصمیم به برگزاری یک جشن 

در آمفی تئاتر پردیس ونک  94آذرماه  29گرفت. این جشن در تاریخ  94ادبی فاخر به مناسبت شب یلدا 

ساعت و تعداد مخاطبان  3برگزار گردید. مدت زمان این برنامه انشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی د

 نفر بوده است. 300برنامه بیش از 

 بخش های برنامه:

شاهنامه خوانی یکی از رسوم کهن شب یلدا بوده است. همچنین نقالی یکی از هنرهای کهن  نقالی: .1

به شاهنامه عالقه مند کرده است. به همین جهت با دعوت از یکی از ایرانیان بوده و افراد زیادی را 

 در این برنامه بخش هایی از شاهنامه برای مخاطبان بازگویی شد. نقال های توانمند کشور

به قرائت آثار حسین جنتی در این برنامه حضور یافتند و  جناب آقای :و حافظ خوانی شعرخوانی .2

بررسی شب یلدا در ادبیات کهن پرداختند. همچنین در پایان برنامه حافظ و بررسی آن ها و همچنین 

 چند اثر از اشعار منتشر شده خود قرائت کردند که با استقبال مخاطبان همراه شد.

با توجه به فضای ادبی مراسم و همچنین عالقه دانشجویان به رقابت ادبی تحت عنوان  مشاعره: .3

 ره برگزار شد.عداوطلب از بین دانشجویان، مشا 8ه بین مشاعره، در یکی از بخش های جذاب برنام

  برای برگزاری و داوری این بخش از یکی از شعرای کشورجناب آقای روح اهلل احمدی دعوت شده بود

مهرداد "با هدف افزایش جذابیت مراسم و استفاده از هنر ناب موسیقی، جناب آقای  موسیقی زنده: .4

 اختند.به تک نوازی آکاردئون پرد "مهدی

 پخش کلیپ خاطره انگیز از مرحوم مرتضی احمدی .5

 قرائت چند دلنوشته در مورد شب یلدا .6

 در پایان از دانشجویان با انار به عنوان نماد یلدا پذیرایی شد .7
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 برگزاری نمایشگاه کتاب

به مدت یک هفته در البی پردیس ونک  94نمایشگاه کتاب کانون با همکاری انتشارات هرمس در آبان ماه 

، کتب هنری ، آثار فاخر جهانی و ... در دسترس برپا بود که در آن محصوالت مختلف ادبی از جمله کتب شعر 

 دانشجویان قرار گرفته بود.
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 در فضای مجازی فعالیت

همواره بستر مناسبی برای جذب و ارتباط با مخاطبان بوده است. استفاده از ظرفیت های فضای فضای مجازی 

مجازی میتواند ضمن حفظ ارتباط کانون و مخاطب، به نشر فرهنگ ایرانی در فضای مجازی و همچنین مقابله 

 با تهاجم فرهنگی در فضای مجازی بپردازد.

تدای شروع فعالیت کانون با مخاطبان در از اب (farhang.kntu@) صفحه اینستاگرام کانون فرهنگ و ادب

 ارتباط بوده و ضمن اطالع رسانی برنامه های کانون، به معرفی کتاب، معرفی شاعران گم نام و ... می پردازد.

در این صفحه که در فصل تابستان صورت گرفت هم باعث  2عالوه بر موارد ذکر شده برگزاری مسابقه لنزقلم

 تی در فصول تعطیلی دانشگاه شد. تداوم ارتباط با مخاطبین ح
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 برنامه های مشترک با سایر کانون ها، انجمن های علمی و تشکل های دانشگاه

 ها( : کمک در برگزاری)برگزار شده توسط شورای هماهنگی کانون 94نوروزنامه

آقای صابر : کمک در برگزاری و دعوت از جناب  ها()برگزار شده توسط شورای هماهنگی کانون 94بهارانه

 قدیمی

) برگزار شده توسط شورای هماهنگی کانون ها و انجمن های علمی مکانیک،صنایع و مواد( : کمک 94مهرنامه

 در برگزاری

)برگزار شده توسط شورای هماهنگی کانون ها با همکاری انجمن اسالمی دانشجویان(: کمک در 95نوروزنامه

 ادیویی در برنامهبرگزاری و تهیه متن و خوانش یک نوع پادکست ر

 

 همکاری با نشریه فرهنگی هنری کاف

نشریه کاف به عنوان مهم ترین نشریه فرهنگی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شناخته می شود 

که توسط جمعی از فعالین فرهنگی دانشگاه منتشر می شود. در این بین اعضای کانون در هر شماره کاف با 

ر دبیهمچنین  این نشریه بخش قابل توجهی از ساختار نشریه را شکل داده اند.سرویس ادبیات آوری جمع

 ضای شورای مرکزی کانون فرهنگ و ادب انتخاب میگردد.سرویس ادبیات این نشریه، از بین اع

 


