شماره ۷

آرمان

به گرامیداشت زنده یاد دکتر رضا قنادان
زبان شناس و پژوهشگر نظریه ادبی

مراسم ختم و گرامیداشت یاد دکتر رضا قنادان در روز شنبه  ۱۸آگوست  ۲۰۱۸توسط کانون
دوستداران فرهنگ ایران در هتل هیلتون مریلند با حضور جمعیتی از فعاالن اجتماعی ،فرهنگیان،
نویسندگان و هنرمندان منطقه متروپولیتن واشنگتن دی سی برگزار شد .این کانون مردم -نهاد
نزدیک چهار دهه است که هر هفته برنامه های فرهنگی ،ادبی و اجتماعی برگزار می کند و
توسط هییت مدیره ای از فرهیختگان و کنشگران اجتماعی منطقه اداره می گردد .زنده یاد دکتر
قنادان از ابتدای تشکیل با این کانون فعالیت نزدیک داشته است.
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دراین مراسم ،بانو هما توکلی -قنادان که همواره یار زندگی و همفکر شادروان دکتر قنادان در
نوآوری های فرهنگی بوده است ،ضمن یادکردن از صفات برجسته انسانی او ،از ارجی که آن
زنده یاد به عشق با همسر و خانواده می گذاشت ،سخن گفت.
رضا قنادان در بیرجند به دنیا آمد و در همانجا به مدرسه رفت .پس از دریافت دیپلم دبیرستان به
دانشگاهِ مشهد رفت و از دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی آن دانشگاه در رشته زبان و ادبیات
انگلیسی فارغالتحصیل شد .بعد از دانشگاه لنکستر در انگلستان در رشتهی ادبیات انگلیسی فوقِ
لیسانس و سپس دکترا گرفت .وی سالها با عنوان استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی عضو
هیأت علمی دانشگاه فردوسی (مشهد) بود وی تا یکسال پس از انقالب سال  ۱۳۵۷در آن
دانشگاه ادبیات انگلیسی تدریس میکرد.
دکتر قنادان پس از تعطیل شدن دانشگاهها به آمریکا رفت و در دانشگاههای جرجتاون،
دی.سی ،ونیز کالج نُووا به تدریس مشغول شد .او در سال های آخر حیات خود مسئولیت یکی
از برنامههای انگلیسی آموزش و پرورش در شهر واشنگتن دیسی را به عهده داشت و در بارهی
شعر و ادبیات فارسی به تحقیق مشغول شد.
در مراسم ختم زنده یاد قنادان ،دکتر هادی بهار ،بنیانگزار جلسات "عصرهای تاریخ" در
واشنگتن دی سی ،ضمن تجلیل از این شخصیت ادبی نوجو و پژوهشگر به آخرین مقالۀ او در
آرمان شمارۀ  ۶به نام " شعر ناب چیست" اشاره کرد و بخشی از آنرا خواند.
همراه پیام ها و سخنرانی های اهل فرهنگ در این جلسه ،پیام تسلیت نشریۀ مطالعات فرهنگی
آرمان که افتخار همکاری با دکتر رضا قنادان را در انتشار جدیدترین مطلب ایشان داشت،
خوانده شد .مقالۀ "شعر ناب چیست" در بخش مقاالت تارنمای آرمان موجود است:
http://armanfoundation.com/wpcontent/uploads/2018/07/articlerg.pdf
شورای دبیران آرمان ،درگذشت دکتر رضا قنادان را بار دیگر به خاندان گرامی ایشان و جامعۀ
فرهنگی ایران تسلیت می گوید.
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