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یک عاشقانه غمناک
یعنی  نــوروزی؛  ویژه نامه 
بایــد از نــوروز بنویســیم 
و شــادباش و تبریــک. از 
دورریختن کینه ها بگوییم، 
از سبزی و طراوت دشت ها 
برای هــم تعریف کنیم و برای همدیگر ســالی 
خوب و خــوش آرزو کنیم. اما راســتش حس 
من به هیچ کدام از این ها نزدیک نیســت. شهر 
ما کنار کویر است و این خشک سالی چندساله 
کاروکاسبی عید ما را کساد کرده است. دیگر از 
دشت های پر از گلی که برویم داخلش بچرخیم 
و بعد یک چــای زغالی درســت کنیم، خبری 
نیست. آن گل های الله ای که روی برگ هایش 
خط قرمزی داشــت و بــرای گیرآوردنش باید 
می زدیم به دل کوه و با هــزار زحمت پیدایش 
می کردیم، کمیاب شــده اســت. سبزی های 
معطری را که کنار این گل ها زیاد دیده می شد 
و ما جیب هایمان را پر می کردیم که ببریم خانه 
و حجمش را به دیگران پز دهیم، مدت هاســت 
ندیده ایم. راســتش اگرهمه این ها باشــد هم، 
جمع ما دیگر آن جمع گذشته نیست که صبح 
تا شــبمان این قدر آزاد باشد. دیدوبازدیدها هم 
همــان دو روز اول تمام می شــود و مابقی اش 
یا دنبال فیلم های ســینمایی و خواندن رمانی 
هســتیم، یا خرده کارهای عقب مانده از ســال 
قبل. االن سال هاســت که از ورودم به دانشگاه 
می گذرد و یادم نمی آید برنامه ریزی درسی در 

عید برای من جواب داده باشد. 
اصاًل ســال نو برای من دلتنگی اش بیشــتر از 
خوشی اش اســت. جای خالی آن هایی که در 
بین ما نیســتند، بدجوری دلتنگــم می کند. 
نگران می شوم برای آن هایی که کنارم هستند. 
حس وابســتگی ام به آن ها بیشــتر می شــود. 
راســتش وقتی اعضای فامیل کنــار هم جمع 
می شویم، نقش نخ تســبیح ها را که حاال گرد 
پیری بر چهره هایشان نشســته است، پررنگ 
می بینم و بــاز همان نگرانی همیشــگی... . اما 
به گمانم امسال حســمان کمی فرق می کند. 
یعنی در همین حین که خانه تکانی می کنیم، 
خرید می کنیــم و برنامه ریزی، حواســمان به 
چند روز قبل عید اســت. به همــان روزی که 
روز مادر اســت و می توان یک دل سیر مادر را 
دید و بوســید، یا ســر خاکش رفت و کلی با او 
درددل کرد و سبک شــد و بعد رفت به پیشباز 
عید. دل که ســبک شــد، همه چیز برای آدم 
خوشایند می شود، رنگ های مرده برایت زنده 
معنا می شــود و این ها را از برکــت وجود مادر 
داریم. چه مادر در بینمان باشــد و چه نباشد، 
سنگ صبورمان اســت و کلی به او نیاز داریم. 
چقدر این چند روز آخر ســال دیــر می گذرد. 
بروم وسایلم را جمع وجور کنم و آماده زیارتش 

شوم. راستی عید شما مبارک.

 پی نوشت:  قرار روزنامه این نیست 
که سرمقاله، دل نوشته باشد و قرار من هم این 
نبود اما آخرش همین شد که دیدید. فکر کنم 
اثر دلتنگی است.

سرمقاله

آن هایی که اهل گفت وگوکردن 
منزلــت  و  قــدر  هســتند، 
مصاحبه شونده  صریح و دقیق 
را خوب می فهمنــد. آدمی که 
تعارف و دیپلمات بازی و پرده پوشی نداشته باشد، 

برای خودش و ...

به شما صددرصد اعتماد دارم

جوان و پرانرژی. این ها، مهم ترین صفاتی هستند که با 
صفحه  10 دیدن حجت االسالم والمسلمین  ...  

آرام و  عمیــق صحبــت می کننــد. طوری کــه یک 
صفحه  12 خاطر جمعی خاصی در  کالمشان و البته ... 

و اما چند پیشــنهاد خاص تر برایتان داریم. غیر از اینکه 
صفحه  13 کتاب چه می خوانید و فیلم  چه می بینید  ...  

پایان ای کاش هامرد عرفان، اندیشه و تفسیرپنجره ای رو به باغ دلگشا

محسن رستمی

صفحه  8 

پرسش از پسوند نام خانوادگی تا اهداف کالن دانشگاه در گفت وگو با دکتر فتوحی

به دنبال اثربخشی اجتماعی

کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
@sharifdaily

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com (

عطر نرگس، رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک می رسد اینک بهار

خوش به حال
روزگار

صفحه 4

ویژه نامه  نوروز
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 نوروز خود را 
چگونه می گذرانیم؟

هــر ســال عیــد، آنچــه  سحر بختیاری
بیفتد  اتفــاق  می خواهیم 

این است:
28 و 29 اسفند: 

برنامه ریزی برای تعطیالت 
عید

30 اسفند: از همین روز اول شروع می کنیم. پس 
از بیدارشدن در ســاعت 7 و ورزش صبحگاهی و 
صرف صبحانه، ابتدا مقداری درس خوانده، سپس 
به انجام امور متفرقه می پردازیم. فیلم می بینیم و 
سریالی که خیلی وقت است می خواهیم ببینیم 
و هی نمی شــود. شــب به عیددیدنی می رویم. 
روبوسی را حتماً ســه مرحله ای انجام می دهیم 
تا توی رودربایســتی بمانند و از عیدی بی نصیب 
نمانیم. گوشی خود را سایلنت کرده و تلگرام چک 
نمی کنیم. هنگام رسیدن به پرسش های عذاب آور 
»درســت کی تموم می شــه؟« و »چــرا ازدواج 
نمی کنی؟«، خونســردی خود را حفظ کرده و هر 
دو مورد را ربط می دهیم به مشــکالت اجتماعی 
کشور. استارت بحث سیاسی را می زنیم و عزیزان 

شروع می کنند به تحلیل و راحت می شویم.
1 فروردین: مثل دیروز. همه چیز سر وقت.

... 13 فروردیــن: ســیزده بدر را با شــادی 
می گذرانیم و می پذیریم که عید تمام شده است 

و به زندگی عادی برمی گردیم.
آنچه هر سال اتفاق می افتد:

28 و 29 اسفند: برنامه ریــزی برای تعطیالت 
عید

30 اســفند: ســاعت 11/5 از خــواب بیدار 
 می شــویم؛ ولی از رختخواب بیــرون نمی آییم. 
به بیدارشدن در ســاعت 7 و ورزش صبحگاهی 
فکر می کنیــم و با خودمــان می گوییم هر کس 
این برنامه ها را ریخته، حتماً ما را نمی شــناخته. 
ســاعت 12/5 باالخره رختخواب را وداع گفته، 
می رویم برای صبحانه. البته این وداع زیاد طول 
نمی کشــد؛ یک چای ریخته و همراه با لپ تاپ 
به رختخوابمان برمی گردیم. شــروع می کنیم 
رگباری ســریال دیدن. یهو بــه خودمان آمده و 
می بینیم شب شــده و مادر دارد داد می زند که 
آن لپ تــاپ کوفتــی را ول کن که بایــد برویم 
عیددیدنی. تا رســیدیم، ولو می شویم روی مبل 
و گوشی را درآورده می رویم سراغ تلگرام و چت 
با دوست جدیدی که پیدا کرده ایم )واضح است 

که فقط درمورد درس حرف می زنیم(.
1 فروردین: رونــد روز قبل را تکــرار کرده و 
به درس ها فکــر می کنیم. وقت زیــاد داریم. باز 
همین که ذهنمــان را اشــغال کرده اند، خوب 

است.
6 فروردین: یکی از کتاب هــا را باز می کنیم و 
یک پاراگراف خوانده و خســته  می شویم. برای 

امروز بس است.
13 فروردین: نصف روز خــوش گذرانده و بقیه 
آن را به افسردگی پس از سیزده بدر می گذرانیم 

و به کوییز 14 فروردین فکر می کنیم.
خالصه، عید اســت و وقت اســتراحت، اما ثواب 
دارد کمی اســتفاده مفید کنید. درمورد درس 
هم، منطقــاً بایــد بگوییم کمــی بخوانید. ولی 
خودمانیم، از ابتدای خلقت بشریت هیچ کس در 
عید درس نخوانده و نخواهد خواند. چه می شود 

کرد؟ عید است دیگر. عیدتان مبارک!

گل های مصنوعی
انســان پیش از تن دادن به  محمد جوانمرد
حصارهــای  در  اســارت 
خودســاخته، طبیعــت را 
خانــه زندگی بخــش خود 
می دانست و به همین علت 
بود کــه با طبیعــت چنین 
پیونــد عمیقی داشــت. از هر بارانــش طراوت 
می گرفت و با هر جوانه ای کــه می رویید، گویی 
بالندگــی را درون خود احســاس می کــرد. با 
زمســتانش به کنج خانه می خزیــد و با بهارش 
گویی رســتاخیزی درون او هم ایجاد می شــد. 
ردپای این پیوند را هنوز هم می شود در مردمانی 
کــه زندگی شــان با طبیعــت آمیخته اســت، 
جســت وجو کرد. مثاًل باران های طوالنی که در 
شهر، دلگیر و حوصله سربر می شوند، برای آن ها 
دلگرم کننده است که محصول بیشتری برداشت 
خواهند کرد.  مراسم آغاز بهار نیز  انعکاسی است 
از همان حس یگانگی با طبیعت که امروزه فقط 
ظاهری از آن ها باقی مانده اســت. اما هیچ جای 
شگفتی نیست اگر ما مردم شهر که حتی گاهی 
اوقات بــرای چند روز چشــممان به آســمان 
نمی افتد و سال هاســت که گل هــای مصنوعی 
گلدان هایمان را پر کرده اند، با تغییرات طبیعت 

چیزی درونمان حس نکنیم.  
ما که گســتاخانه خــود را فرمانروایــان زمین 
می نامیم و شهر را بی نیاز از طبیعت می پنداریم، 
گویــی فرامــوش کرده ایم که هیــچ چیزی در 
مغازه هــا نمی روید. ما بــه همان میــزان که از 
طبیعت دور افتاده ایم، از فرهنگ های برآمده از 
یگانگی با آن نیز بیگانه شــده ایم. از این روست 
که  مراســم نوروز در خیلی از شــهرها به سنتی 
تکراری مبدل شــده است که بیشــتر به خاطر 
آمیزه ای از اجبار و احترام بــه آن تن می دهیم. 
همه آن کارهایی که بنا بــود بازتاب بهار درونی 
ما در هماهنگی با بهار بیرون باشــد، نمایشــی 
شده است که خستگی را به تن همه بازیگران آن 
می گذارد. برای مثال بــا تغییر روابط اجتماعی و 
تأثیر آن بر نگاه ما به مفهــوم خانواده در معنای 
وســیع آن، روابط فامیلی هم صمیمیت پیشین 
را ندارد و به این خاطر اســت که دید و بازدیدها 
جنبه تظاهرگونه پیدا کرده اند و بیشــتر منشــأ 

اضطراب هایی چون حفظ آبرو شده اند.  
هرچند مــا، نه می خواهیــم و نــه می توانیم به 
شیوه های سنتی پیشــین بازگردیم، بی تردید 
وضع موجود را هم نمی توان قابل قبول دانست. 
ما امــروز باید به راهی بیندیشــیم کــه بتوانیم 
در ضمن زندگی در شــهر، رگه هایی از تأثیرات 
طبیعــت را درونمان زنــده کنیم تا بــار دیگر 

فرهنگ و رسوم تهی شده را معنا بخشیم.   

تجربیات یک نود و پنجی
یادم می آید تابســتان سال  سید حسین علوی
94 وقتــی در آزمون هــا 
شرکت می کردم، پشتیبان 
به من می گفت: »تو یکی از 
دانشــگاه  دانشــجوهای 
شریف هستی«؛ درحالی که 
اصاًل نمی دانســتم شــریف چیســت وکیست 
وکجاســت. فکر آوردن رتبه خوب، تحصیل در 
بهترین دانشگاه صنعتی کشور، با گذشت زمان 
بیشتر مرا درگیرخود کرد تا اینکه با آمدن نتیجه 
کنکور حرف مشــاورم عملی شــد. در رشــته 

مهندسی صنایع دانشگاه شریف قبول شدم. 
یادم می آید وقتی اولین روز با پدرم به دانشــگاه 
آمدم، ســردری ندیدم کــه تعجب برانگیز بود 
که یکــی از بزرگ تریــن مراکز علمی کشــور 
بدون سردر باشــد! اولین مکانی که از دانشگاه 
دیدیم، مســجد و مزار شــهدای خوش نام بود 
که همچنــان برایــم محبوبیت همــان روز را 
دارد. اوایل، دانشــگاه برایم خیلی جذاب بود، 
اردوی مشهد و استادان و دانشــجویان شاخ و 
البته یک ســری افرادی به نام ســال باالیی که 
خیلی موردتوجــه ورودی جدیدی هــا و البته 
من بودند. از هر کدامشــان می پرســیدی که 
در دانشــگاه چه کارهایی باید انجــام بدهیم، 
یک جــواب می شــنیدی: »دو تــرم اول فقط 
درس وآشناشــدن با تشــکل ها«. نکته جالب 
دیگــر تاالرها بود، بــا آن تخته ســیاه بلندش 
و خیل جمعیت کــه در آن پای درس اســتاد 
می نشســتند. ولی این همه جذابیت در عرض 
یک ماه برایم عادی شــد و زندگی دانشــجویی 
تبدیل شــده بود به ســریالی تکــراری در بین 
خوابگاه و دانشــگاه. این طور شــد که تصمیم 
گرفتم در کارهای غیردرســی وارد شــوم که 
زندگــی ام را از روزمرگــی درآورد. با تشــویق 
دوســتان وارد هیئت شــدم؛ جایی پر از شور و 
نشــاط و دوندگی و همــکاری. در واقع هیئت 
شاید جامع ترین تشکل دانشگاه است که از هر 

عقیده ای از رشته های مختلف در آن هستند. 
از دیگر جاهایی که من واردش شــدم، روزنامه 
شــریف بود. در اواســط تــرم بود کــه یکی از 
اســتادانمان روزنامــه را به مان معرفــی کرد و 
خواست هر کســی عالقه مند به کار در آن است، 
اعالم کند. من هــم که چنیــن موقعیتی برایم 
پیش آمده بود، وارد سرویس خبر روزنامه شدم 
و این باعث شد بیشــتر در جریان اخبار دانشگاه 
باشــم و با افراد مختلف و مســئوالن گروه های 
مختلف ارتبــاط برقرار کنم. این گونه توانســتم 
اوقاتی را که در ترم اول بــه بطالت می گذراندم، 
در ترم دو بــا فعالیت هایی پر کنــم و رنگ وبوی 
تازه ای به زندگی دهم. اگر تــا حاال فقط کارتان 
درس خواندن بــوده، از امروز روش خود را عوض 
کنید و مســئولیتی در دانشــگاه قبــول کنید 
تا باعت تحــرک و البتــه تجربه شــود. در آخر 
امیدوارم ســالی شــاد و پر از موفقیــت و کار و 
تالش داشته باشید و ســال بعد سالی متفاوت با 

امسالتان باشد.

 لطفًا در نوروز 
متحول نشوید

یک بــار دیگر هــم زمین  محمد فالحی
درحــال تمام کــردن دور 
افتخار ما و شاید خودش بر 
گرد خورشــید است. گفتم 
»شــاید« چــون افتخــار 
خودش بســته به این است 
که ما چگونه مهمانانی برایش بوده ایم و البته این 
قضاوت را به خودش می ســپاریم و فعاًل بیش از 
ایــن در کارش مداخله نمی کنیم. امــا اگر قرار 
همیشــگی نوشــته های عیدانه این است که از 
نوشدن و تغییر و تحول بگویند، من می خواهم به 
همین رسم این سنت را تغییر دهم. از زمین هم 
اگر بپرســیم که هر ســال دم نوروِز ما ایرانیان 
متحول می شود، خواهد گفت: »نخیر جانم من 
چهارونیم میلیارد سال اســت که بر همین مدار 
می چرخم. خودتان بیشتر از من می دانید که نام 
نجومی نوروزتان اعتدال بهاری است و انقالب ها 
برای تابستان و زمستان است. هرچند که من در 
تابستان ها و زمستان ها هم به اندازه شما منقلب 
نمی شــوم. تنها کاری که می کنم، این است که 
فاصلــه قانونی ام را از خورشــید حفظ می کنم و 
گاهی بــه او نزدیــک و گاهی دور می شــوم«. 
ازآنجاکه قرار بود در کار زمیــن دخالت نکنیم، 
حرفش را می پذیریم و البته که حرف حق جواب 
نــدارد. اصــاًل کجــا بودیم؟ آهــان! قــرار بود 
سنت شــکنی کنیم. به نظر من نــوروز اصاًل هم 
وقت متحول شــدن نیســت. چرا؟ برایش دلیل 
دارم. اولش از شما یک سؤال دارم. چند دفعه در 
عمر پربرکتمان خواســته ایم در خودمان تحول 
ایجاد کنیم و زندگی همچون رســول خادم زیر 
یک خم ما را گرفتــه و بعــد از خاک کردنمان، 
همچــون بــرادرش امیــر تــا توانســته بر ما 
فتیله پیچ های مکرر زده اســت؟ بعدش اینکه ما 
٣٦4 روز فرصت تغییر داریــم و آن ها را به هیچ 
گرفته و منتظر همین نوروز هستیم که آن هم به 
برکت قوانین خســتگی درکردن کشورمان، دو 
هفتــه تعطیــل اســت و مــا در آن فرصت که 
می خواهیم متحول شــویم، درحال استراحت و 
تخمه شکستن هستیم! حرفم این است که برای 
تغییر و تحول به روز خاصی احتیاج نیســت. اگر 
می خواهیــم تغییر کنیم و متحول شــویم، باید 
تمام آن ٣٦4 روز را با تغییــرات کوچک درحد 
بگذرانیــم.  از روز قبــل  بهتــر  یک هــزارم 
دراین صورت در روز سال نو به اندازه تقریباً نصف 
خودمان رشــد خواهیــم کرد. اگر بــاور ندارید 
1/100 را ٣٦4 بــار در خــودش ضــرب کنید. 
درنهایت پیشــنهاد می کنم از زمین یاد بگیریم 
که ٣٦5 روز ســال را در حرکت است و از همین 
طریق توانســته چهارونیم میلیارد ســال دوام 

بیاورد.
٣٦5 روزتان عید
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همه چیز از یک »عکس« شــروع شد. یک عکس و یک  شرح در زیر آن: »مریم قجر عضدانلو، ساکن فرانسه«. گزارش
عکس در نشریه یادبود فارغ التحصیالن دوره هفتم دانشگاه چاپ شده بود. 
ذیل دانشــکده مهندســی مواد. نشــریه را در گردهمایی ســاالنه انجمن 
فارغ التحصیالن توزیع کردند، پنجشنبه و جمعه، هشتم و نهم مهرماه 95. 
خبر این انتشار اما سه روز بعد منتشر شد و  بعد از آن، سیل  اتفاقات عجیبی 

که بر سر دانشگاه آوار شد.
اول دکتر فتوحی، رئیس دانشــگاه با خبرگزاری دانشــجو مصاحبه کرد و 
گفت: »به محض اطالع از این قضیه ورود اعضای کانون فارغ التحصیالن 
به دانشگاه ممنوع شده است«. او اضافه کرد: »ما قطعًا این اقدام را محکوم 
می کنیم. الزم است که با مراجع اطالعاتی کشور هماهنگی هایی صورت 
گیرد و تصمیم نهایی گرفته خواهد شد و سپس ازطریق دانشگاه درخصوص 
این موضوع اطالع رسانی می شود«. چند ساعت بعد هم دانشگاه بیانیه ای 
داد و از بیخ، هرگونه ارتباط میان انجمن فارغ التحصیالن و دانشگاه را منکر 
شد! 33 نماینده مجلس دهم خواهان توضیح وزارت علوم درباره موضوع 
شــدند و درنهایت، بولتن های ســازمان منافقین این اتفاق را نشانه هراس 
جمهوری اسالمی از سازمان مجاهدین خلق دانستند! همه این اتفاقات در 
شرایطی بود که دانشجویان، هرروز از مقابل دفتر انجمن فارغ التحصیالن 
در مرکز دانشگاه عبور می کردند و علل دامنه دارشدن این موضوع برایشان 
مبهم بود.  کســی در منافق بودن و جنایت کاربودن ســازمان تحت رهبری 
مریم رجوی تردید ندارد و کســی او را فارغ التحصیل موفقی برای شــریف 
نمی خواند. اما او با تمام شــرارت ها و خیانت هایــش، یکی از ورودی های 
سال 55 دانشــگاه بوده و قرارگرفتن نامش در کنار ســایر ورودی های این 
ســال، هرگز نمی تواند به معنای تأییــد رفتار هایش باشــد. انجمن اما، با 
بی توجهی به حساسیت های مردم و مسئوالن کشور به سازمان منافقین، 
تا حدودی در شکل گیری این بحران مقصر است. گذشته از خود انجمن، 

این تیم رسانه ای دانشگاه بود که در این ماجرا شتاب زدگی و دست پاچگی 
را به اوج رســاند و با رفتارهای غیرحرفه ای و بعضًا حساب نشده، این اتفاق 
را که قاعدتًا ناشی از سهل انگاری و یا بی دقتی بوده است، به بحرانی برای 

دانشگاه تبدیل کرد. 
زمستان امســال بود که خبر رسید انجمن پس از طی شدن مراحل قانونی 
اجــازه فعالیت مجدد پیدا کرده و کمی بعد، دفتر انجمن در دانشــگاه هم 

بازگشایی شد. گذشته از مشکالت ساختاری و ایراداتی که به نحوه مدیریت 
انجمن فارغ التحصیالن گرفته می شود، نفس حضور این انجمن در ساختار 

دانشگاه مفید است و در ارزش آفرینی به دانشگاه کمک خواهد کرد. 
از مهر تا بهمن دانشگاه درگیر بحران رسانه ای مدیریتی عجیبی بود. بحرانی 
که از تصویر کوچک زنی شرور آغاز شد و شدت گرفت و در نهایت همه چیز به 

نقطه اول بازگشت. مثل روز اول سال 95. 

فرمان تأسیس دانشگاه صنعتی آریامهر در آبان 1344  ابالغ شده اســت و این یعنی دانشگاه صنعتی شریف، گزارش
باید در سال 1394 جشن پنجاهمین سالگرد تأسیسش را برگزار می کرد؛ 
اما به دلیل »پاره ای از مشکالت« برگزاری این جشن به سال 95 موکول شد 
و چهارشنبه 29 اردیبهشــت امسال، جشن پنجاه سالگی شریف با حضور 
معاون اول رئیس جمهور و بسیاری از قدیمی های دانشگاه در سالن جباری 
برگزار شــد. برای تجدید خاطره با این جشن، گزارشــی از آن را باهم مرور 

می کنیم.
کمتــر از ده دقیقــه به آغاز مراســم مانده و حــدود نیمــی از صندلی های 

سالن، خالی است. هم زمان با قرائت قرآن اما مهمانان بسیاری وارد سالن 
می شوند و حاال تعداد صندلی های خالی انگشت شمار می شود. مدعوین 
هم رســیده اند. ســخنران اول، دکتر فتوحی رئیس دانشــگاه است. وی 
ضمن خوشــامدگویی به مهمانان، مختصری درباره تاریخچه  دانشــگاه و 
اوضاع امروز شریف صحبت می کند و آمارهایی درباره موفقیت های علمی 
دانشــگاه می دهد. پس از ســخنرانی دکتر فتوحی کلیپی به یاد شهدای 
دانشگاه پخش می شــود. کلیپی ساده و فاقد خالقیت که توجهی را جلب 
نمی کند و در یاد کســی نمی ماند. یاد شــهدای دانشــگاه در این مراسم، 
محــدود به همین کلیپ می شــود و جای خانواده شــهدا و تجلیل از آن ها 

 که بی شک ستارگان درخشان این تاریخ پنجاه ســاله اند، تا آخر در جشن 
خالی می ماند.

مجری مراســم که اجرایش بیش ازحد خشک و فاقد جذابیت است و البته 
احتمااًل قرار نبوده این مراسم اجرایی جذاب و شورانگیز داشته باشد، پشت 
تریبون می آید و مراسم تقدیر از خدمتگزاران و پیشکسوتان دانشگاه برگزار 
می شــود. افرادی که تعداد درخورتوجهی از آن ها یا در قید حیات نیستند 

یا داخل مرزهای وطن!
تعداد ســخنرانی ها دارد زیاد می شود و حوصله بخشی از مهمانان، خاصه 
دانشــجویان حاضر در مراسم، سررفته است. انگار مراسم برای گروه سنی 
مثبت پنجاه برنامه ریزی شده و بیش از آنکه دانشجویان را خوشحال کند، 
مناســب حال قدیمی ترهای دانشگاه است! دکتر ســورنا ستاری، معاون 
علمی فناوری رئیس جمهور اما با صحبت هایش تکانی به سالن می دهد. 
او از خاطراتش با گربه های شریفی حرف می زند و یادی می کند از رستوران 
بیرون دانشــگاه، همان علی آقای خودمان. یاد این خاطرات مشــترک، با 

تشویق حضار همراه می شود. 
سخنرانی دکتر مشایخی برای اکثر حضار حکم گیالس روی کیک را دارد؛ 
غیرمنتظره و البته بسیار جذاب. دکتر در صحبت هایشان به علل موفقیت 
دانشــگاه اشــاره می کند و فعالیت های دکتر مجتهدی، انضباط حاصل 
از برنامه ریزی های دکتر امین و اســتقالل مالی و آموزشــی دانشــگاه را از 

مهم ترین عوامل موفقیت شریف می داند.
پس از قســمت طوالنی تجلیل از پنجاه ستاره شــریف و پس از بسته شدن 
پرده های ســن ســالن جباری، اکثر حضار با فرض اینکه بــه پایان برنامه 
رسیده ایم، ســالن را ترک می کنند؛ درحالی که هنوز بخش هایی از برنامه 
باقی مانده اســت. مجــری در حالی ما را برای شــنیدن ســخنرانی دکتر 
مصلی نــژاد دعوت می کند کــه تقریبًا هفتاددرصد ســالن خالی شــده و 
مدعوین ردیف های جلو هم درحال احوال پرســی هســتند؛ موضوعی که 
دکتر مصلی نژاد را نیز متعجب می کند و باعث می شــود ایشان در ابتدای 
صحبتشــان بگویند: »من به شما دانشــجویان جوان یک توصیه می کنم 
که اگر جایی دعوت شــدید برای سخنرانی،حتمًا شــرط کنید که آخرین 

سخنران نباشید«.

حکایت یک بحران عجیب برای دانشگاه در سال 95

واقعًا چرا؟

اردیبهشت امسال جشن 50 سالگی شریف برگزار شد

50 در 51
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یکی از رسوم عید، رفتن به دیدار بزرگ ترهاســت. در شریف نیز یکی از کسانی که باید دیدنش رفت، رئیس دانشگاه است. کسی که امضایش بزرگان شــریف را جابه جا می کند و به قراردادها و ابالغیه ها رسمیت  گفت وگو
می دهد. این قرار مصاحبه قرار بود مدت  ها قبل انجام شود که مشغله کاری دکتر، چنین فرصتی را به ما نداد.

قصه این شهر شــما چیست؟ تعداد زیادی اســتاد با پسوند 
فیروزآباد در دانشگاه داریم. از زادگاهتان برای ما بفرمایید.

بــه نام خدا، یــزد دو فیروزآباد دارد. یکــی فیروزآباد میبد و یکــی فیروزآباد 
اشــکذر. من متولد روســتای فیروزآباد اشــکذر هســتم که در فاصله 15 
کیلومتری شــهر یزد است. روســتای ما تقریبًا کمتر از 1000 نفر جمعیت 
دارد. در آن منطقه چند روستا در کنار هم قرار دارند که هر یک به موضوعی 
شــهرت دارند؛ به طورمثال شهرت مردم روســتای مجومرد که امروز به نام 
رضوان شهر شناخته می شود، به کاری بودن است. اما در روستای ما عالقه 
و تمایل بیشتر به درس است و شخصیت های علمی بزرگی از دل آن به کشور 
معرفی شده است. از این جمله می توان به مرحوم آیت الله فیروزآبادی اشاره 
کرد که ســاکن نجف اشــرف بودند. همچنین دکتر فتوحــی فیروزآبادی، 
رئیس سابق دانشکده ریاضی نیز هم روســتایی بنده محسوب می شوند. 
روســتای دیگری که کنار ما بود و امروز به شــهر تبدیل شده، اشکذر است 
که مردم آن نیز به تجارت و کســب وکار شهرت دارند و امروز دیگر شهر شده 
اســت. خانم دکتر فیروزآبادی مکانیک و دکتر دهقانــی فیروزآبادی، اهل 

فیروزآباد میبد هستند. 
روستای ما در بین این روستاها اولین روستایی بود که صاحب مدرسه ش؛ 
دبستان شرف الدین. من نیز دبستان را در روستای خودمان گذراندم. پس از 
کالس پنجم به روستای مجومرد می رفتم که بیش از 1/5کیلومتر با ما فاصله 
داشت و من در دو نوبت صبح و بعدازظهر به آنجا می رفتم و برمی گشتم. نوبت 
که به دبیرستان رسید، چون در روستای ما دبیرستان وجود نداشت، یا باید 
به یزد می رفتیم یا به اصفهان. مدرســه ما تصمیم گرفت دو نفر را بفرستد به 
یک مدرسه شبانه روزی در اصفهان که من یکی از آن ها بودم. رشته ما هم به 
اجبار ریاضی فیزیک بود که خب من از این اتفاق شــکر خدا راضی هستم. 
دو ســال اول خوب بود، تا اینکه ســال ســوم گفتند خوابگاه تعطیل و باید 
خودتان جایی را برای زندگی پیدا کنید. یک ســال به سختی دوام آوردیم؛ 
ولی سال چهارم دیگر نتوانستیم ادامه دهیم و به یزد برگشتیم. سال 1365 
بود. البته در یزد هــم مجبور بودیم منزلی اجاره کنیم؛ ولی به خانه نزدیک 

بودیم و مشکالت کمتر بود.
از تحصیالت دانشگاهی تان بفرمایید.

دانشگاه در رشته ریاضی و کامپیوتر در همین دانشگاه شریف قبول شدم. 
پــس از دو ترم تغییر رشــته دادم به بــرق. گرایش های برق محــدود بود به 
الکترونیــک و قدرت. من به دلیل آنکه معدلم خــوب بود، ابتدا الکترونیک 
را انتخاب کردم؛ ولی خیلی زود به خاطر درس الکترونیک1 و اســتادی که 
آن را ارائه می داد، تصمیم گرفتم تغییر رشــته دهم. با معاون آموزشــی آن 
زمان، آقای مهندس باغداســاریان مشورت کردم. دغدغه اصلی من برای 
تصمیم گیری این بود که می خواستم پس از آن حتمًا بتوانم ادامه تحصیل 
دهم و معلم)استاد( شوم. معلمی عالقه ویژه من بود و هست. ایشان برای 
من مثال هــای موفق ادامه تحصیل در گرایش قدرت مثل دکتر احســان، 
دکتــر رنجبر و دکتر پورکرمانی را زدند. من هم با دلی قرص، قدرت خواندم 
و در ســال 64 به عنــوان رتبه اول گرایــش فارغ التحصیل شــدم. آن زمان 
رتبه هــای اول به وزارتخانه برای بورسیه شــدن و ادامه تحصیل در خارج از 
کشــور معرفی می شدند. من از مســئول وزارتخانه پرسیدم که آیا می توانم 
در داخل ارشــدم را بگیرم و برای دکتری از بورسیه استفاده کنم. او جواب 
مثبت داد. آن زمان دانشگاه ما ارشد قدرت نداشت. من در کنکور دانشگاه 
تهران شــرکت کردم و قبول شدم. درست سال بعد، دانشگاه شریف کنکور 
ارشد برق برگزار کرد که من شرکت کردم و قبول شدم. ولی به دلیل مسائل 
نظام وظیفه نتوانستم به شریف بیایم و ارشد را در همان تهران گرفتم. پس 
از آن به وزارتخانه و همان مسئول محترم مراجعه کردم تا از بورسیه استفاده 
کنم که ایشــان گفت نمی توانم از آن اســتفاده کنم و باید در آزمون شرکت 
کنم. در آزمون قبول شدم و سال 68 یا 69 بود که عازم خارج از کشور شدم. 
از جاهای مختلفی در کانادا و آمریکا پذیرش داشــتم. بعد از فوت حضرت 
امام تصمیم کشور بر این بود که آمریکا از گزینه ها حذف شود. ابتدا به اتاوا 
رفتم و 6 ماه را به تقویت زبان انگلیســی ام پرداختم. پس از آن با مشــورت 
دکتر احسان که خودش در دانشگاه امپریال کالج لندن تحصیل کرده بود، 
دانشگاه ساسکچوان را انتخاب کردم. ساسکچوان نسبت به جاهای دیگری 
که پذیرش گرفته بودم از لحاظ آب وهوا و شرایط زندگی، بسیار گزینه بدی 
بود؛ زیرا سرمای تا منهای 40یا50 درجه را هر سال تجربه می کند. دلیل این 
انتخاب، اســتادی بود که یک سال برای فرصت مطالعاتی به امپریال کالج 

پرسش از پسوند نام خانوادگی تا اهداف کالن دانشگاه

به دنبال اثربخشی اجتماعی

س: علی سینا اسالمی
عک
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رفته بود و دکتر احسان شاگرد ایشان بود. دکتر بیلینتون نامبر وان )نفر اول( 
قابلیت اطمینان در شبکه های برق در جهان بود و پس از آنکه قبول کرد در 

گروهش کار کنم، به آنجا رفتم. 
هنوز هم با ایشان در ارتباط هستید؟

بله. در کنفرانس ها ایشان را مالقات می کنم و هر سال کریسمس با ایشان 
تماس می گیرم و سال نو را تبریک می گویم.

  چرا این قدر به او عالقه دارید؟
واقعًا برای من هم اســتاد درس و هم الگویی در زندگی است. فردی بسیار 
زحمتکــش که خــودش را به معنــای واقعــی کلمه وقــف کارش می کند. 
درعین حال که رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه بود )دانشکده ای که از 
لحاظ تعداد دانشجو تقریبًا اندازه شریف بود(، بسیار برای کارهای علمی 
وقت می گذاشت و بیشترین دانشجوی تحصیالت تکمیلی را نیز تحت نظر 
و راهنمایی خود داشــت. من هم بســیار از او تأثیر پذیرفتم و سعی می کنم 

روش او را پیاده کنم.
استاد دیگری را که خیلی روی شــما تأثیر گذاشته باشد، در 

ذهن دارید؟
شکر خدا ما همیشه استادانی متعهد و منظم در شریف داشته ایم و سیستم 
آموزشی نیز همیشه زبانزد بوده است. من هم یاد ندارم که کالسی را از دست 
داده باشــم. هرچند االن این موضوع کمی تغییر کرده اســت و غیبت در 
کالس بین دانشجویان عادی تر شده است که جای بررسی دارد. بگذریم. 
یکی از اســتادانی که تالش ایشان برایم نمونه بود، دکتر حصارکی ریاضی 
بود. یادم نمی رود آن زمان وقتــی در تاالرها درس می داد، در پایان کالس 
سر تا پایشــان گچی شده بود. استاد دیگری که از لحاظ نظم و دقت بسیار 
برای من الگو بودند، دکتر فیروزآبادی، رئیس دانشــکده برق بودند که من 
با ایشان الکترومغناطیس داشــتم.  یک خاطره جالب آموزنده هم از دکتر 
همایون هاشمی، استاد درس اخبار سیستم دارم. یک بار یکی از دوستانم 
از من خواســت تا تکلیفم را بــه او دهم تا جواب هایش را بــا من چک کند و 
ساعت بعدی به اســتاد تحویل دهد. وقتی نتایج آمد، دیدم دکتر هاشمی 
به من صفر داده اســت. دلیلش را پرسیدم. گفت که من می دانم سؤاالت را 
خودت جواب داده ای، ولی نباید به دوستت می دادی. گفتم که به هرحال 
دوستم بود، شــما بودید چه می کردید؟ گفت که اگر دوستت بود که اصاًل 
نباید به او جواب ها را می دادی. هر کس باید آنچه را که می داند، بنویسد و 

نمره آن را دریافت کند.
خب یک صفر که در تکالیف داشتید. آیا رئیس 
دانشگاه شریف صفر دیگری هم داشته است؟
]می خندد[ خیر. صفر دیگــری ندارم. من با معدل 16/5 
رتبه یک گرایش قــدرت بودم. رتبه یک گرایش الکترونیک 
آقای دکتــر رضوی، اســتاد فعلــی دانشــگاه UCLA به 
گمانم با معدل 17/5 بود. معدل دانشــکده برق آن زمان 
12/5و معدل دانشــگاه کمی باالتر بود. من خیلی درس 
می خوانــدم. االن فعالیت های فوق برنامه خیلی بیشــتر 
شــده اســت. البته زمان ما هم بود، ولی مــن خیلی فعال 

نبودم در آن زمینه ها.
مخاطب برنامه ها هم نبودید؟

خیر. خیلی کم. متأسفانه حتی ورزش هم کم کردم.
شما که ماشاا... در دوران مدرسه روزی هفت 

هشت کیلومتر راه می رفتید.
بله. سال آخر راهنمایی یک دوچرخه کهنه هم خریدم. تازه 
آن زمان مسیر من آسفالت هم نبود. غیر از آن هرگاه فراغتی 

از درس می یافتم، به پدرم در کشاورزی کمک می کردم.
فرق دانشجویان برتر امروز و دیروز چیست؟

یکی از تفاوت های بارز، میل عجیب دانشجویان امروزی به 
ادامه تحصیل اســت. در کشورهای توسعه یافته 90درصد 
افراد پس از دوران کارشناســی جذب بازار کار می شــوند. 
اما در ایران این موضوع برعکس اســت که وقتی به یکی از 
استادان دانشگاه کلگری که به ایران آمده بود گفتم، بسیار 
تعجب کرد. البته یک دلیلش هم شــاید وضعیت نامناسب 

بازار کار باشد.
عشق دکترشدن نیست؟

زمانی این موضوع خیلی حاد بود. االن دارد بهتر می شود. 
افراد فکر می کنند با مدرک باالتر، آینده شغلی بهتر خواهند 
داشــت. زمان ما همه کســانی که قدرت خواندند، پس از 
کارشناسی رفتند ســر کار و بسیار هم راضی هستند. فقط 

یک نفر در انگلیس، به عالوه من ادامه تحصیل داد.
چقدر این تصور درست است؟

بستگی دارد افراد چه تصویری از شغل و زندگی خود داشته 
باشــند. اگر کســی واقعًا به علم عالقه مند اســت و آینده 

خود را در کرســی هیئت علمی دانشگاه یا پژوهش 
در پژوهشــگاه می بیند، نیاز دارد کــه PhD بگیرد تا 
روش های مربوط بــه تحقیق و پژوهــش را بیاموزد.

در خارج از کشــور در بازار کار بسیار پیش می آید که 
چند نفر بــا تحصیالت مختلف برای یــک کار اقدام 
می کنند؛ ولی کســی که پذیرش می شود، فردی با 
مدرک کارشناســی اســت و فارغ التحصیل دکتری 
بــرای آن کار Overqualified )باالتــر از حــد نیاز( 
اعالم شده و از گزینه ها حذف می گردد. البته معضل 
بیکاری در این پدیده ادامــه تحصیل »تا ببینیم چه 
می شود« بی تأثیر نیست. هرچند این مدرک گرایی 

در دانشجویان شریف به اعتقاد من کمتر است.
شــما بخــش درخورتوجهــی از دوران 
کشــور  از  خــارج  در  را  تحصیلتــان 
گذرانده ایــد. آیا ایــن تجربه را بــه افراد 

توصیه می کنید؟
ببینید زمانی که من به خارج از کشــور رفتم، امکان 
ادامــه تحصیــل در مقاطــع باالتر، برای بســیاری 
از رشــته ها وجود نداشــت یــا خیلی محــدود بود. 
به خصوص برای تحصیل در مقطع دکتری، خارج از 
کشور تنها گزینه بود. امروز شرایط فرق کرده است. 
اواًل ایــن تصمیم کاماًل فردی اســت و از شــخص به 
شــخص فرق می کند. امروزه در تعداد قابل توجهی 
از دانشگاه های تهران و شهرستان ها، کیفیت دوره 
ارشد و دکتری از بسیاری نقاط جهان کمتر نیست. 
یکی از شــواهد بر ایــن ادعا، تمایل دانشــگاه های 

خــوب خارجی بــرای جــذب فارغ التحصیالن مــا در دوره پســادکتری و 
عضویت هیئت علمی اســت. مثل یکی از دانشجویان خودم که برای یک 
سال فرصت مطالعاتی به آمریکا رفته بود االن عضو هیئت علمی یوتا است. 
البته در برخی رشته ها و پایان نامه ها نیاز به تجهیزات پیشرفته است که در 
کشــور نداریم. در این وضعیت توصیه بر رفتن اســت. اما موضوعی که من 
بسیار به آن حساس هســتم و به دانشجویان خودمان گوشزد می کنم، این 
است که باید دانشــجویان ما به کشورشان تعهد داشته باشند. باید متوجه 

باشند که اگر امروز یک نخبه و فارغ التحصیل شریف 
محسوب می شوند، در این آب و خاک این امر محقق 

شده است.
چند بار سر کالس این حرف را زده اید؟

خیلی زیاد. دکتر مجتهدی، بنیان گذار این دانشگاه 
می گوید: »این کشــور باید به دست بچه های همین 
کشــور ساخته شــود و کسی قرار نیســت بیاید برای 
شــما بســازد«. این توانایی در کشــور وجــود دارد. 
یکی از کارهای خوبی هم که دانشــگاه شریف کرده 
اســت، ایجــاد ایــن اعتمادبه نفس در افراد اســت. 
اعتمادبه نفسی که باعث می شود یک فارغ التحصیل 
بداند می تواند مثمرثمر باشــد. اما عالوه بر این مهم 
اســت که افراد بفهمند که این کشــور آن ها را به این 
مرتبه رسانده اســت. منابع این کشــور در اختیار او 
بوده اســت. در ســایه امنیت همین کشور و به برکت 
خــون مردان و زنان بزرگ بوده اســت که رشــد کرده 
اســت. این مســائل باید در فرد تعهد خدمت ایجاد 
کند. افراد نبایــد فراموش کنند خدمت پیشــینیان 
خود را و باید چه در خارج از کشور و چه در داخل، دین 
خود را به این کشور ادا کنند. یک مثالش در خارج از 
کشور دکتر شهیدی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه 
IIT ایلینوی و اســتاد معین دانشکده برق خودمان 
است و شخصیت علمی بسیار برجسته ای محسوب 
می شود. عالوه بر حضور در کارگاه ها و همایش های 
علمی متعدد در ایران، دو تن از دانشــجویان دکتری 
خود من را با هزینه خودشــان پذیرش کردند و حتی 

در سمت استاد مشاور با ما همکاری کرده اند.
برویــم ســراغ مدیریت دانشــگاه. بــه نظر شــما مهندس ها 

می توانند مدیران خوبی باشند؟
احساس می کنم سؤالتان کمی انحرافی است )با خنده(. درست است من 
مهندس هستم، درخصوص مدیریتم باید دیگران نظر دهند. 9 سال ریاست 
دانشکده برق و 2/5 سال، مدیریت دانشگاه. بگذریم. به نظرم مدیریت دو 
بخش دارد: دانش و تجربه. بدیهی اســت که تجربه به مرور زمان و در مسیر 
کار کســب می شود. بهتر اســت زودتر و با هزینه کمتر این 
تجربه حاصل شــود. اما به طورکلی فکر می کنم مهندسان 
از ذهن خالقی برخوردار هســتند که اگــر در کنار دانش و 
تجربه مدیریت قرار گیرد، نتایج بسیار خوبی خواهد داشت. 
اکثر رؤسای قبلی دانشگاه هم مهندس بودند. به نظرم یک 
مهندس، دانش و ابزار مربــوط به مدیریت را به مرور زمان و 
در تعامل با همکاران خود می آموزد. به همین منظور ما در 
دانشکده برق تغییراتی در سیستم آموزش اعمال کردیم که 
دانشجویان در کنار دروس سخت مهندسی بتوانند در قالب 
دروس اختیاری، دروس مدیریت و اقتصاد بگذرانند. الزم 
است دانشجو حس مسائل مدیریتی و اقتصادی هم داشته 
باشد نسبت به علمی که کسب می کند. نکته دیگر این است 
که بتواند افراد متخصــص موردنیاز را دور خود جمع کند و 

تجربه و مهارتشان را به کار بگیرد.
معیارهای شــما برای اینکه دانشــگاه در مســیر رشد 

است، چه چیزهایی است؟
عملکــرد هــر مجموعــه ای بــه ارزیابــی محصــوالت آن 
برمی گردد. یکی از محصوالت دانشگاه فارغ التحصیالن 
آن اســت و معیار ســنجش، اثربخشــی اجتماعی آن ها. 
ضمن آنکــه نمی تــوان اثربخشــی فارغ التحصیالنمان را 
محدود به چند آیتم محدود کنیم و تأثیر برخی از آن ها برای 

Humanity بوده است، البته در وهله اول جامعه ایران. 
امروز ما قریب به 47هــزار فارغ التحصیل داریم که 2هزار 
نفر از اعضای هیئت علمی دانشــگاه های کشور را همین 
افراد تشــکیل می دهند. افــرادی که حداقــل یک مقطع 
در شــریف تحصیل کردند. رؤسای دانشــگاه های تهران، 
تربیت مدرس و صنعتی اصفهــان از این جمله اند که خب 
افتخار بزرگی است. ضمن آنکه من معتقدم دانشگاه شریف 
مبدأ خیلی از تحوالت در آموزش عالی کشور بوده است. بعد 
دیگر اثربخشی دانشگاه، مشارکت در حل مسائل اساسی 
کشور است. طبق آماری که معاونت پژوهشی خودمان داده 
است، دانشگاه شــریف باالترین حجم قرارداد با صنعت را 

بین دانشگاه های دیگر دارد.
بیــن همــه دانشــگاه های کشــور؟ صنعتــی؟ علــوم 

در ادبیات برنامه ریزی اســتراتژیک، کلیدواژه هایی وجود دارد که درمورد شریف، 
به صورت زیر تعریف شده اند.

مأموریت
گسترش مرزهای دانش و مشــارکت مؤثر در توسعه سرمایه انســانی و توسعه پایدار   

جامعه
ازطریق آموزش و تربیت نســل آینده پژوهشــگران، متخصصان و رهبران صنعتی و   

اقتصادی کشور 
و نیز توسعه و به کارگیری علوم، دانش ها و فناوری های نوین با اولویت تأمین نیازهای   

اساسی کشور

ما در دانشگاه صنعتی شریف، عمیقًا به ارزش های محوری زیر باور داریم و پایبندیم:
1( اعتبار و کیفیت علمی

2( اثربخشی اجتماعی
3( خرد جمعی

4( نظم و انضباط

5( همبستگی درون سازمانی
6( اخالق مداری

7( آزاداندیشی و پرسشگری

چشم انداز
دانشــگاه صنعتی شــریف در یک افق 10ســاله، دانشگاهی است پیشــگام، الگوساز و 
مرجع که از باالترین اعتبار علمی در ســطح کشور برخوردار بوده و در سطح بین المللی 

نیز دانشگاهی شاخص شناخته می شود.
این دانشــگاه با جذب و شــکوفاکردن استعداد بهترین دانشــجویان و استادان، در حل 
مسائل اساسی کشور، توسعه سرمایه انســانی و توسعه پایدار جامعه، نقش برجسته ای 
ایفا می کند؛ به نحوی که فعالیت های آن موجب ارتقای موقعیت علمی و افتخار کشور در 

سطح منطقه و سطح بین المللی است.
این دانشگاه همچنین از خودگردانی مالی و استقالل عملیاتی نسبی برخوردار خواهد بود.

سرآمدی
سرآمدی در آموزش /  سرآمدی در پژوهش /  سرآمدی در اثربخشی اجتماعی

دانشگاه ما این گونه است

یک بار یکی از دوستانم از 
من خواست تا تکلیفم را 
به او دهم تا جواب هایش 
را با من چک کند و ساعت 
بعدی به اســتاد تحویل 
دهد. وقتــی نتایج آمد، 
دیدم دکتر هاشمی به من 
دلیلش  است.  داده  صفر 
را پرسیدم. گفت که من 
می دانم سؤاالت را خودت 
جواب داده ای ولی نباید به 
گفتم  می دادی.  دوستت 
که به هر حال دوستم بود، 
شما بودید چه می کردید؟ 
گفت که اگر دوســتت 
بود که اصــالً نباید به او 

جواب ها را می دادی
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پزشکی؟ آزاد؟
آزاد و علــوم پزشــکی را خیلی نمیدانــم؛ ولی بقیه 
بله. این نشانه دغدغه اســتادان دانشگاه در رصد و 
حل مســائل صنعت و به تبع کشور است. همچنین 
پژوهشکده های ما چه در دوران جنگ تحمیلی و چه 
االن، بسیار در این عرصه فعال بوده و هستند. امروز 
هم تالش دانشــگاه بر این اســت که تجاری سازی 
دســتاوردهای خودمان را پررنگ کنیــم. البته قرار 
نیست دانشــگاه کار اقتصادی کند؛ بلکه دانشگاه 
باید نــوآوری و نتیجه پژوهش و خالقیــت خود را به 
دست مصرف کننده اش برســاند و فاصله صنعت و 
دانشــگاه را کاهش دهد. معاونت پژوهشی ما امروز 
ســعی بر تحقق همین امر دارد تا ان شاءا... بتوانیم 
درآمد ثابتــی از محل این قراردادها برای دانشــگاه 
تأمین کنیم. یکی از مشــکالت بزرگ دانشگاه های 
دولتی، بحــث بودجه اســت. واقعًا بــا تکیه صرف 
به بودجه دولتــی نمی توان دانشــگاه را اداره کرد. 
لذا مثاًل در همیــن قراردادهای ارتبــاط با صنعت، 
15درصــد از مبلــغ قــرارداد را به عنوان باالســری 
بر می داریم که در بخش های مختلف دانشگاه باید 
پخش شــود. یکی دیگــر از کانال هــای درآمدزایی 

می تواند همین تجاری سازی ایده ها و دستاوردها باشد که البته در ابتدای 
راه هســتیم. یکی از اهداف راهبردی ما، استقالل نســبی مالی دانشگاه 
است. البته به هیچ عنوان دلمان نمی خواهد در سایه درآمدزایی و استقالل 
مالی، ســرآمدی آموزشی و پژوهشــی خود را به خطر بیندازیم و این، خط 

قرمز ماست.
آیا دانشگاه نقشه جامع دارد یا داشته است؟

در همان ابتدای تصدی ریاست دانشگاه تصمیم گرفتم شورای برنامه ریزی 
راهبردی دانشــگاه، متشکل از اســتادان متخصص در گروه های مختلف 
تشکیل دهیم. تعدادی از این عزیزان در شوراهای قبلی هم حضور داشتند. 
وظیفه این شورا برنامه ریزی برای اداره دانشگاه و آینده دانشگاه است. فعاًل 
رئوس کلی برنامه دانشگاه برای 50 ســال دوم استخراج شده و به تصویب 

شورای راهبردی و شورای دانشگاه رسیده است. قرار است 
بــه تصویب هیئت امنا هم برســد. آن قــدر در این موضوع 
جدی هستیم که در بیشتر جلسات شورای دانشگاه حدود 
10تــا15 دقیقه، دکتر آراســتی، دبیر شــورای راهبردی، 
گزارشــی از روند پیشرفت کارهای شــورا به همکاران ارائه 

می دهند.
آیا به جز استادان، از فارغ التحصیالن دانشگاه 

هم در آن حضور دارند؟
خیر. ولی با آن ها مشورت می کنیم.

آیا پیش از این دانشگاه چنین طرحی نداشته 
است؟

چرا. طرح هایی بوده اســت؛ ولی در حد یکی دو جلسه در 
شورای دانشــگاه روی آن ها بحث شده است و اصاًل به این 

شکل نداشتیم.
دانشگاه را نسل چندمی می بینید؟ اول، دوم 

یا سوم؟
من با این تقسیم بندی موافق نیستم. دانشگاه ما تا ابتدای 
دهه 60 فقط دوره کارشناسی داشت و به عنوان یک محل 
تربیت نیروی انسانی برای صنعت کشور محسوب می شد. 
کم کم تحصیالت تکمیلی به آن اضافه شــد و دانشگاه وارد 
عرصه پژوهش شــد. درواقع پژوهش بــه مأموریت های آن 
افزوده شد. امروز مسائل مربوط به کارآفرینی و شرکت های 
دانش بنیان و ایده پردازی به آن اضافه شــده است. به نظر 
من هیچ یک از این ها، دیگری را نفی نمی کند. باید همه این 
موارد در بهترین شکل آن انجام شود و همه را باهم گسترش 
داد. ما دانشگاهی هستیم با نظام آموزشی و پژوهشی قوی 
و نیروی انسانی بســیار توانمند. پس باید کیفیت آموزشی 
خود را که در منطقه و جهان ســرآمد است، حفظ کنیم، با 
آموزش صحیــح، قوی و باکیفیت، پژوهشــگرانی توانمند 
تربیــت و برای امر پژوهــش به کار گیریــم و پایان نامه های 
آن ها را در راستای حل مسائل اساسی کشور تعریف کنیم 
و درنهایت به دســت اهلش برســانیم. این درواقع تکمیل 
زنجیره دانش به ارزش اســت که مــا انجام می دهیم. حاال 

اسمش هر چه می خواهد باشد. نسل اول یا نسل چهارم.
بین المللــی  در دوره شــما رفت وآمدهــای 

پررنگ تر شده اســت. این کار دستاورد ملموسی 
برای دانشگاه داشته است؟

من معتقدم که دانشــگاه برای اینکــه بتواند پویایی 
خودش را حفظ کند، هم باید با جامعه خودش مرتبط 
باشد و هم با جامعه علمی در داخل و خارج کشور. ای 
کاش می شد که مثل خیلی از دانشگاه های دنیا دیوار 
دور دانشگاه نمی گذاشتیم. ولی به هر حال این امکان 
وجود ندارد. بنابراین یک بعد مسئله ارتباط با جامعه و 
صنعت و جاهایی که با ما ارتباط دارند است. بعد برای 
اینکه دانشــگاه بتواند پویایی خودش را حفظ کند، 
حتمًا باید تعامل با مراکز علمی مهم دنیا داشته باشد. 
مــا نمی توانیم بگوییم که در همــه زمینه ها و در همه 
بخش ها ما بهترین و اول هستیم. کاری که باید انجام 
بدهیم این اســت که بتوانیم این تعامالت را بیشــتر 
بکنیم و ضمن داشــتن تعامالت، ظرفیت جذبمان را 
حداکثر بکنیم. حال، بهتریــن راه حلی که می تواند 
ظرفیت جــذب را زیاد کند، دانشــجویان تحصیالت 
تکمیلی ما هســتند. مــا دانشــجوی دکتری مان را 
که چهار ســال در اینجا تحصیل می کند، یک ســال 
برای یــک دوره فرصت مطالعاتی به دانشــگاه دیگر 
بفرســتیم. این دانشــجو وقتی به آنجا می رود دوسه 
تا خصوصیت مختلف دارد. یکی این اســت که اواًل وقتــی این فرد به آنجا 
می رود، متوجه می شود که دانشگاه های ما هم نسبتًا خوب کار می کنند. 
من اکثر دانشــجوهای خودم در دوره دکتری را برای یک دوره یک ساله به 
کشــوری دیگر فرســتادم. این ها وقتی رفتند، دیدند کاری که ما در اینجا 
انجام می دهیم، مناسب است؛ پس اواًل اینکه یک اعتمادبه نفسی در این 
فرد ایجاد می شود، دوم اینکه باالخره اگر آزمایشگاه و امکانات و تجهیزات 
بهتری دارند که خیلی از آن ها بهتر از ما است، پس می روند و از این امکانات 
و تجهیزات اســتفاده می کنند و بعد می توانند ایده هایی که گرفته اند را به 
اینجا بیاورند. این یک انتقال فناوری به داخل کشــور است. از این نظر هم 
می توانــد خیلی کمک کند. بعد مــا تالش کردیم که ایــن ارتباطاتی را که 
می خواهیم داشته باشیم، صرفًا ارتباطات مربوط به دانشگاه نباشد؛ بلکه 

تالش کنیم اگــر می توانیم در حوزه های پروژه های صنعتی وارد بشــویم. 
در بازدیدهای ما از دیگر مراکز علمی دنیا این کار مورد تأکید بوده اســت.  
به طورکلی بعــد از برجام می توانم بگویم این رفت وآمدها بیشــتر شــده و 
توصیه هایی هم است که این ارتباطات بین دانشگاه ها و مرکزهای پژوهشی 
بیشتر و عملیاتی تر شوند. ما تقریبًا موفق شــدیم که باالی پنجاه درصد از 
مالقات ها و تفاهم نامه هایی که داشــتیم، حداقل یــک بند آن را عملیاتی 
کنیم. اگرچه به هرحال کار خیلی راحتی هم نیســت. موضوعی که تالش 
می کنیم که به امید خدا بتوانیم رفع کنیم، بحث تحریم دانشــگاه اســت. 
دقت کنید که دانشــجوی خارجی برای هر دانشــگاهی منافع اقتصادی 
دارد. براین مبنا ما تالش می کنیم ارتباط بهتری با کشــورهای همســایه و 
مسلمان داشته باشیم. دانشجویانشان را به اینجا بیاوریم، یا حتی اگر نیاز 
به تأسیس دانشکده ای دارند، کمکشان کنیم. االن بحث هایی با افغانستان 

و عراق در جریان است. 
برخی معتقدند که دانشــگاه تا یک مســئله تبدیل به بحران 
نشــود، تصمیم گیری نمی کند، یا کمی در تصمیم گیری کند 
اســت. چقدر این را وارد می دانید؟ شــاهد مثالشــان را هم 

انجمن فارغ التحصیالن یا سقوط آسانسور می دانند.
 ببینیــد، مثال انجمــن نمی تواند دراین مــورد مثال خیلی خوبی باشــد. 
انجمن به نوعی حالت اســتقالل دارد. درست اســت که مکان و مقر آن در 
داخل دانشگاه است؛ ولی درواقع فعالیت آن به نوعی مستقل از دانشگاه 
اســت. اگرچه در طول زمانی که من مســئولیت را برعهــده گرفتم، تالش 
کردم تعامل با انجمــن فارغ التحصیالن را افزایش دهم؛ چون اعتقاد دارم 
فارغ التحصیالن دانشگاه ســرمایه های دانشگاه هستند و همیشه تالش 
داشتم بهترین ارتباط را با انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه داشته باشم. 
درمورد برنامه هایی که در داخل دانشــگاه دارند، از آن ها خواسته شده که 
برنامه هایشــان باید به تأیید معاونت فرهنگی برسد و در این دو سال همین 
روال برقرار بوده اســت. درمورد برنامه چالشی امســال هم بنده و معاونت 
پژوهشــی در جمعشان هم حاضر بودیم و مشــکلی در اجرای برنامه نبود. 
اما این ها در کنار مراســم یک ســری مکتوباتی دارند کــه قباًل هم به خاطر 
محتوای آن تذکراتی گرفته بودند؛ مثاًل عکس خانم بی حجاب می گذارند. 
منتهی اتفاقی که برای انجمن افتاد و هم برای انجمن و هم برای دانشگاه 
بسیار پرهزینه بود، بحث چاپ عکس سرکرده منافقین بود. این دیگر اصاًل 
غیرقابل پیش بینی بود. بدون شک اگر که من می دانستم 
حتی یک درصد ممکن اســت چنین بحرانی ایجاد شــود، 
یا یک درصد می دانســتم چنین عکســی می خواهد چاپ 
شــود، اصاًل اجازه نمــی دادم. من حتی نمی دانســتم که 
این خانم فارغ التحصیل ماســت. نمی دانســتم که اســم 
اصلی اش چیز دیگری است. بنابراین اصاًل قابل پیش بینی 
نبود. برای خیلی از اعضــای انجمن فارغ التحصیالن هم 

قابل پیش بینی نبود.
سؤال این است که چرا تبدیل به بحران شد؟

ببینید ما نمی خواستیم که به بحران تبدیل شود. کشور ما 
یک کشوری است که ســعی می کنیم همه چیز را سیاسی 
کنیم و بر این بحران و موج ایجادشده سوار شویم. شریف هم 
دشمن کم ندارد. اتفاقی که افتاد این بود. جمعه شب به من 
زنگ زدند که انجمن فارغ التحصیالن کتابی را چاپ کرده 
و عکس سرکرده منافقین را گذاشته است. من بالفاصله به 
حراست دانشگاه زنگ زدم که هرچه کتاب است و چاپ شده 
و حتی تحویل داده شده، ازشان پس بگیرند و بقیه کتاب ها 
جمع آوری شوند و در داخل حراســت گذاشته شود و فعاًل 
پخش نشــود. همچنین فعالیت انجمن فارغ التحصیالن 
فعاًل به حال تعلیق درآید، تا اینکه تصمیم بگیرم چه کار باید 
انجام دهم.  بــا مراکز امنیتی هم قرار بر این شــد که آن ها 
رسیدگی کنند و کســی که این کار را انجام داده، مجازات 
کنند؛ ولی کســی راجع بــه این موضوع صحبتــی نکند و 
بحث عمومی نشــود. روز شــنبه این اتفاق افتاد. دوشنبه 
جلسه هیئت رئیسه دانشگاه بود و ما صحبت کردیم. نزدیک 
ساعت یازده روز دوشــنبه، بعد از اینکه هیئت رئیسه تمام 
شــد، ما بیرون آمدیم و دیدیم کــه خبرگزاری ها این خبر را 
پخش کردند. من خودم تماســی داشتم با مراجع امنیتی 
که چرا ایــن اتفاق افتاد، گفتند که نمی دانیم. یک کســی 
فهمیده و آن را پخش کرده. این را ما نمی خواستیم پخش 
کنیم. این مســئله برای دانشگاه و وزارت علوم و برای خود 
انجمن فارغ التحصیالن هزینه داشت. اما مسئله ای نبود 
که دانشــگاه بتواند پیش بینی کند. انتقاداتی شد که چرا 
شــما انجمن را بســته اید، ولی من اعتقاد دارم که بهترین 
تصمیمی اســت کــه می توانم بگیــرم و ممکن اســت که 

دکتر در همان ابتدا بیان کردند که با »ترین ها« موافق نیســتند و جواب هایشان را 
مفصل تر دادند؛ اما محدودیت فضا به ما اجازه نداد که همه آن ها را منتشــر کنیم و 

با اجازه ایشان خالصه اش را آورده ایم.

شیرین ترین اتفاق سال 95 ؟
دیدار صمیمانه و اختصاصی دانشگاه با رهبری و برگزاری جشن پنجاهمین سال تأسیس 

دانشگاه که به بهانه آن کارهای ارزنده ای در دانشگاه صورت گرفت.

تلخ ترین اتفاق سال 95؟
سقوط آسانســور و مصدوم شــدن همکاران بســیار عزیزم که بنده بابت این واقعه ای که 
به هرحال در زمان من اتفــاق افتاده، عذرخواهی می کنم. در ســطح جامعه هم رحلت 

آیت ا... هاشمی بسیار ناراحت کننده بود.

سخت ترین تصمیم سال 95؟
تصمیم درخصوص تعطیلی انجمن فارغ التحصیالن و تصمیم گیری درمورد محل احداث 
دانشکده مهندسی و علم مواد. البته دقت کنید که خیلی از تصمیمات دانشگاه، شورایی 

است و این کمک زیادی به انسجام داخلی می کند.

مهم ترین اقدام سال 96 برای دانشگاه؟
این سؤال را باید هر کدام از معاونین دانشگاه در حوزه خودشان پاسخ دهند. از نظر بنده 

همه اقداماتی که گفتم، به اضافه موارد زیر:
اقدام برای اخذ وام از بانک توسعه اسالمی برای تجهیز آزمایشگاه های دانشگاه. این   

طرح جزء 2 طرح سال 2017 بانک توسعه اسالمی قرار گرفته است.
دوره های جدید آموزشــی شــامل بیوانفورماتیک، اقتصاد انرژی و ام بی ای انرژی و   

پررنگ کردن زمینه های میان رشته ای.

مهم ترین توصیه شما به خانواده شریف؟
مهم ترین توصیه من به خانواده شــریف حفظ انسجام درونی دانشــگاه است. این یکی از 
مشخصه های مهم دانشگاه شریف است که همیشه تالش کرده، چه اساتید، چه دانشجویان، 

چه کارمندان و چه فارغ التحصیالن، خودشان را خانوده بزرگ دانشگاه شریف بدانند.

ترین ها

بارز،  از تفاوت های  یکی 
میل عجیب دانشجویان 
امروزی به ادامه تحصیل 
کشــورهای  در  است. 
توســعه یافته 90 درصد 
افــراد پــس از دوران 
بازار  جذب  کارشناسی 
کار می شوند. اما در ایران 
برعکس  موضــوع  این 
اســت که وقتی به یکی 
دانشگاه  اســتادان  از 
بســیار  گفتم،  کلگری 

تعجب کرد
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تصمیمم هم غلط باشد.  درمورد آسانسور هم شاید سخت ترین اتفاقی بود 
که برای بنده افتاد و اتفاقی که برای چند تن از بهترین مدیران و اســتادان 
این دانشــگاه بود. ولی کاری که ما انجام دادیم، کلیه آسانسورها تا گرفتن 
تأییدیه استاندارد بسته شــد. با بررسی انجام شده بعضی ها کاماًل تعویض 
شــدند، برخی تعمیر می شــوند و برخی هم بــا گرفتن انشــاالله با گرفتن 
تأییدیه استاندارد راه اندازی می شود. برای تأمین بودجه آن هم آقایان دکتر 
صالحی و دکتر ســتاری هرکدام قول کمک 500 میلیون تومان داده اند و 
الزم است که در اینجا از هر دو عزیز تشکر کنم.  نکته مهمی که وجود دارد، 
اینکه بافت های دانشگاه فرسوده شده و نیاز به مرمت دارد. ما در تابستان 
امســال در حدود 2/6میلیارد تومان در خوابگاه هــا هزینه کردیم. در طی 
بازدیدی که قباًل از خوابگاه داشتم، وضعیت ساختمانی خوابگاه به شدت 
بحرانی بود و ما این را در اولویت گذاشــتیم. آن زمان بررسی ما در دانشگاه 
نشان داد که برای بازسازی بافت های فرسوده بودجه ای بالغ بر 12 میلیارد 
تومان نیاز است که ما نداشــتیم و مجبور شدیم اولویت بندی کنیم. در این 
اولویت بندی آسانسورها هم گنجانده شده بود؛ اما آن حادثه تلخ الویتش 
را باالتر برد. درحال حاضر کمیته ای برای بررسی ایمنی در دانشگاه کارش 
را ادامــه می دهد و اولین گزارش جامع خود را در اردیبهشــت به ما تحویل 
می دهد. درمورد برنامه های فعلی هم رئیس جمهور محترم که 16 آذر 94 
مهمان ما بودند، قول کمک مالی به دانشگاه دادند. ما 29 اسفند مبلغ 9/2 
میلیارد تومان را از سازمان برنامه گرفتیم. یادم است آن زمان من در راه یزد 
بودم که آقای مهندس بیاتی ساعت 9 شب به من زنگ زدند که در سازمان 
برنامه هستند و توانستند پول را بگیرند. ما کل این مبلغ را برای ساختمان 
کالس ها اختصاص داده ایم و براســاس برنامه ریزی ما در خرداد ماه تمام 
می شود. کل کالس های درس دانشگاه منتقل می شود به این ساختمان و 
ساختمان ابن سینا می رود برای مقاوم سازی. دوباره برگردم به همان سؤال 
شما که اولویت بندی ها چگونه مشخص می شود. یکی از اولویت های بزرگ 
دانشگاه تقویت این ساختمان است. این ساختمان وضعیت استحکامش 
بسیار بد هست. ساختمانی است که در یک زمان، باالی 2هزار دانشجو در 

آن اســت و اصاًل نمی توانید با آسانسور مقایسه بکنید. مقاوم سازی چنین 
ساختمانی بین 6 ماه تا 1 سال زمان می برد. 

توسعه فیزیکی و آموزشی دانشگاه در چه وضعیتی است؟
ما امیدوار هستیم بتوانیم با کمک شهرداری، دانشگاه را تا میدان تیموری 
توســعه دهیم. ما در شــمال دانشــگاه، دانشــکده مدیریت، دانشــکده 
مکانیک، دانشــکده مهندســی انرژی، دانشکده مهندســی علم مواد و 
کالس های درس را خواهیم داشــت. یعنی درواقع می شود گفت که یک 
بخش بزرگی از دانشــگاه در آنجا اســتقرار پیدا خواهد کرد. به اضافه یک 
بخشی از مراکز رشد که ممکن است آن ها را به یک ساختمان بیرون ببریم. 

این فعالیتی اســت که برای ســال آینــده ما داریم. 
جدای از آن، همان طور که می دانید، ما یک زمینی 
در منطقه 22 داریم و دنبال این هســتیم که بخش 
عمده پژوهش و فناوری دانشــگاه منتقل بشــود به 

منطقه 22 . 
در حوزه آمــوزش من عالقه مند هســتم که دوتا کار 
را ســال آینده شــروع بکنیم. یکی اینکه زمینه های 
میان رشته ای را در دانشگاه اولویت دهیم. امیدواریم 
که بتوانیم یک ســری از زمینه های میان رشــته ای 
مثل علوم شــناختی یا زمینه های دیگــر را بتوانیم 
در دانشــگاه راه بیندازیم. همچنین به دنبال طرح 
جدیدی برای روش تخصیص دانشجوی تحصیالت 
تکمیلی به اعضای هیئــت علمی بر مبنای عملکرد 
هســتیم که به یــاری خدا از مهــر 96 ایــن کار آغاز 

می شود.
پارکینــگ، معضلــی اســت کــه به نظر 
می رسد هر روز هم پیچیده تر می شود. 
حــل ایــن مشــکل جــزء اولویت هــای 

دانشگاه است؟

دو تا زمین بزرگ در شــمال دانشگاه وجود دارد، با صاحبانش صحبت شد 
که این ها را در اختیار دانشگاه بگذارد تا به عنوان پارکینگ استفاده شود و 
پولش را هم بگیرد؛ اما متأسفانه به دانشگاه اعتماد ندارند و گمان می کنند 
که اگــر چنین اجــازه ای بدهند، دانشــگاه کل آن را دراختیــار می گیرد. 
پارکینگ جنب دانشــکده مدیریت را قرار بود شــهرداری بسازد؛ اما اعالم 
کرده که توانایی اتمام کار را ندارد. ساخت این پارکینگ بالغ بر  15میلیارد 
تومان هزینــه دارد که برای تأمین آن مشــغول رایزنی بــا بخش خصوصی 
هســتیم. طبیعی اســت که بخــش خصوصی فقــط برای یــک پارکینگ 
ســرمایه گذاری نمی کند و نیاز است که یک ســری فعالیت های دیگر هم 
داشته باشــد. البته این فعالیت جانبی باید در شأن 

دانشگاه و همسو با آن باشد. 
از  مســتحضرید کــه درحال حاضــر بســیاری 
برنامه هــای نمایشــگاهی در تربیت بدنی برگزار 
می شود. برنامه دانشگاه برای فضای نمایشگاهی 

چیست؟
واقعیتش این اســت که ما در محیط فعلی دانشگاه، 
فضایی برای چنیــن کاری نداریم و نگاه ما به منطقه 
22 اســت؛ امــا کاری که می تــوان انجــام داد، این 
است که بررســی کنیم که آیا با اتمام ساختمان های 
جدید مانند هوافضا، دانشکده مکانیک و ساختمان 
کالس ها، می توان ســاختمان های فعلی را تخریب 
کــرد و تغییر کاربــری داد. البته دقت کنیــد تا اوایل 
مهرمــاه دو تا آمفی تئاتــر جدید آمــاده بهره برداری 
می شود. یکی آمفی تئاتر دانشکده مدیریت که 500 
نفر ظرفیت دارد. یکی دیگر هم آمفی تئاتر 350نفره 
دانشــکده کامپیوتر که به نام مرحوم دکتر ســعیدی 
اســت و کل هزینه اش هم از طریق خانواده ایشــان 

پرداخت می شود.

امروز ما قریب به 47000 
فارغ التحصیل داریم که 
2000 نفر از اعضای هیئت 
دانشــگاه های  علمی 
کشــور را همین افراد 
می دهنــد.  تشــکیل 
افــرادی کــه حداقل 
یک مقطع در شــریف 
رؤسای  کردند.  تحصیل 
تهران،  دانشــگاه های 
تربیت مدرس و صنعتی 

اصفهان از این جمله اند

می
سال

نا ا
سی

لی 
: ع

س
عک
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آقای دکتر چطور با شریف آشنا شدید؟ 
بســم اهلل الرحمن الرحیم. اولین آشنایی من به واسطه 
آقای دکتر نصــر بود که با ایشــان در جنبه های علمی 
و فلسفی آشــنا بودیم، هم اینکه به هر حال در خانواده 
ما همیشــه اســم دکتر نصر به عنوان یک چهره علمی 
برجســته مطرح بود. البته من خودم از ســال 77-7٦ 

وارد دانشگاه شریف شدم.
تحصیالت شما چیست؟

من فلســفه خوانده ام؛ یعنی هم فوق لیسانسم فلسفه 
است و هم دکتری.

کجا؟
در دانشــگاه امام صادق. در دوره دکتری دوسه سالی 
نزد آقای دکتــر نصر در آمریــکا فرصــت مطالعاتی 
گذراندم و نگارش رساله دکتری ام زیر نظر ایشان بوده.

سروکله زدن با مهندس ها چگونه است؟ 
دوست نداشتید دانشگاه تهران بودید، 

در دانشکده علوم انسانی؟
به هر حال دانشگاه هایی که فقط علوم انسانی هستند، 
با مشــکالت خیلــی بزرگ تــری مواجه اند نســبت 
بــه آن چیزی که در یک دانشــگاه مهندســی خالص 
مثل دانشــگاه صنعتی شــریف ما می بینیم؛ ولی فکر 
می کنم کــه مهندس ها آدم های تکنوکراتی هســتند 
و دقیقاً به آن تخصص و حرفه شــان فکر می کنند. یک 
مقدار کارکردن با آن ها راحت اســت. چون یک تعریف 

روشنی از کار دارند .
فکر می کنید کدام مهندس ها بیشتر به 

علوم انسانی نزدیک باشند؟
کاًل شــما هرچه بــه رشــته های انتزاعی تــر نزدیک 
می شــوید، بــه علــوم و فلســفه نزدیک تر اســت؛ 
مثل ریاضــی و فیزیک که البته شــما شــاید این ها را 
خیلی مهندس ندانید. در رشــته های دانشــگاه االن 
این حوزه هایی که علوم شــناختی و عصب شــناختی 
و این ها دارند، به حوزه های فلســفی نزدیک هستند. 
مثاًل بخشــی از فعالیت های مهندسی کامپیوتر، هوش 

. IT مصنوعی و  مباحث
فعالیت های فوق برنامه را در دانشــگاه 

چگونه می بینید؟ 
در حال حاضر طبــق آماری که ما داریــم، مثاًل فرض 
کنید حدود حداکثر 2000 فعــال فرهنگی و مخاطب 
فرهنگی وجود دارد. بقیه رهگذرنــد و مخاطب اصلی 
نیســتند؛ اما 2000 فعال فرهنگی  برای یک دانشگاه 
یازده دوازده هزار نفری بسیار کم اســت. از نظر کیفی 
هم متأسفانه تأثیرگذاری ها کم است.  مثاًل فرض کنید 
در حوزه ادبیات. االن یک فعالیت هایــی در کانال ها و 
گروه های مختلف هست؛ اما این کارها تأثیرگذاری ای 
در مهندسی برق ما ندارد، اثرگذاری در رشته های فنی 
ما ندارد. ما زمانی موفق می شــویم که مهندسی ما گره 
بخورد به ادبیات مــا،  گره بخورد به مبانی فلســفه ما . 
چون ما می خواهیم برای این کشور کاری انجام بدهیم. 
من فکر می کنــم، نه از نظر کمیت و نــه از نظر کیفیت 
هنوز در وجه مطلوبی نیستیم؛ ولی کارهای زیادی هم 
انجام شــده. نکته دیگر اینکه فعالیت فوق برنامه خوب 

اســت؛ ولی این ها فعالیت »فوق برنامه« است دیگر! ما 
باید یک سری فعالیت های محدود حوزه فرهنگ را در 
»برنامه« ببریم. ما خیلی کار داریم. باید فرهنگ را وارد 

حوزه برنامه اصلی کنیم. 
آقای دکتــر بیاییم داخل دانشــگاه و 
درخصوص کاری که دارید دقیقًا انجام 
می دهید و مسئولیتی که دارید، صحبت 
کنیم. چرا در گذشته پیشنهاد معاونت 
فرهنگــی را قبــول نمی کردید؟ گویا 

پیشنهاد می شده و شما رد می کردید...
فکر می کردم نتوانم مؤثر باشــم. تصور می کردم جای 
دیگر تأثیرگذاری بیشــتری دارم.  شاید االن هم نتوانم 
موفق باشم. نمی دانم. البته شــاید هنوزهم این باشد؛ 
ولی اآلن که وارد شــده ام می بینم به آن ســختی که 
فکر می کردم نیســت. آن چیزی که من را دور می کرد 
از پذیرش مسئولیت، تفکر ســخت مهندسی زده این 
دانشگاه است که االن هم وجود دارد. یکی از مهم ترین 
مشکالت دانشگاه ما این است که ما به هیچ عنوان نباید 
وارد حوزه های غیرمهندسی شــویم. وقتی که ما یک 
دانشگاهی باشــیم که علوم انســانی و علوم فلسفه هم 
داشته باشد، ممکن اســت از این خارج شویم. این یک 

آسیب است دیگر. هنوز هم این وجود دارد.
این  مقاومــت در برابــر ورود به علوم 

انسانی یک مقاومت داخلی است؟
یک بخشــی از آن، بله.  مقاومت داخلی از جهت حفظ 
کیفیت، به زعم خودشــان. یعنی می گویند ما باید در 
حوزه مهندسی برند اول کشور باشــیم، در دنیا اعتبار 
خودمان را داشــته باشــیم و می گویند ورود به علوم 
انسانی ما را دور می کند. یک آســیب دیگر هم که فکر 
می کنم در دانشگاه وجود دارد، آموزش دیدن صرف در 
دانشگاه اســت. یعنی این تفکر که  دانشگاه فقط محل 

آموزش است. 
نسل اولی؟

بله. این تفکر که ما در دانشــگاه 
باید به شــدت خــوب و قوی و 
ســخت درس دهیــم، اینجــا 
آموزش اســت، آمــوزش پایه 
اســت. البته این هــم مقداری 
تعدیل شــده در این ســال ها؛ 
یعنــی گــذر از آمــوزش بــه 
تحقیقــات و پژوهــش، گــذر 
از پژوهــش بــه کارآفرینی، به 
دانشــگاهی که بتواند تولید کار 
و ثروت کند. یــک مقداری این 
گذر صــورت گرفته اســت؛ اما 
هنوز در دانشــگاه افرادی مؤثر 
حضور دارند که مخالف هستند. 
این هــا معتقدند که دانشــگاه 
فقط محل آموزش است. این ها 
موانع کارهایی است که به حوزه 
فرهنگ برمی گــردد. به همین 
دلیل من یک مقداری ابا داشتم 

از این کار. االن یک مقداری نظرم عوض شــده است؛ 
به این دلیل که وقتی شــما با این جماعت مهندسین 
خالص و تکنوکرات صحبت می کنیــد، خیلی از آن ها 
پذیرنده حرف شما هستند و به شــما توجه می کنند. 
فقط شــما باید بتوانید این فضای خشک مهندسی را 

تغییر دهید که دیگر هنر امثال من و شماست.
گروه ها  درآمدزایی  نظرتان درخصوص 

چیست؟
بســیار موافقم. من معتقــدم فعالیــت فرهنگی باید 
به قدری باکیفیت باشــد که افراد حاضر باشــند بابت 
بهره بــردن از آن هزینه کنند. مثاًل گــروه تئاتر ما باید 
نمایشــی را روی صحنه ببرد که مخاطب حاضر باشد 

بابت دیدن آن هزینه کند.
گروه موســیقی چطور؟ کنسرت برگزار 

کند؟
اگر ما بخواهیم در دانشگاه موسیقی داشته باشیم، یک 
موســیقی فاخر با اشــعار عرفانی و بامحتوا و حتی اگر 
می خواهیم پاپ داشته باشیم، یک پاپ باهویت داشته 
باشــیم. این خوب اســت. درغیراین صورت دانشگاه 
به تدریج تبدیل می شــود به ســالن های کنسرت که 
شأن دانشگاه نیست. کسی اگر می خواهد در کنسرت 

شرکت کند، برود بیرون از دانشگاه.
مثاًل برود کنســرت های مشهد شرکت 

کند.
)می خندد( بله دیگر، مشهد هم قوانین خاص خودش 
را دارد. البته به شــخصه به نظرم قشــنگ تر اســت به 
حرمت امام رضا )ع( این قانون رعایت شــود و کنسرت 

در شهرهای مجاور برگزار شود.
درباره دو اردوی ورودی هــا و راهیان 
نور، بفرمایید که چه کســی این اردوها 
را برگزار می کند و دانشگاه چقدر هزینه 

می کند برای این اردوها؟
ببینیــد اردوی مشــهد، اردوی 
ورودی های ما و اردوی دانشگاه 
است؛ ولی به طور سنتی به دلیل 
توان اجرایی و عملیاتی بچه های 
بسیج، عموماً توســط این گروه 
برگزار می شــود. ما اعالم کردیم 
که برای مهر ســال آینــده، هر 
کســی که هر طرحــی درمورد 
برگــزاری اردوی ورودی دارد، 
به مــا بدهــد و می خواهیم این 
تجربه ســازنده را در اختیار همه 
گروه ها قــرار دهیم. چــرا فقط 
یک گــروه این را برگــزار کند؟ 
بنابراین ما سال آینده یک گروه 
برگزارکننده نخواهیم داشــت، 
مگر اینکه هیچ داوطلبی نباشد. 
به طورســنتی هم مشــهد بوده 
اســت. درعین حال مــا در بین 
ترم هم یک اردوی مشهد داریم 
که آن هم اردوی پابوس اســت. 

شــاید مکان برگــزاری اردوی ورودی را عوض کنیم و 
ورودی ها را به اردوی پابوس اضافه کنیم. چون حضور 
استادان و مسئولین دانشگاه در اردوی مشهد به دلیل 
ســختی هایش کم اســت. داریم روی ایــن طرح فکر 
می کنیم. ما اعالم کردیم به دوســتانمان که  هر کس، 
هر طرحی دارد راجع به محتــوا و راجع به اجرای اردو، 
تا آخر فروردین به ما ارائه بدهد. ما این ها را می گذاریم 
روی میز. با دوستان خودمان و منتخبی از خود بچه ها، 
نهایتاً تا آخر اردیبهشت یا تا اواســط خرداد، مجری و 
متولــی کار و برنامه ای را که می خواهیــم اجرا بکنیم، 
اعالم می کنیم. اول مهر ســال 9٦ مــا اردوی جدید با 
ترکیب جدیدی  برگــزار می کنیــم. در اردوی جدید 
حتماً مــا تغییراتی خواهیم داد، هــم در کادر و هم در 

برنامه. کادر که حتماً تغییر خواهد کرد.
درباره اردوی راهیان نور چطور؟

خب اردوی راهیان نور، اردوی دفاع مقدس است. دفاع 
مقدس ما هم  واقعاً ســرمایه دارد بــرای معرفی. واقعاً 
بسیار ارزش دارد. اما متأســفانه فقط طیف خاصی به 
این اردو می روند. این یعنی یک اشکالی در کار ما است. 
درحالی که دفاع مقدس یک موضــوع ملی و در حوزه 
وفاق ملی است. یعنی یک درصد بسیار کمی که ممکن 
است ضد نظام و ضد انقالب و ضد حتی ایران باشند، با 
ارزش های دفاع مقدس مخالف اند. این به وضع حجاب 
و پوشــش و این ها اصاًل ربطی ندارد. همه به نمادهای 
دفاع مقدس، به همین ســرداران شــهید ما، شهدای 
گمنامی که اینجا هستند، شــهدای غواص  و... احترام 
می گذارند. مذهبــی و غیرمذهبی نــدارد واقعاً. همه 
متفق القول اند که این ها از جان خودشــان گذشــتند 
برای این مملکت. االن نســبت به این موضــوع واقعاً 
یک وفاق ملی وجــود دارد؛ اما چرا اردوی ما یک بخش 

خاصی می روند؟ نباید این طور باشد.
چرا فقط بســیج راهیان نــور برگزار 
برگزار  انجمن اســالمی  می کند؟ چرا 

نمی کند؟
شــاید به دلیل اطالعاتی کــه از آن منطقــه دارند و 
چند بار رفته اند. حتی به دوســتان هم پیشنهاد دادم 
که شــما بیایید اردوی راهیان نــور را در بخش غرب 
هــم راه بیندازید. غــرب خیلی جاهــای دیدنی داد. 
فقط شلمچه که نیســت. غرب مثاًل کرمانشاه و ایالم. 
جاهایی کــه با هزاران فــداکاری و ایثار و رشــادت ها 
همراه است. عملیات مرصاد که درواقع نظام را مصون 
کرد از خطرات خیلی جدی، در غرب بوده اســت. مثاًل 
اگر بتوانیم دو تا اردو داشــته باشیم و این کار را بتوانیم 
گسترش بدهیم، یا بعضی از برنامه های دفاع مقدس را 
در دانشــگاه بتوانیم تبلیغ و ترویج کنیم، خیلی خوب 
است.  این موضوع سیاسی نیســت و نباید هم سیاسی 
باشــد. واقعاً دفاع مقدس ما مال همه مردم است و این 

امنیتی که ما داریم، االن مال این 8 سال است. 
آقای دکتــر، آیا چیزی به نام بســیج 

دانشکده ای داریم؟
طبق قانون بله. اما ایــن  قانون یک فلســفه ای دارد و 
مربوط به دانشگاه هایی اســت که دانشکده هایشان از 
هم فاصله زیادی دارند. نه شــریف که ســر تا تهش ده 
دقیقه راه اســت! ولی ما فلســفه را رها کرده و به قانون 
چســبیده ایم که قانون اجازه ایــن کار را داده یا نداده. 
فعالیت بســیج در دانشــکده ها به منزله اتاق داشتن 
نیســت. این ها می توانند فعالیت خود را زیر نظر رئیس 
و معاون دانشکده انجام دهند و از ما هم کمک بگیرند؛ 
ولی گرفتن اتاق دردســر دارد، چون دانشگاه صنعتی 

شریف یکی از ضعیف ترین پردیس های کشور است.
از چه نظر؟

کمبود مکان، جــای آزاد ندارد. کنار آزادی هســتیم، 
مدام داریــم دود تنفــس می کنیم. از نظــر اینکه هر 
جایی شــما می روید، می خورید به ســاختمان. هیچ 
جای آزادی ندارید که بتوانید مثاًل یک نمایی داشــته 
باشید. این ها در فکر هم اثر دارند. حاال با این وضعیت، 
تشــکل ها هم در دانشــکده حضور داشــته باشند و 

آن هایی که اهل گفت وگوکردن هســتند، قــدر و منزلت مصاحبه شــونده  صریح و دقیــق را خوب می فهمند. آدمــی که تعارف و  گفت وگو
دیپلمات بازی و پرده پوشی نداشته باشد، برای خودش و محیط کارش و رسانه های طرف حســابش نعمت بزرگی است. دکتر حسینی، 
یکی از آن نعمت هاست. معاون فرهنگی جدید دانشــگاه که برای مجموعه  تحت مدیریتش برنامه های بسیاری دارد. دکتر در این گفت وگوی یک ساعته، 
تقریبًا هیچ موضوعی را ناگفته نگذاشــت و از کنار چالشــی ترین مســائل هم عبور نکرد. شــاید برای همین چیزها، بتوانیم لقب صریح ترین و شاید 

جنجالی ترین گفت وگوی عیدانه  روزنامه را به متنی بدهیم که پیش روی شماست.

جکوز، حجاب، اردوی ورودی ها، موسیقی و دیگران در گفت وگو با معاون فرهنگی دانشگاه

به شما صددرصد اعتماد دارم

االن یک مقــداری نظرم 
عوض شده است. به این 
دلیل که وقتی شــما با 
مهندسین  جماعت  این 
خالــص و تکنوکــرات 
صحبت می کنید ،خیلی 
از آنها پذیرنده حرف شما 
هســتند و به شما توجه 
می کنند. فقط شما باید 
بتوانید این فضای خشک 
مهندسی را تغییر دهید 
که دیگر هنر امثال من و 

شماست
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اتاق داشته باشــند، فضای دانشــکده به هم می ریزد؛ 
ولــی از جهت اینکه این هــا بخواهند در دانشــکده ها 
فعالیــت کنند، با نظر رئیس دانشــکده، مــا موافقیم. 
بنابراین تشکل ها برای فعالیت درون دانشکده ها هیچ 
ممنوعیتی ندارند. ولی خودشــان هم خیلی داوطلب 
نیســتند. می دانید چرا؟ چون در محیط دانشگاه اگر 
جلسه بگذارند، از همه دانشــکده ها می آیند. اگر بروند 

در یک دانشکده ممکن است محدود بشوند. 
ما یک سری انجمن های علمی داریم که اصاًل  
برای برنامه های فوق برنامه جمع شــدند. از 
ســال 90- 91 یک چیزی مطرح شد به اسم 
کانون های فرهنگی دانشکده ای که خیلی 
تنش ایجــاد کرد در دانشــکده ها. بچه ها 
باالخره فکر کردند هوو آمده باالی سرشان. 

این ساختار را چقدر کارا می دانید؟
به نظر ما انجمن هــای علمی باید کار اصلــی را انجام 
بدهند در دانشــکده ها. البته طبق قانون انجمن های 
علمی باید کارهــای علمی و پژوهشــی و این ها انجام 
دهند؛ امــا می توانند با نظر رئیس دانشــکده کارهای 
فرهنگی هــم بکنند. این بحث گروه هــای موازی را ما 
در دوسه دانشــکده داریم. یکی دانشــکده مهندسی 
شــیمی، یعنی ما در دانشکده مهندســی شیمی یک 
گروه کیمیا داریم، یک گروه تابــش. در برق داریم که 
خیلی مســئله ای ندارند با هم. درواقع مســالمت آمیز 
حل می کنند و ]دیگری[ در هوافضــا، فکر می کنم. از 
نظر ما گروه هایی که از قبل بوده اند و سازمان دارند، به 
کار خودشــان ادامه بدهند، ولی باید انتخاباتشان را باز 
کنند؛ یعنی اینکه باید اجازه دهند که هرکس خواست 
وارد انتخابات شود و اگر پیروز هم شــد آن گروه را در 
اختیار بگیرد. بــه کیمیا هم گفتیم بایــد دِر انتخابات 
انجمن باز باشــد. ولی اصل تعدد در فعالیت چیز بدی 
نیست. فضای رقابت در تعدد به وجود می آید. اشکالی 
ندارد به شرطی که ما براســاس قانون به فکر همدیگر 
احترام بگذاریم. دنبال انحصار نباشــیم. انحصار برای 
همه ضرر دارد، ازجمله برای آن کســی که می خواهد 

کار را انحصار کند.
اگر دو معاونت فرهنگی در دانشــگاه 

داشته باشیم چطور؟
بله. قطعاً باهــم به اختالف خواهند خــورد. ولی مثال 

دقیقی نیست.
درباره بحــث اســتعمال دخانیات در 

دانشگاه چه نظری دارید؟
محیط دانشــگاه، محیط شریفی اســت. االن آنجایی 
که شــما به اش می گویید جکوز، وقتــی از کنارش رد 
می شــوید، انگار از کنار ترمینال جنوب رد شــده اید! 
خب این منظره خوبی برای دانشگاه شریف نیست. من 
حاال به اینکه سیگارکشــیدن ضرر دارد یا نه،  کار ندارم 
که البته کم ضرر ندارد؛ ولی این رفتار شــاید مثل این 
می ماند که کسی بیاید منقل بگذارد در دانشگاه شریف 
جوجه کباب درست کند. خب اینکه حرام نیست، تازه 
ضرر هم ندارد نسبت به سیگار؛ ولی این منظره، منظره 

شریفی نیست برای ما.
آیا آن ها حقوقی ندارند؟ مثاًل یک جای 
مشخصی برایشــان در نظر بگیریم که 

سیگار بکشند.
آن جای مشــخص بیرون دانشــگاه اســت. اکثریت 
بچه های دانشگاه شــاید دوست نداشــته باشند که با 
منظره سیگارکشیدن مواجه بشوند. خب من به برخی 
از مدافعین ســیگار گفتم اگر شــما بخواهید مهمان 
بیاورید دانشــگاه، مثاًل والدینتان را بخواهید بیاورید 
دانشگاه، این منظره ای که کنار جکوز است را به راحتی 

و سرافراز به آن ها نشان می دهید؟ 
پس شما جایی برای سیگاری ها در نظر 

ندارید. 
نه من شــخصاً مخالفم؛ چون اگر یک جایی بدهیم، به 
آن رســمیت می دهیم و این خودش یک منظره خیلی 
بدی می شــود. اینجا دانشگاه اســت. آن هم بهترین 

دانشــگاه مملکت. هرچنــد هنوز بــه راه حل قطعی 
نرسیده ام در این حوزه و این نظر شخصی من است.

درخصوص حجاب چــی؟ برخوردها با 
مشــکالت بحث حجاب، قهری است؟ 
فرهنگی اســت؟ االن وضعیت را چطور 

می بینید؟
وقتی با دوســتان صحبت می کنیم، خیلی جنبه های 
منفی را مطرح می کننــد. وضع حجاب در دانشــگاه 
خوب نیست؛ اما من خودم شخصاً االن فاجعه نمی بینم 

که بگویــم یک فاجعــه ای رخ داده اســت. از بعضی از 
دانشگاه ها بهتر اســت. فکر می کنم وضعمان از لحاظ 
چهره مذهبی دانشــگاه از خیلی جاهــای دیگر بهتر 
است. شــما نمازخواندن بچه هارا ببینید. واقعاً بی نظیر 
اســت؛  ولی خب متأســفانه در بحث پوشــش بعضی 
اوقات می بینیم که پوشــش ها در شأن دانشجو نیست. 
البته هر کســی هم که کمی روســری اش عقب باشد، 
بی مذهب و اعتقاد  نیســت. ممکن اســت در شرایط 
فرهنگی خاصی رشــد کرده باشــد. اعتقاد به حجاب 

زیاد اســت؛ امــا  عمل به حجــاب کمتــر از اعتقاد به 
حجاب است. اما چیزهایی بعضاً دیده می شود که باید 
نســبت به آن ها حساس باشیم. مثاًل شــما هرازگاهی 
می بینید پســری و دختری نشســته اند روی چمن و 
دارند غــذا می خورند. ایــن به نظر مــن منظره خیلی 
مناسبی نیســت. ممکن اســت یک وقت زن  و شوهر 
باشند. فرض کنید که عقدکرده هم یا نامزد باشند، باز 
هم این درست نیســت. حتی یک زن و شوهر جوان که 
تازه ازدواج کرده اند، نباید روی چمن غذا بخورند. این 

واقعاً منظره زیبایی برای شریف نیست.
شما بعد از چندسال می بینید این تبدیل به یک معضل 
می شــود؛ ولی برخورد بــا این ها انضباطــی و معرفی 
به کمیتــه انضباطی نخواهــد بود. من بــه این نتیجه 
رسیده ام بچه های لجوج و عنود ما اقلیت اند. با بقیه باید 
حرف زد. اگر افتادند روی لــج، به خاطر رفتار من بوده. 
درصد بچه هایی که با ما و سیســتم دانشــگاه و کشور 

عناد دارند، کم است.
آینده  ســال  برنامه های  مهم تریــن 

دانشگاه چیست؟
یک هفته با ادبیات« که همین گروه شعر و ادب ما دارد 
در اردیبهشــت ماه برگزار می کند. در بخش کانال های 
خبری و کانال هــای تلگرامی یک ســاماندهی خیلی 
خوبی انجام می شــود. یک برنامه با شــبکه 4 خواهیم 
داشت در همین محوطه باز دانشــگاه. گفت وگوهای 
اندیشــه ای و برنامــه اجتماعی خواهیم داشــت. یک 
برنامــه رادیو گفت وگو کــه معرفی کتــاب در صحن 
دانشگاه است. چند برنامه بزرگ قرآنی خواهیم داشت 

به امید خدا و... 
به بچه ها اعتماد دارید ؟

بلــه . صددرصد  البته  به این معنا نیســت که اشــتباه 
نمی کنند. خب ما هم اشــتباه می کنیم. اشــتباه مال 
عمل است. شما عمل نکنی، اشــتباه نمی کنی. یکی از 
کارهایی که در ســال آینده تدوین خواهد شد، همین 
ســپردن کار به بچه ها و توســعه کار بچه هاست. البته 
انشــاا... بودجه و امکانات ما هم اجازه بدهد که بتوانیم 

این کار را بکنیم.   

می
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جوان و پرانرژی. این ها، مهم ترین صفاتی هستند که با دیدن حجت االسالم والمسلمین مصطفی رســتمی به ذهن می آیند. مسئول جدید نهاد رهبری  دانشــگاه، توجه زیادی به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دارد و فضای دانشگاه را دقیق رصد می کند. حرف ها و ایده های زیادی هم برای پویایی فضای گفت وگو
فرهنگی مذهبی دانشگاه دارد. ایده هایی که زمان، عیار عملی شدنشان را خوب نشان خواهد داد.

پیش از اینکه وارد دانشــگاه شریف شوید، 
تصورتان از دانشگاه شریف چه بود؟

بســم الله الرحمن الرحیم. آشــنایی ما با شریف شاید 
برمی گردد به ســال اول دانشجویی خودم. چون بنده 
چند ســال طلبه بودم، بعد دروس دانشگاهی را شروع 
کردم. با برادر کوچک ترم هم زمان کنکور دادیم. ایشان 
شریف قبول شــد و من قم. من از آن موقع، هم مسجد 

دانشگاه آمده بودم، هم خوابگاه.
شما این گزاره که نهاد رهبری با دانشجوها 
فاصلــه دارد و کمتــر محــل رفت وآمــد 
آن هاســت را قبول دارید؟ فکــر می کنید 

علت این امر چیست؟
ممکن است این طور باشد، ولی ضرورتًا ایرادی ندارد. 
نهاد رهبری درحقیقت یک ساختاری است که به تدریج 
براساس نیاز دانشگاه کامل شده. بعد از شهادت شهید 
مطهری گروهی از دانشجویان به امام مراجعه می کنند، 
می گویند بعد از شهید مطهری ما یک نفر را می خواهیم 
که حلقه واسط حوزه و دانشگاه باشد. ایشان مقام معظم 
رهبری را که آن موقع روحانی جوان 39ساله ای بودند، 
معرفی می کنند و می گویند که امثال ایشــان و ایشان 
برای این کار مناسب هستند. این نشان می دهد که یک 
تقاضایی از دانشــگاه بوده. اما به مرور براساس اقتضا، 
قانون گذاری های جدیدی صورت گرفته اســت. از هر 
مجموعه هم مسلمًا یک انتظاری داریم؛ مثاًل معاونت 
آموزشی جایی است که دانشجو از ثبت نام در دانشگاه 
با این معاونت سروکار دارد تا روز فارغ التحصیلی. یعنی 
دانشجو از گهواره تا گور دانشــگاه با معاونت آموزشی 
سروکار دارد! معاونت فرهنگی هم به اقتضای کارهای 
فرهنگی بچه هایی که فعال فرهنگی هستند، عمدتًا در 
حوزه های مختلف با دانشــجوها ارتباط دارد. طبیعتًا 
لزومی ندارد که هر مجموعه و نهادی در دانشگاه مانند 
سایر نهادها مورد ارتباط و شناخت باشد. اما مجموعه 
نهاد رهبری در مجموعه فعالیت های دینی در دانشگاه، 
هــم در حوزه نظارت و هــم در حوزه حمایــت و تولید و 
هدایت در سطوح مختلف نقش دارد. مثاًل بحث هیئت 
دانشگاه یا بحث مجموعه حوزه علوم اسالمی. پس ما 
می توانیم بگوییم نهاد با بسیاری از دانشجویان ارتباط 

دارد، اما خب این ارتباط، الزامًا مستقیم نیست. 
تصور اصلی دانشــجویان از نهــاد به امور 
ازدواج دانشــجویی مربوط است. نهاد به 
جز وام ازدواج و ســفر مشهد، کار دیگری 

هم برای ازدواج دانشجویی می کند؟
نمی توانیــم  کــه در یک جامعــه ای که ســاختارهای 
فرهنگی آن مبتنــی بر ترویج ازدواج به هنگام و آســان 
نیست، انتظار داشته باشیم که مسئله ای به نام ازدواج 
حل شده باشد. بحث ازدواج در سه سطح باید بررسی 
شود. یکی بحث های فرهنگی، یکی بحث های مربوط 
به غریزه و یکی هم بحث های اقتصادی. در بحث های 
اقتصادی، از نهاد به تنهایی کاری ســاخته نیست. اما 
در حوزه های دیگر نهاد ورود می کند و همین که شــما 
می گویید وقتــی می گوییم نهــاد، بچه ها یــاد ازدواج 
دانشجویی می افتند، یعنی نهاد در این حوزه تاحدی 

موفق بوده و توانسته برندی ایجاد کند. 
یعنی نهاد کســی را برای ازدواج نمی تواند 

به توان مالی مناسب برساند. 
احســنت. ما در بخش هایی که بحث تشــویق، ترویج 
و حل مســائل ذهنی است، مشــاوره هایی می دهیم؛ 
احیانًا تســهیل ارتباط بیــن دو جوانی کــه در مراحل 
مقدماتی ازدواج باشند، ارتباط با خانواده ها برای اینکه 

دو نفر شناخت بیشتری از یکدیگر پیدا کنند، تحقیقی 
درمورد جوان یا معرفی افرادی که صالحیت دارند و... 
. درمورد این حوزه ها اقدام می شــود. ما یک مجموعه 
دفتر فرهنگ خانواده داریم که در نهاد مستقر هستند. 
کارشان این است. یعنی کارهای مشاوره ای و ارتباطی 
جوان. وظایف ما بیشتر در حوزه فرهنگ سازی است. 

نهاد در بحث حمایت از گروه های فرهنگی 
و اجتماعی دانشــگاه به ســلیقه خودش 
عمــل می کند، یا همه را زیــر چتر حمایتی 

می گیرد؟
مــا یک بحثــی داریــم به عنوان 
در  فرهنگــی  لیت هــای  فعا
دانشــگاه که اصلی ترین اتفاق 
اســت. یعنــی ایــن فعالیت ها 
مثبت اســت که دانشــجوها در 
یک فضایی فعالیــت فرهنگی و 
اجتماعــی را تمریــن کنند. هر 
فعالیتی که در فضای دانشــگاه 
انجــام شــود، فعالیــت خوبی 
است. اما می گوییم که اینجا یک 
خطوط قرمزی هست که این ها 
به عنــوان الزامــات فعالیت هــا 
باید تعریف شود و رعایت این ها 
مــورد انتظــار یک دانشــگاه در 
تراز کشــوری کــه در آن زندگی 

می کنیم هست.
این الزامات آیا قانونی 

است؟

بله، قانونی اســت. طبیعتــًا در این حــوزه انتظار ما و 
به نوعی تعهد مــا حمایت از بچه هایی اســت که در آن 
چارچوب دارای فعالیت های قاتونی هستند. خب این 
وظیفه ما است که با مجموعه تشکل هایی که به صورت 
قانونمند به وجود می آیند و فعالیت را ادامه می دهند، 
همکاری کنیم. در این سطح هم می توانیم نمونه هایی 
را ارائه بدهیم که دارد اتفاق می افتد. بحث دوم اما درباره 
رسالت دانشگاه تراز اسالمی است. آن وقت طبیعتًا ما 
در ایــن چارچوب باید مجموعه هایــی را ایجاد بکنیم، 
مجموعه هایی را تشویق می کنیم و به برخی مجموعه ها 
هشــدار می دهیــم. طبیعتًا این 
اتفاق هم می افتد. مثاًل شما یک 
کارگروه تخصصی خیریه هستید  
و  ورود به عرصه های مثاًل نیازهای 
جنســی یک  قشــری از جامعه 
ارتباطی با رســالت شــما ندارد. 
به خصوص در حوزه هایی که وارد 
طعنه زدن به هویت های فرهنگی 
جامعه مان یــا هویت های دینی 
جامعه می شوند. یا ممکن است 
یک فعالیت سیاسی توسط یک 
تشــکل  انجام شود و ما احساس 
کنیــم ایــن فعالیت متناســب با 
تعاریف و ساختارها نیست.  البته 
مــا از بــاب دوســتی و حمایت با 
تشکل ها و گروه ها طرف هستیم. 
درکل مــا کســی که درراســتای 
فرهنگی ایرانی و اسالمی حرکت 

می کند را تشــویق می کنیم. اگر جایی دیده می شــود 
که یــک مجموعه ای بیشــتر مورد عنایت اســت و یک 
مجموعه ای کمتر، بســته به ارتباطی اســت که در این 
هدف مشــترک دیــده می شــود. مثل اینکــه معاونت 
آموزشــی یا دانشــجویی از یک انجمن علمی بیشتر و 
از دیگــری کمتر حمایــت می کند. چــون این انجمن 
علمی فعالیت های علمی بهتری دارد، کارهای علمی 
فاخرتر را تشویق می کند. این تبعیض نیست. حمایت 

درراستای اهداف است. 
شــما این بخــت را داشــتید کــه در دیدار 
نخبگان شــریفی بــا مقام معظــم رهبری 
حضور پیدا کنید. کمی از فضای این دیدار 

و دستاوردهایش برای شریف بگویید. 
خــب اواًل اصل این دیدار یک ابتکار دانشــجویی بود و 
شروع کار، قبل از آمدن من بود. گروهی از دانشجویان 
مدال آور بسیجی دانشگاه قصد داشتند مدال هایشان 
را به رهبر انقالب اهدا کنند. این کار نشان دهنده یک 
جهت گیــری و به نوعی نماد اســت. مســیر پیگیری، 
آغــازش از کانالی خارج از  دانشــگاه بــود. مدتی بعد 
دانشــگاه درجریان قرار گرفت و با مشورت خود بچه ها 
ترتیــب کار هم چیده شــد. تعداد بچه ها هــم در ابتدا 
حدود 60 نفر بود که به حدود 80 نفر هم رســید. مقام 
معظم رهبــری هم یک عنایــت خاصی به ایــن برنامه 

داشتند. 
ابتدا دوســتان در تابســتان با حاج آقای رئیســی یک 
دیداری داشتند و مدال ها را به ایشــان داده بودند که 
ایشــان به آقا برســانند که خود آقا وقتی مطلع شدند، 
گفتند می خواهند خودشان این بچه ها را ببینند. یعنی 
به نوعــی مطالبه از طرف آقا بوده. این نشــان می دهد 
ایشان عنایت خاصی به نسل جوان دارند.  ما با موافقت 
دفتــر حضرت آقــا پیشــنهاد دادیم که هیئت رئیســه 
دانشگاه هم حضور داشته باشند، آن ها هم پذیرفتند. 
ســه نفر از بچه هــا در محضر رهبری صحبــت کردند و 
متن صحبتشان هم با هیچ یک از اعضای هیئت رئیسه 
دانشگاه هماهنگ نشده بود. خود من صبح روز برنامه 
متن یکــی از دوســتان را دیدم. بعد نوبت فرمایشــات 
حضرت آقا شــد. نشــاط خاصی در  چهره ایشان بود. 
جلســه را با این تعبیر  که »پنجره دلگشایی به روی من 
باز شد« آغاز کردند. فرمایش های ایشان آمیخته به طنز 
بود. فضا خیلی صمیمی بــود و خیلی راحت با بچه ها 
صحبت می کردند. صحبت های بچه ها را عمدتًا تأیید 
می کردند. یک جاهایی خطاب به رئیس دانشگاه کردند 
و  یک وظایفی را برای ایشــان در حوزه پیشنهاداتی که 
دوستان داده بودند، تعریف کردند. در انتهای جلسه هم 
دانشجوها یکی یکی بلند شدند، وقت گرفتند و صحبت 
کردند و آقا با ســعه صدر گوش دادند. رئیس دانشگاه 
پیشــنهاد دادند که یک نمایشــگاهی از دستاوردهای 
دانشگاه برای بازدید رهبری تدارک دیده شود که ایشان 
هم موافقت داشتند. خب این شکل ظاهری دیدار بود. 

مقدار تأمل و دقت ایشان برای خود بنده جالب بود.
از نتایج این دیدار برای شریف بگویید.

هیچ دانشگاهی چنین فرصتی را نداشته که به صورت 
اختصاصی با رهبری دیدار کننــد. این اتفاقی بود که 
شــریف به صورت ویژه بــا آن مواجه بود. اما متأســفانه 
شریف نتوانست از این فرصت بازتولیدی داشته باشد 
و اســتفاده کند. فعاًل ما ندیدیم. بخشــی از مطالبات 
مطروحه در دیدار را دانشــگاه باید پیگیری می کرد که 
گویا درحال پیگیری اســت. اما انعکاس این دیدار در 
سطح دانشگاه خوب نبود و بازخورد متناسب با شأنی 

در دانشگاه رخ نداد.
برویم سراغ سؤاالت شخصی. شما چقدر 

عیدی می دهید معمواًل؟
در خانواده ما خیلی عیدی های کالن رســم نیســت. 
ســقف و کــف آن 50هزارتومان بوده تا 2هــزار تومان. 
متناســب با تورم ها. دولت اعالم کرده تورم یک رقمی 
بوده و رشد اقتصادی هم خوب بوده ]خنده[. بنابراین 

ممکن است تغییری نکند.

از عیدی های 50 هزار تومانی تا ماجرای یک گروه خیریه خاص در گفت وگو با حاج آقا رستمی

پنجره ای رو به باغ دلگشا

ما کســی که در راستای 
و  ایرانــی  فرهنگــی 
می کند  حرکت  اسالمی 
اگر  می کنیم.  تشویق  را 
جایی دیده می شــود که 
بیشتر  مجموعه ای  یک 
مورد عنایت است و یک 
بسته  کمتر،  مجموعه ای 
به ارتباطی اســت که در 
این هدف مشترک دیده 

می شود
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دوشــنبه 13 دی 1395، در تاریخ دانشگاه شــریف روزی به یاد ماندنی بود. حدود هشتاد  گزارش
دانشجوی نخبه بسیجی، همراه با رئیس و مسئول نهاد و معاونان دانشگاه مهمان مقام معظم 

رهبری شدند تا از دغدغه هایشان با »آقا« بگویند و شنونده سخنان شیرین و صمیمانه ایشان باشند. 
ریشــه این دیدار را باید در همت تعدادی از مدال آوران المپیادی دانشگاه جســت که تصمیم گرفتند با اهدای 
مدالشان به رهبر انقالب، به قول حاج آقای رستمی راه و آرمانشان را به همه نشان دهند. این تصمیم، درنهایت به 
برگزاری مراسمی ویژه با حضور حجت االسالم والمسلمین رئیسی منجر شد و درنهایت، به دیدار این جمع با مقام 
معظم رهبری انجامید؛ دیداری که بی شک یکی از شــیرین ترین اتفاقات سال 95 دانشگاه بود و با درایت هیئت 
رئیسه دانشگاه، می تواند منشأ منافع فراوانی برای شریف عزیزمان باشــد. ورای تصاویر رسمی منتشرشده، 

خالی از لطف نیست اگر به حواشی و نکات ناب این دیدار از نگاه حاضران در جلسه نگاهی کنیم.

تقریبًا هیچ کس انتظار همچین دیداری را نداشت. اهدای 
مدال های قبلی به آقا، هیچ کدام به این سطح و کیفیت 
نبودند. معمواًل بین دو نماز یا زمان کوتاهی را اختصاص 
می دادند تا بچه ها یکی یکی بیایند، خودشــان را به آقا 
معرفی کنند، آقا هم لبخندی به آن ها بزنند و بروند. اولین 
عکس های این دیدار که منتشر شد، بچه هایی که نیامده 
بودند حســابی غافلگیر شــدند. کنار آقا، دکتر فتوحی 
رئیس دانشــگاه بود، کنار ایشان مسئول بسیج شریف، 

کنار مسئول بسیج، مسئول نهاد 
و بعد هــم اعضای هیئت رئیســه 
دانشگاه شــریف. یکی از بچه ها 
بــه شــوخی می گفــت  جایی که 
ســیدمرتضی )مســئول بسیج( 
نشســته اســت، معمواًل پایین تر 
از وزیر کســی نمی نشــیند. یکی 
دیگر اضافــه می کرد که جایی که 
دکتر فتوحی نشسته هم معمواًل  
شــخصی کمتر از رئیس جمهور 
نمی نشیند. نکته جالب دیگر این 
بود که تقریبًا هیچ مقامی از دولت 
در دیدار حضور نداشت و باالترین 
مســئول حاضر، رئیس دانشگاه 
خودمــان بــود. این دوربــودن از 
تشریفات و خودمانی بودن دیدار، 

حسابی حالمان را جا آورد. 
***

شــاید کســی نداند، امــا تعداد 
درخور توجهی از بچه هایی که در 
دیدار حضور داشتند، پایه گذار و 
عضو گروه جهادی شهید وزوایی 
دانشگاه هستند. سالی سه چهار 
بــار می رونــد زیرکوه خراســان 

جنوبی بــرای شناســایی نیازهــای منطقــه و تعریف 
فعالیت جهادی. بچه های روستاهای زیرکوه احتمااًل 
اخبــار را ندیده اند و اگر دیده باشــند هم بعید اســت 
یادشان بیاید کســی که تابستان آمده بود روستایشان 
و با آن ها فوتبال بازی می کــرد و کانال آبیاری باغات را 
ترمیم می کرد، یا با لباس خاک وخلی می نشست روی 
زمین و برایشان مســابقه می گذاشت و جایزه می داد، 
حاال با کت وشــلوار نشسته ردیف اول دیدار با باالترین 

مقام کشــور. بچه های گروه جهادی حواسشان جمع 
بود و در حاشــیه دیدار گزارشــی از وضعیت روستای 
محمدآباد زیرکوه خراسان جنوبی را به خود حضرت آقا 
دادند. آخرین باری که رفته بودیم زیرکوه، دیدم اعضای 
شــورای محمدآباد نامه ای را خطاب به آقا نوشــته و با 
ایشــان درددل کرده اند. خدا کند بفهمند نامه شان به 
دست آقا رسیده است. خدا کند خوشحال شده باشند. 

***
خیلی از بچه های جمع دوســت داشتند در مقابل آقا 
صحبت کننــد. حتی متن هم نوشــته بودند؛ اما خب 
فرصت کم بود و فقط ســه دانشجو از جمع اهداکننده 
فرصت پیدا کردند رسمًا و پیش از صحبت های آقا حرف 
بزنند. بعد مراســم اما دیگر تنها چیزی که از رســمیت 
افتاد، رسمیت بود!  خیلی ها بلند شدند و درحد چند 
دقیقه حرف  هایشــان را زدند. یکی از دوستان که متن 
مفصلــی را هم آماده کــرده بود، طرح کاملــی را برای 
راه اندازی دانشــگاهی اسالمی داشــت؛ دانشگاهی 
با اســم ابتکاری »حکمتانــه«. از آقا می خواســت به 
آن ها اعتماد کنند تا کارشــان را 
شــروع کنند. کاش می توانست 

مفصل تر حرفش را بزند. 
***

یکــی از خانم ها، همــان اواخر 
جلسه بلند شــد و گله کرد که در 
گزینش های تحصیالت تکمیلی 
و مصاحبه هــای جــذب هیئت 
علمی، انقالبی بــودن امتیازی 
منفی به شــمار مــی رود. بچه ها 
هــم پشــت بندش این حــرف با 
ییــد  تأ »احسنت،احســنت« 
کردند.  واکنش آقا اما محکم بود. 
رو کردند به رئیس دانشگاه شریف 
و گفتند: »این غلط است، اشتباه 
است«. به فتوحی اشاره کردند و 
گفتند: »شما نباید اجازه دهید 
این طور باشد. باید انقالبی بودن 
یک شــاخصه مثبت باشد«. بعد 
هــم تأکیــد کردنــد: »در درجه 
اول خود شــما )دکتر فتوحی را 
گفتند( و در درجه بعد وزیر علوم، 
آقای دکتر فرهــادی باید به این 

نکته توجه کنید«. 

13 دی روزی شیرین در خاطره دانشگاه بود

وقتی شریف مهمان رهبر شد

 در حاشیه دیدار بسیج 
رهبری  با 

دیــدار بــا شــخ÷ص اول  ابوذر تمسکی

مملکت قطعًا می تواند فرصت مغتنمی برای 
هــر دانشــجوی دغدغه منــدی باشــد تــا از 
آرمان هایش سخن بگوید و با توصیف واقعی 
وضعیــت موجود و ترســیم وضعیت مطلوب، 
راه طی ایــن مســیر را از دیدگاه خــود بیان 
کند؛ فرصتی که خوشبختانه برای جمعی از 
دانشجویان بسیجی دانشــگاه ما فراهم شد 

و شرح آن نیز بازتاب فراوان یافت. 
البته هدف اصلی ایــن دیدار، اهدای مدال  
بســیجیان مــدال آور شــریف بــود و برخــی 
دانشجویان بســیجی دیگر آن ها را همراهی 
کردند و ازایــن رو نمی توان بــه متولیان این 
برنامه بــرای گزینش دانشــجویان برای این 
دیدار خرده گرفت؛ اما مقایســه این گزینش 
بــا انتخــاب دانشــجویان بــرای دیدارهای 

این چنینی می تواند درخورتوجه باشد. 
برای مثال از زمانی که در دولت تدبیر و امید 
دیدار با دانشجویان در روز دانشجو و شنیدن 
صدای آن هــا به برنامه ای ثابت تبدیل شــد، 
یکی از دغدغه هــای مهم، حضور طیف های 
متفاوت از تشــکل های گوناگــون و گروه ها، 
کانون هــا و شــوراهای صنفی بوده اســت؛ 

اتفاقی که به مرور بیشــتر محقق شد. 
قبل از دیدار بســیجیان شــریفی با رهبری، 
در 28مهرماه برخی از نخبــگان علمی و در 
12تیرماه جمعی از دانشجویان و نمایندگان 
تشکل های دانشجویی فرصت حضور در بیت 

رهبری و سخن گفتن را یافته  بودند. 
نــگاه به منتخبانی کــه فرصت طرح بحث در 
این دیدارهــا را پیدا کرده بودند، مشــخص 
می کنــد افراد گزینش شــده کامــاًل متمایل 
به یک طیف هســتند و قاعدتــًا دغدغه هایی 
هم که مطرح شــدند، از یک جنس و دیدگاه 

بودند. 
گوناگــون  طیف هــای  حضــور  اهمیــت 
دانشــجویی در ایــن دیدارهــا و تضارب آرا و 
طرح دیدگاه ها و ســالیق مختلف، بر کســی 
پوشــیده نیســت و تحقــق آن در محتــوای 
بحث هایــی کــه مطــرح می شــوند، دیــده 

می شود. 
بــرای مثــال در دیدار بســیجیان شــریفی، 
هیئــت  متقاضیــان  ردشــدن  از  خانمــی 
علمی به دلیــل انقالبی بــودن گالیه کردند، 
درحالی کــه تعــداد فراوانــی از متقاضیــان 
توانمند، به دلیل وضعیــت تحصیلی ضعیف 
یــا متوســط دوره کارشناســی و تعــداد کم 
مقاالت علمــی، در گزینش ها رد شــده اند و 
تمام توانمندی های دیگر آن ها نادیده گرفته 

شده است. 
قطعًا این فرصت کوتاه و مغتنم باید به خوبی 
ارج نهاده شــود و حضور طیف هــای متنوع 
می تواند، توجه به این حساسیت را مضاعف 
کنــد. در پایان طرح پرسشــی که ارزشــمند 
اســت تا هریک از ما خــود را در برابر آن قرار 
دهیم، این اســت که برای  دغدغه های خود 
برای جامعه و دانشــگاه چقدر فکر و تحقیق 
کرده ایم تــا ارزش طرح در برابر مقام رهبری 

یا ریاست جمهوری را داشته باشد.

    رهبــر انقالب اســالمی، دیدار با جمعی از نخبگان جوان علمی کشــور را بازشــدن 
پنجره ای به سوی باغی دلگشا و ورود هوای تازه و فروزان ترشدن امیدها به تحقق اهداف 
واالی نظام و کشــور توصیف کردند و گفتند: »من شکرگزار خداوند متعال به سبب وجود 
جوان های خوب، صالح و نخبه  کشور هستم و این جوانان نیز باید شکرگزار نعمت نخبگی 

و ظرفیت ها و استعدادهای باالی خود باشند«.
    »پیشــرفت علمی، به تنهایی، یک ملت و کشــور را ســعادتمند نخواهــد کرد؛ بلکه 
همراه  شدن حرکت علمی با آرمان های واالی معنوی و انقالبی، زمینه ساز به سامان رسیدن 

مسائل کشور و الگوشدن آن برای منطقه و دنیای اسالم و جهان خواهد بود«.
    »من جوان های مؤمن و انقالبی را بســیار دوســت دارم و از آن ها در هر کجا باشــند، 
پشتیبانی می کنم و وظیفه  رؤسا و مسئولین دانشگاه ها و وزرای مربوطه، حمایت مضاعف 

از جوانان مؤمن و انقالبی در دانشگاه ها است«.
    »مســئوالن دانشــگاه ها باید تسهیالت و شــرایطی را فراهم کنند که زنان دانشجو و 
محقق، عالوه بر انجــام کارهای علمی خود، بتوانند وظیفه  همســرداری و نگهداری از 

فرزندان را نیز انجام دهند و مجبور به کنارگذاشتن مسیر علمی خود نشوند«.
حاشیه:

    از حواشی این دیدار می توان به حضور تعداد درخورتوجهی از مسئوالن نسبتًا قدیمی 
بسیج اشاره کرد که لزومًا جزء مدال آوران نبودند و در گزارش تلویزیون هم دیده می شوند.
    از نکات دیگر این دیدار باید به بی سروصدابودن آن در دانشگاه نسبت به رسانه ملی 
اشــاره کرد که جای تعجب دارد چنیــن دیدار مهم و صمیمی و ویژه ای، از چشــم اهالی 

شریف دور ماند.

بخشی از مهم ترین سخنان رهبر معظم انقالب در دیدار با نخبگان
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آرام و  عمیق صحبت می کنند. طوری که یک خاطر جمعی خاصی در  کالمشان و البته در چشم هایشان دیده می شود. انگار از راهی که در این  سال ها آمده اند  و هنوز درحال طی کردنش هستند، کاماًل رضایت دارند. این طور رضایت ها را کمتر می شود در آدم ها سراغ گرفت و این طور اطمینان هایی که حاصل تلفیق گفت وگو
درک عقلی و شهود قلبی است. مرد عرفان و اندیشه و تفسیر دانشگاه، رئیس پیشکسوت و دوست داشــتنی مرکز معارف دانشگاه، در گفت وگو با ویژه نامه نوروزی روزنامه 

شریف، خاطرات و ناگفته ها و حکایت های جالبی را از 35 سال حضور در شریف بیان کرده اند. این شما و این گفت وگوی عیدانه با دکتر محمد اسدی گرمارودی.

شــما از چــه ســالی در دانشــگاه شــریف 
هستید؟

بســم الله الرحمــن الرحیــم. از اولین روز بازگشــایی 
دانشگاه بعد از انقالب فرهنگی، بهمن ماه 61 بود، 35 
سال قبل. من دانشجویانی اینجا دارم که پدرانشان هم 

دانشجویان من بوده اند.
شــما این گــزاره را قبــول دارید که نســل 
جدیدی ها مطالعه و عمق اطالعات کمتری 

نسبت به نسل های قبلی دارند؟
به طور کلی من این را قبول دارم. موارد خاص نه. خب 
دانشجوهایی پیدا می شوند که خیلی دقیق هستند؛ 
ولی در جو کلی حساب کنیم، متأسفانه دارد این گونه 

می شود.
فکر می کنید علتش چیست؟

من تصور می کنــم چند چیز دست به  دســت هم داده 
اســت. یکی به جهت اینکه نســل ها دارند ماشینی تر 
می شوند و حوصله ها کمتر می شود و زودتر می خواهند 
به نتیجه برسند، یکی شــاید این است. یکی هم شاید 
بعضی مشغله ها و سرگرمی هایی که پیش آمده است؛ 
مثاًل به این شدتی که االن در این سایت ها می روند، در 
ماهواره ها می روند. حتی با آن موبایلی که دستشــان 
است، می توانند سرگرم شوند. این آن روحیه تحقیق و 

تعمق را دارد کمی کم می کند. 
شــما در بین دانشــجوها معروف هستید 
به اینکــه در قانع کردن افــراد تبحر دارید 
و کســی قانع نشــده از اتــاق شــما خــارج 
نمی شود. تا به حال شــده واقعًا نتوانید در 

بحثی، دانشجویی را قانع کنید؟
افرادی که به بنده مراجعه کرده اند را سه دسته می کنم. 
یک دســته آدم های خیلی منطقی، خیلــی موقر. من 
موردی از این ها نداشــته ام که این ها قانع نشده باشند. 
مورد دوم افرادی بودند که به آن شدت منطقی نبوده اند 
و عمیق هــم نبوده اند؛ ولی با این برخوردها احســاس 
کرده اند باید منطقی شوند. خیلی کم افرادی داشته ام که 
شاید مغرض بوده اند طی این سی وچند سال. حال یک 
خاطره ای هم خدمتتان عرض می کنم. من در دانشگاه 
برکلی سخنرانی می کردم، یک آقایی ردیف پنجم ششم 
نشسته بود، بعد از جلسه آمد جلو گفت من را شناختی؟ 
گفتم نه. گفت که من دانشجوی شما در دانشگاه شریف 
بــودم، 20 ســال قبل. آن موقــع من عمدًا ســر کالس 
شبهه پراکنی می کردم که حرف شما در کالس جا نیفتد؛ 

ولی االن اعتراف می کنم حق با شما بود. 
متاســفانه در بیــن دانشــجویان، دروس 
معارف جذاب به نظر نمی آیند و دانشــجو 
را جــذب نمی کننــد. دانشــجوها اکثــرًا 
به خاطر حضور و غیاب در کالس ها حاضر 
می شــوند. شــاید دروس عمومــی بــه آن 
اهدافــی کــه برایشــان تعیین شــده بود، 
نرســیدند. آیا به نظر شــما چنیــن چیزی 

صحت دارد یا نه؟
اول اینکه بنده با اصرار و اجبار مسئولیت گروه معارف 
را پذیرفتــم؛ چون اصاًل با وقت مــن و تیپ کار من وفق 
نمی داد. گفتم من فقط می آیم درس می دهم و می روم. 
اما حاال به هرحال این بزرگواری را مســئولین دانشگاه 
داشتند و اصرار کردند، بنده هم پذیرفتم. تالش ما هم 
جذب بهترین استادان بوده. کسانی که هیئت علمی 
شدند در زمان من، همه چهره هایی هستند که عالوه بر 

تخصص در رشته معارف اسالمی، در رشته های دیگر 
هم تخصص دارند. مثاًل آقای دکتر آهنچی یا خانم دکتر 
ســیاح.  نکته بعد اینکه آیا واقعًا وجود یکی دو مشــکل 
در دروس مرکــز معــارف قابــل تعمیم بــه کلیه دروس 
اســت؟ من آن قدر مورد سراغ دارم که بچه ها در همین 
اتاق آمدند به مــن گفتند ما نمــاز نمی خواندیم، حاال 
نمازخوان شــده ایم. حتی تا این حد گفتند که من اگر 
برگردم شهرستان، خانواده ام بفهمند نماز می خوانم، 

دعوایم می کنند. 
یعنی به خاطــر دروس معــارف نمازخوان 

شده اند؟
بله در همین دانشــگاه ما این ها را هم داشتیم. اما این 
واقعیــت را باید بپذیریــم کــه اواًل دروس عمومی مثل 
دروس اختصاصی نیســتند، ثانیًا در زمــان خود انبیا 

هم آیا با داشــتن معجــزه و علم 
لدنــی و قدرت وحــی، اکثریت 
مــردم این هــا را می پذیرفتند یا 
همیشه مشکل داشتند؟ خب ما 
که دنباله روی راه انبیا هســتیم، 
بایــد تالشــمان را بکنیــم.  این 
نکته را هم توجه داشته باشید که 
میانگین ارزیابی پایان ترم دروس 
معــارف، در تمام ایــن مدتی که 
بنده بودم، همیشــه از میانگین 
کل دانشــگاه باالتــر بــوده. اما 
خب ممکــن اســت بعضــی از 
دانشــجوها باشــند که به خاطر 
مسائل گوناگون از مذهب دلخور 
باشــند و بخواهند چندتا فحش 
هم به مــا بدهند}خنده{؛ ولی 
بااین حال میانگین مــا باالتر از 
میانگین دانشگاه بوده.  با همه 
این ها اما بنده اصل مشکلی که 

شما گفتید را انکار نمی کنم .
به نظر شما ریشه اصلی مشکالت اعتقادی 

و شبهات نسل جوان چیست؟
اول، خانواده. اصــاًل خانواده زمینــه تفکر و تالش در 
این زمینه را برای بچه هایشان فراهم کردند یا نه؟ دوم، 
تعلیــم کلی و اجتماعی مــا. مثاًل اینکــه آیا روش های 
تبلیغی مبلغین دین خوب بوده است یا نه؟ در دانشگاه، 
اســتادان دروس دینی و افرادی که مذهبی شــناخته 
می شــوند برخوردهای خوبی داشته اند یا نه؟ موضوع 
بعدی هم شــرایط جهانی در عصر ماست.  ماهواره ها 
و  تبلیغات دشــمنان. همه این ها مهم هســتند؛ اما از 
همه این ها مهم تر به نظر من خواســت خود فرد است. 
ما در این دانشگاه جوانانی داشتیم که همه این شرایط 
و  مشــکالت را داشتند، ولی لجبازی را گذاشتند کنار، 
غرض ومرض را گذاشــتند کنار، 
صادقانــه آمدند و بحــث کردند. 
خیلی هم تحت تأثیر قرار گرفتند. 
پــس برمی گــردد به خواســت و 

تالش خود فرد. 
شما در فضای مجازی هم فعال 

هستید؟
من سایتی دارم به نام عقل و وحی 
)aghlovahy.com( که دوستان 
ســخنرانی ها و مقــاالت من را بر 

روی این سایت قرار می دهند. 
تلگرام و اینستاگرام چطور؟

تلگرام مــن خودم نــدارم؛ چون 
واقعــًا فرصــت نمی کنــم.  ولی 
گروهی که با مــن کار می کنند، 
بحث هایــی را از مــن در تلگــرام 
گذاشــتند کــه از طریــق همان 

سایت قابل دسترسی است.
وارد ســؤاالت نوروزی بشویم. 

شما عیدی چقدر می دهید؟
بستگی دارد که چه کسی باشد.}خنده{

مثاًل به فرزندان و نوه ها .
من ســعی می کنــم کتاب بدهــم؛ ولی همــراه کتاب 
گاهی چیزهایی هم که جنبه مادی داشته باشد، سعی 

می کنم بدهم.
آقــای دکتر ســه کتــاب بــه مخاطبیــن ما 
پیشــنهاد بدهید که در ایــام عید حداقل 

شروع کنند به خواندن کتاب.
یک، کتاب »انسان و ایمان« از مرحوم استاد مطهری. 
بسیار کتاب خوبیست که اصاًل رابطه انسان با ایمان را 
شرح داده. خیلی کتاب خوب و فشرده و مختصریست. 
دو، »حکمــت شــیعی« اثر مرتضــی رحیمی نــژاد. با 
توجه به اینکــه قرآن کریم می گوید: »ُادُع الی ســبیل 
ربــک بالحکمته و الموعظه الحســنه«، اولین راه برای 
خدایی شــدن، حکمت اســت. اگــر دوســتان جوان 
بخواننــد، واقعــًا پایه های تفکرشــان خــوب پی ریزی 
می شــود. ســوم هم دو جلد کتــاب از مرحوم اســتاد 
مطهری به نام «اســالم و مقتضیات زمان«. اگر اسالم 
مال 14 قرن قبل است، چطور امروزه می تواند پاسخگو 
باشد؟ این ها برای شروع. حاال چهار جلد شد که یکی 

دوجلدی است.}خنده{
آقای دکتر، گرمارود در کدام استان است؟
گرمارود یک منطقه ییالقی در منطقه تنکابن اســت. 
منتهی از نظر جغرافیایی جزء اســتان قزوین حســاب 
می شود، چون جزء الموت و طالقان است. از نظر مکانی 
به تنکابن خیلی نزدیک است. بنده خودم متولد تنکابن 
هستم، شناسنامه من هم صادره از تنکابن است. اجداد 
ما در منطقه گرمارود ییالق داشــتند، برای همین این 

پسوند در فامیلی ما مانده است.
آنجا را توصیه نمی کنید به بچه ها که  در ایام 

عید بروند؟
این ایام ســرد اســت، چون منطقه ییالقی است. ولی 

تابستانش خیلی خوب است.
اهل فیلم و سینما و این ها هم هستید؟

من در عمرم تاکنون ســینما نرفته ام. تعجب می کنید! 
به جهت اینکه اصال فرصت نداشته ام. ولی در منزل اگر 
گاهی فرصت باشــد، بعضی فیلم هایی که از تلویزیون 

پخش می شود را می بینم. 
اهل فوتبال هم طبیعتًا نیستید!

نه متأسفانه. ولی استخر  می روم، به جهت اینکه واقعًا 
جسم ما و شرایط سنی ما نیاز دارد. گاهی هم پیاده روی 

می کنم.
سه تا دعا برای سال  96.

یک، امیدوارم که جامعه بشــریت بیدار شود که زمینه 
صلــح و صفا و صمیمیت در بشــریت حاکم شــود. دو، 
امیــدوارم جامعه ایرانی ما با یک تفکــر و تعمق بهتری 
نسبت به هدف و وظیفه شان شناخت بهتری پیدا کنند. 
سوم،  دعای اصلی که باالخره اعتقاد ماست که امیدوارم 
خداوند، لیاقت جامعه بشــری را برای ظهور امام زمان 

فراهم کند انشاالله.
سخن آخری اگر دارید بفرمایید.

من واقعًا خوشــحالم کــه نزدیک 35 ســال از عمر من 
در این دانشــگاه گذشــت. بارها دوســتان رشته های 
تخصصی که بنده  با آن ها دوره فوق لیسانس و دکتری 
فعالیت داشتیم، به من گفته اند معارف را رها کن بیا در 
رشــته تخصصی ما. می گفتم اگر برای دنیا باشد، حق 
با شماست؛ ولی برای آخرت باشــد نه. لذا خوشحالم 
در این دانشــگاه بــودم. از بچه های این دانشــگاه هم 
می خواهم که همان گونه که در زمینه علمی الحمدا... 
باعــث آبروی ما در دنیا اند، در زمینه های انســانی هم 

باعث آبروی ما شوند انشاء... . 

گفت وگویی متفاوت با دکتر اسدی گرمارودی

مرد عرفان، اندیشه و تفسیر

در برکلــی ســخنرانی 
آقایی  یــک  می کردم، 
بعد از جلسه گفت من را 
شناختی؟ گفتم نه. گفت 
که من دانشجوی شما در 
دانشگاه شریف بودم، 20 
ســال قبل. آن موقع من 
عمداً ســر کالس شبهه 
پراکنی می کردم که حرف 
شما در کالس جا نیفتد، 
ولی االن اعتراف می کنم 

حق با شما بود



 1٣

1395 اسفند   21 شنبه    710 شماره  پیشنــــــــــــــــــــهاد

به نظر ما اگر قصد سفر دارید، از شهرهای بزرگ و پرجمعیتی که در عید شلوغ تر 
هم می شوند، صرف نظر کنید و به شهرهای  کوچک تر و روستاهای اطرافشان سر 
بزنید. ایران عزیزمان، در هر نقطه ای آن قدر اماکن و طبیعت دیدنی دارد که زمان 
کم هم می آورید. فایده دیگر این کار، کاهش هزینه ها به میزان فراوانی است. 

دیگر چه می خواهید؟ این هم پیشنهادات ما:
استان چهارمحال و بختیاری، مالخلیفه: مالخلیفه شهر کوچکی در 
بخش فالرد در این استان است. این شهر در 170 کیلومتری جنوب شرقی 
شهرکرد و دقیقاً در مجاورت کوهی سنگی به ارتفاع 2٦0 متر واقع شده است و 
چشمه سارهای فراوانی دارد. نام شهر برمی گردد به اینکه در بختیاری به چند 
خانواده که در کنار هم زندگی می کنند، »مال« گفته می شود. کاًل چهارمحال و 
بختیاری جزء نقاط بهشتی ایران است که البته در نوروز کم شلوغ نمی شود؛ اما 

شما بروید جاهای کمترشناخته شده اش را کشف کنید.
استان زنجان: شهرستان های این استان پر از جاهای هیجان انگیز است و 

غذاهای محلی هیجان انگیزتر. رشته بالماش، سوزمه، کاله جوش، 
انواع دلمه ها، اریشته آشو )آش رشته(، بوغدا آشو )آش گندم(، 
تورش آشو، )آش ترش(، سوت آشو )شیر برنج(، قوروت آشو )آش 
کشک( و یارما آشو )آش بلغور( ازجمله غذاهای معروف زنجان است. 
مجموعه توریستی گاوازنک یکی از پرطرفدارترین تفریح گاه های 

شهر زنجان است که از مهم ترین و زیبا ترین اماکن گردشگری به حساب 
می آید. از کاروان سرای سنگی زنجان که قدیمی ترین اثر تاریخی در این شهر 
به شمار می رود و همچنین بازار سنتی و تاریخی آن که یکی از بهترین ها برای 
دوستداران خرید صنایع دستی است، غافل نشوید. بازار زنجان طوالنی ترین 

بازار سرپوشیده ایران شناخته می شود.
استان سمنان: سمنان دیگر استانی است که کمتر مورد لطف مسافران نوروزی 
قرار می گیرد که واقعاً حیف است. مناظر طبیعی این استان از ناب ترین مناظر است 
و می توانید از نزدیک، کویر و ابرها و ستاره ها را ببینید )به همین علت هم همیشه 

انتخاب اول گروه های رصد است(. با سفر به شهر سمنان و پس از آن 
شهرستان های اطراف آن، مانند شهمیرزاد و مهدی شهر می توانید 
دو آب وهوای متفاوت را در کمتر از 20 کیلومتر تجربه کنید. سمنان 
را می شود با غذاهای محلی اش، حسابی به خاطر سپرد؛ غذاهایی که 
در آن ها برنج حرف اول را می زند و در کنارش شوری یا ترشی حضوری 
پررنگ دارد. اگر به سمنان سفر کردید، حتماً سبزی پلوی سمنانی ها را با ترشی 
متکا نوش جان کنید. از جاذبه های طبیعی و گردشگری بسیاری که این استان 
دارد، می توان به این  موارد اشاره کرد: کوچه باغ های کویری سمنان که بهشتی 
در دل کویر است، قلعه های سارو که یکی از مهم ترین قلعه های دفاعی شرق 
ایران بوده، دروازه ارگ سمنان که تزئینات آجرکاری و کاشی کاری بی نظیری 
دارد، مسجد امام که از مهم ترین و زیباترین بناهای شهر به حساب می آید، موزه 
گرمابه پهنه که ٦00 سال قدمت دارد،  کویر کوه سرخ و پرنده همای سعادت، قلعه 

السگرد و نیز گردنه رؤیایی آهوان.

ایرانگردی

قطعــاً در همین تهــران خودمان جاهــای خیلی 
زیادی است که تا به حال نرفته اید کشفشان کنید. 
مثاًل میدان مشــق می دانید کجاست؟ در محدوده 
بین خیابان امام خمینی)ره( و ســی تیر اگر بروید، 
می رســید به یکی از پهناورترین پیاده روهای ایران. 
اینجا با یــک تیر چند نشــان می زنید. کلــی بنا و 
ساختمان دیدنی برایتان هست: سردر باغ ملی، موزه 
پست و تلگراف، موزه ملی ایران و موزه ایران باستان. 

شهرک سینمایی غزالی هم یکی دیگر از 
آن جاهای به شدت جذاب است. یک دفعه 
چشم باز می کنید و می بینید وسط تهران 
قدیم هستید. خیابان الله زار، گراند هتل 
و دیگر مکان هــای مشــهور آن زمان را 

می گردید و اگر بخواهید لباس های محلی و قدیمی 
هم هست که بپوشید و عکس بگیرید. از پل طبیعت 
هم غافل نشــوید که در بهار منظره ای واقعاً دیدنی 
دارد. همین طور درمورد توچال، که تازه ســورتمه 
و تله کابین و پیســت اســکی هم دارد. حواستان به 
تورهای تهران گردی باشــد که با قیمت های اکثراً 
مناســبی که دارند، امکانات خوبی را در اختیارتان 
می گذارند. ســینماها هم در نوروز چندتایی گزینه 
خوب برای ســلیقه های مختلف دارند. 
خالصه اینکه تهران برعکس بقیه اوقات 
سال که شــلوغ و پردود اســت، در نوروز 
به شــدت دوست داشــتنی می شــود. 

دیدنش را از دست ندهید.

اگر می خواهید کتاب خوشــحال و مناسب احواالت 
عیــد بخوانیــد، کتاب هــای »رولــد دال« خیلی 
مناسب اند. با جســت وجویی ساده اسم کتاب هایش 
را می توانید پیدا کنید. خوبی شان این است که اکثراً 
کم حجم اند و هر کدام کمتر از دو ســاعت وقتتان را 
می گیرند و خیلی شــما را می خنداننــد. اگر کتاب 
جدی و خاص تر می خواهید، این ها پیشــنهادات ما 
هستند:  »ماجرای عجیب سگی در شب«: کریستوفر 

پسرکی اســت که اوتیســم دارد و دنبال 
کســی می گردد که سگش را کشته است. 
داســتان از زبان او روایت می شود و خیلی 
خوب توانسته اســت حال و هوای بیماران 

اوتیسمی را نشان بدهد.

 »مرشــد و مارگریتا«: در روزی عادی در مســکو، دو 
نویسنده روشــنفکر درحین قدم زدن در پارک دارند 
درمورد اینکه مسیح واقعاً وجود داشته است یا نه، بحث 
می کنند. در همین حین نفر سومی با هویتی باستانی 

وارد بحث می شود که همه چیز را عوض می کند. 
»وقتی نیچه گریست«، »جزء از کل« و »1984« هم 
از آن کتاب هایی هستند که هرکسی حتماً باید بخواند 
و االن بهترین فرصت اســت. آخرین پیشــنهادمان 
هم بازگشــت به ادبیات شیرین خودمان 
است. تابه حال مثنوی مولوی  یا شاهنامه 
را کامــل خوانده اید؟ به احتمــال زیاد نه. 
پــس دســت بجنبانید که حیف اســت 
ایــن بهترین زمــان را از دســت بدهید.

اگر تهران هستید کتاب چی بخونیم؟

و اما چند پیشــنهاد خاص تر برایتــان داریم. غیر از اینکه کتاب چه می خوانیــد و فیلم  چه می بینید و  کجاها می روید، خوب است که یک سری تجربه جدید را امتحان کنید. پیشنهادات ما درباره مواردی پیشنهاد
است که معمواًل در طول سال به علت کمبود وقت و این حرف ها، می پیچانیمشان.

1. همه ما عادت ها و رفتارهایی داریم که خودمان هم می دانیم 
خوب نیستند و باالخره باید بگذاریمشان کنار؛ اما اکثر اوقات 
این کار را می اندازیم برای بعد. حاال در این تعطیالت چندروزه، 
بیایید بنشینید و به چندتا از عادت های بد خودتان فکر کنید. 
اگر آدمی هســتید که همیشه دیر ســر قرار می رسید و خیلی 
اهمیتی به وقت ملت نمی دهید، لطفًا از همین االن شروع کنید 
و سر قرارهایی که دارید، سر موقع بروید. تنبلی را بگذارید کنار 
و چند دقیقه زودتر حاضر شــوید. حتی اگر فکر می کنید مثل 
نگارنده کمی تا قســمتی فراموش کار هستید، از قابلیت های 
گوشی تان استفاده کنید. شکر خدا همه گوشی ها آالرم دارند. 
حتی می توانید کار بهتری بکنید. آخر شب یک کاغذ بردارید 
و تمام کارهایی را که باید فردا انجام بشــوند، بنویسید. روز بعد 
جلوی هر کدام که انجام شد، تیک بزنید. خواهید دید که این 
کار ســاده به تنهایی خیلی روی عملکردتــان تأثیر می گذارد. 
کارهایتان را با ذوق و شوق بیشــتری انجام می دهید و در آخر 
روز وقتی به لیســت تمامًا تیک خورده نگاه می کنید، حسابی 
از خودتان رضایت پیدا می کنیــد. یا مثاًل بعضی هایمان هنوز 
که هنوز است، قدرت نه گفتن نداریم، مخصوصًا به کسانی که 
دوستشان داریم و نمی خواهیم ناراحتشان کنیم. بعضًا هم از 
این قضیه خیلی ضربه خورده ایم و هر بار به خودمان گفته ایم: 
»من بایــد این مشــکل را با خودم حــل کنم«. امــا ِکی اش را 
هیچ وقت نمی دانیم. این هم از آن چیزهایی اســت که در عید 

می توانیم با خودمان تمرین کنیــم. )حاال برندارید فردا وقتی 
مادر گرامی ازتان خواست خانه تکانی کمکش کنید، یک »نه« 

جانانه بگویید و بندازید گردن روزنامه!( 
2. عادت هــای خوبــی هم هســتند کــه معمــواًل در ذهنمان 
تصورشان می کنیم؛ مثاًل »کاش هر روز می  رفتم می دویدم« یا 
»کاش وقت پیدا می کردم هر روز کمی کتاب بخوانم«. اما دیگر 
کافی است! »ای کاش ها« را بگذارید کنار و تکانی به خودتان 
بدهید )تکان موزون نه! آن هم بــه وقتش!(. از عید می توانید 
شــروع کنید و کمی بیشتر به آدمی که دوســت دارید باشید، 
نزدیک بشوید. هر روز کاغذی بردارید و بنویسید، هر چه دلتان 
می خواهد. فکر نکنید. می توانید از عالیقتان بنویســید، یا از 
خاطرات خوبتان، یا اصاًل روی کاغذ با خودتان حرف بزنید. به 
رفتارهایتان با اطرافیانتان دقیق تر شــوید. رابطه تان با خواهر 
و برادرتان خوب اســت؟ آخرین باری کــه پای حرف های پدر و 
مادرتان نشسته اید، کی بوده؟ در خیابان به مردم راه می دهید؟ 
اگر هرکس 5 دقیقه در روز به این چیزها فکر کند، جامعه خیلی 

بهتری خواهیم داشت.
3. یک پیشنهاد خاص داریم که شروع کردنش در عید می تواند 
انگیــزه خیلی خوبی بــرای ادامه دادنش بدهــد. اول نرم افزار 
Duolingo را دانلود کنید. حاال فقط نیاز دارید گوشــی تان به 
اینترنت وصل باشد. هر زبانی که دوست دارید انتخاب کنید و 
کاماًل رایگان شروع کنید به یادگیری. زبان جدید، زندگی جدید! 

چند پیشنهاد متفاوت برای نوروز

پایان ای کاش ها
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با مراجعه به کانال شــورای صنفی و مرور بیانیه های این شورا 
در سال 95، سرعت انتشــار بیانیه توسط جناب این شورا را در 
سال گذشته، در واحد »بیانیه بر ساعت« به دست آورید. بدیهی 
است استفاده از گوشی هوشمند و شبکه اجتماعی تلگرام برای 

پاسخگویی به این سؤال مجاز است.

اگر تعداد استادان حاضر در آسانسور مسقوط)!( را 6 تن در نظر 
گرفته و فاصله طبقه ســوم تا همکف ساختمان سلف را 40 متر 
فرض کنیم، شــدت نیروی وارده به هر استاد در لحظه سقوط  را 
در واحد نیوتون به دست آورید. وزن همه استادان را یکسان و 
90 کیلوگرم فرض کنید. درصورت  فرض هرگونه ابزار برای حفظ 
ایمنی آسانسور، هیچ نمره ای به شما تعلق نمی گیرد. از مقاومت 

هوا، وزن اتاقک آسانسور و اصطکاک صرف نظر کنید.

نظر به حضور سه استاد در پســت معاونت فرهنگی دانشگاه 
در ســال 95 یعنی دکاتر)!( ملکی و ســعادت و حســینی،  با 
فرض اینکه هر هفتــه 5 برنامه فرهنگی در دانشــگاه برگزار 
می شــود، ســهم هر یک از اســتادان مذکور را در اعتالی 
فرهنگ مرزوبوم شریف به دست آورید. ســال را 50 هفته در 
 نظر بگیرید و از فواصل زمانی میــان رفت وآمد معاونان صرف 

نظر کنید.

برای ورود به اتاق شورای ریاست دانشگاه در روز تجمع سنوات، 
چه میزان انرژی) بر حســب کالری( مصرف شد؟ اگر این کار را 
3 پسر و 2 دختر به صورت مشترک انجام داده باشند، هر کدام 
چه مقدار انرژی صرف کرده اند.) توان دخترها را نصف پســرها 
فرض کنید(. هر یک از این دانشــجویان با میل کردن چند عدد 

تخم مرغ در روز تجمع می توانستند این انرژی را کسب کنند؟ 
به عبارت دیگــر، چند تخم مرغ برای  شکســتن قفل در اتاق 

رئیس دانشگاه کافی است؟ 

با فرض وجود 60 کانــال تلگرامی باالی 500 عضو که توســط 
شریفی ها مدیریت می شــوند و با فرض اینکه هر کانال روزانه 
به طور میانگین 20 پست منتشــر می کند و  میانگین کلمات هر 
پست) با حذف پست های صنفی و یاریگران به عنوان داده پرت  
  ( 200 کلمه باشد، میزان درافشــانی شریفی ها در تلگرام را 
بر حسب »کلمه بر روز« ب دست بیاورید. سال کاری در تلگرام 
را 365 روز و هر روز را 24 ســاعت در نظر بگیرید. رگرس کردن 
داده های شــورای صنفی و گروه یاریگران روی سایر داده ها، 

نمره اضافی دارد. 

-به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران، دومین منطقه آلوده تهران در سال 95 

پس از میدان راه آهن، کدام منطقه بود؟
1( روی چمن های جلوی آیدا

2( جلوی ابنس، کف زمین
٣( لوِپ صنایع

4( جکوز

-آخرین عملیات تروریستی موفق گروهک 
تروریستی منافقین کدام بود؟

1( انفجار یک عدد نارنجک دست ساز در میدان 
تجریش در روز چهارشنبه سوری سال 94

2( قتل عام سه فروند گربه در خیابان شانزه لیزه  
پاریس به دلیل حمایت از رژیم در سال82

٣( گالویزشدن سرکرده  گروهک با نگهبان پادگان 
اشرف و واردنمودن یک عدد سیلی به او در سال 71

4( تعلیق و انهدام فعالیت های انجمن 
فارغ التحصیالن شریف به مدت سه ماه در سال 95

- جذاب ترین بخش جشن پنجاه سالگی 
دانشگاه شریف کدام قسمت آن بود؟

1( سخنرانی آقای مهندس الف
2( ایراد سخنان گهربار آقای دکتر ب

٣( سخنوری مقام محترم معاونت، جناب آقای جیم
4( بیانات گهربار پروفسور دال

-مهم ترین کانال تلگرامی دانشگاه کدام 
گزینه است؟

1( شریف کالب
2( گزینه باالیی اوشگول است )از طرف جمعی 
از فعالین صنفی و دانشکده ای مستقر در کانال 

)SSN
٣( اوشگول خودتی. برای حمایت از کانال ما 

کد ِ *12٣4# شریف کالب چه خوب است# را 
شماره  گیری کنید.

4( حاال که این طور شد، بریم پیش معاون 
فرهنگی تکلیف ما رو با شما روشن کنه. 

- کدام گزینه از وظایف و مسئولیت های 
یک گروه خیریه به شمار می رود؟

1( انتشار کتاب هایی با موضوع زادوولد نهنگ ها 
در اقیانوس آرام

2( مبارزه با مزدوران رژیم در نقاط مختلف دنیا
٣( همدردی با مردم مظلوم داعش

4( برگزاری کارگاه های آموزش جنسی به 
کودکان 2 ماهه تا 7 ساله

- کدام مناسبت توسط انجمن اسالمی 
دانشجویان  در سال 95 گرامی داشته نشد؟

1( هشتم مارس
2( فردای هفتم مارس

٣(دیروز نهم مارس
4( هجدهم اسفند

-در میان گزینه های زیر، کدام یک بیشترین 
توییت را در سال 95 انجام دادند؟

1(دونالد ترامپ
2( ترانه علیدوستی

٣( دکتر محمود صادقی
4( دانشجویان معترض به قانون سنوات شریف

-دانشجو تحت کدام فشار زودتر به جوش 
می آید؟

1( دو میان ترم در یک روز
2( سه میان ترم در دو روز

٣( شش میان ترم در پنج روز
4( فشار سنوات

- بسیج دانشگاه در سال 95 خطاب به 
کدام یک از افراد/گروه های زیر نامه 

ننوشت؟
1( علی مطهری

2( رئیس جمهور و هیئت دولت
٣( قوه قضاییه

4( عالی جناب دونالد ترامپ

- کدام یک از برنامه های زیر در سال 95 
توسط انجمن اسالمی مستقل برگزار شد؟

1( مراسم تجلیل از مدال آوران المپیک
2( مراسم تقدیر از خانواده شهدای مدافع حرم

٣( مراسم گرامیداشت یاد شهدای مدافع حرم و 
تقدیر از مدال آوران المپیک

4( نکوداشت یاد شهدای مدافع حرم و تجلیل از 
قهرمانان ملی

- از میان عناوین زیر، کدام یک نمی تواند نام 
یکی از برنامه های جامعه اسالمی باشد؟

1( انتلکتوئلیسم و فراتر از آن
2( اسپارتاکوس یا پاناتینایکوس، مسئله این است

٣( ستیزی میان خویشتن و جهان در تکاپوی 
فرامدرنیته

4( حلقه بازخوانی انتقادی کتاب »جامعه بی طبقه« 
اثر فیلسوف مشهور) با همکاری اندیشکده پرستو(

نوروز از راه رسید و شما نوگالن شــریفی، مطابق معمول باید پس از حداکثر ســه روز عیددیدنی و عیدی گرفتن و  خوش گذراندن، به پای میز 
و لپ تاپ خود برگردید و نگارش مقاله، تدوین پروژه و حل تمرین را کلید بزنید. درهمین راســتا و برای حفظ روند آموزشی حتی در تعطیالت 
نوروز، بر آن شدیم تا با تدوین این »پیک نوروزی« شــما را در امر تعلیم و تربیت یاری کنیم. پس نوگل  شریفی عزیز، سیزده روز فرصت داری تا  

این  پیک را کامل کنی و پاسخ هایت را به  آدرس ایمیل TA  روزنامه ارسال کنی. منتظر پاسخ هایت هستیم. 
پیک شادی

سواالت تستی

سؤاالت تشریحی
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افقی:
الکترومغناطیــس خودمانــی - پولدارترین های   .1

شریفی
جدید- صــدای االغ- از افتخاراتش فقط مانده بود    .2
بالیوود را فتح کند کــه این کار را هــم کرد - زیاد 

نیست
٣.  فیزیکی ها به ضربه می گویند-روحانی زرتشتی- 
شــیخ از این هــا زیــاد دارد- نوعــی حشــره که 

خوشبختانه هنوز پایش به خوابگاه باز نشده
هر کار کنیم چهارساله تمام نمی شود- غذای مورد   .4

عالقه هر ایرانی
در بند- قباًل محل نگهداری پــول بود و حاال محل   .5

اختالس است - خانه
ماده ساختمانی و عشــق عمرانی ها - اسکار دوم را   .٦

برای ایران به دست آورد
او - جیبمان معموالً این طوری نیســت -  شریان -   .7

بی آبرویی
کابوس تمام سال اولی ها- پاره آتش  .8

هرگز نیاسود- دستور غذای خارجی - یار پت  .9
طراح باکالس- صوت تعجب - وقتی ســر جلســه   .10

امتحان، سؤاالت را می بینیم می گوییم
11. گل سرســبد هر دانشــکده- نقش - راحت تکیه 

دادن
کارگردان بزرگی که امسال از دست دادیم  .12

مادر به هم ریخته- دانشــکده که چه عرض کنیم،   .1٣
چند اتاق که حول یک راهروی L مانند جمع شده اند

نام یک مجموعه فیلــم ترســناک - از گروه های   .14
دوست داشتنی ولی پرحاشیه دانشگاه در سال 95

جــواب منفــی- نحــوه انتقام گیری اســتادها از   .15
خوش گذرانی در عید- زندگی برایمان نگذاشته اند

عمودی:
عذاب اول هر ترم- هر مجموعه دوتا دارد  .1

اگر جکوز جا نبــود، می رویم آنجا- از پادشــاهان   .2
خیلی قدیمی مصر)عمراً بتوانید بگویید(- دستیار 

صوتی اپل- راه کوتاه
نیــش عقرب نــه از ایــن ره اســت - مفیدترین و   .٣
گهربارترین و خالصــه همه چیزتمام ترین چیزی 

که در دانشگاه می خوانید
کسی که مهندســی معماری می خواند، می شود   .4

)احتماالً(- یافت
اعتراض زیرلبی- بعد از مفعــول می آید - مخفف   .5

»یاد یک سالم رفیق«
از نوع قبــل از امتحانش همه بدمــان می آید- نام   .٦

دیگر کراوات )این هم عمراً بتوانید بگویید(

سقف و دیوار کاذب - حرف ندا  .7
ویسکوزیته - دنیای آرمانی  .8

خیلی به آن هشــدار داده بودند، امــا گوش نکرد و   .9
بی خبر ریخت پایین - همراه با دیورژانس، کمر به 

سکته دادن ما بسته اند- چه زمانی

ورزش های خشــن - ما را به خیر تو امید نیست، ...   .10
مرسان- کامپیوتری ها به عیب و ایراد می گویند

نقطه - از کشــورهای آسیایی شــلوغ ترین جای   .11
جهان )نفر بــر کیلومتر مربع(- بــه آدم خوره علم 

می گویند

ســال انگلیســی- از اقوام ایرانی- رؤیا- به زور پیدا   .12
می شود

ستاره- نوعی از حرکات موزون  .1٣
یگانه- ما شریفی ها اکثراً نیستیم  .14

بیگ بنگ- قوت غالب دانشجوهای خوابگاهی  .15
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صفحـــــــهآخـــــــــر

936...0935: نشکنید قلم ها را... نبندید دهان ها را...
   االن مرجع ضمیرت کیه؟

001...0912: عیدت مبارک عشــقم. من رو یادت نره 
تحویل سال.

   این پیامک احتماالً از خوابگاه دخترها 
اومده. نقل پسرانه اش می شود: »...... ! دم تحویل 
عقده بازی درنیاری ما رو عوضی یاد کنی. دلم واسه 
صدای خرخر و اون پتوی بو گرفته ات تنگ می شه. 

برو به جهنم«.
I am driving :0935...264

   با توجه به محتوا، فکر کنم این آخرین 
پیامکش بود. 

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

17

18

15
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یک وجب روغن

مرتضی محمودی

daily@sharif.ir         ٦٦1٦٦00تلفــن: ٦
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

مدیر کل دفتر مشــاوره و ســالمت  الف.رها

وزارت علــوم از تهیــه برنامــه عملیاتــی پیشــگیری از 
خودکشــی در محیط هــای دانشــجویی خبــر داد. 
درهمین خصوص نظر برخی کارشناسان را جویا شدیم.

کارشناس اول: از نظر ما دانشجویی که ماهیانه 45هزار 
و 500 تومان یارانه می گیــرد و به این ترتیب حتی قبل از 
رفتن به دانشگاه آینده اش تأمین شده است، دلیلی برای 
خودکشــی ندارد؛ اما ازآنجاکه کار از محکم کاری عیب 
نمی کند، بســیار خوشــحالیم وزارت علوم به فکر تهیه 

برنامه ای برای پیشگیری از خودکشی افتاده است. 
کارشــناس دوم: اصــاًل نیازی بــه این کارها نیســت، 
مســئوالن به راحتــی می توانســتند بــا بیــان اینکه در 
همه جای دنیا از ایــن اتفاق ها می افتــد و کلی هم آمار 
خودکشی دانشجویان در کشور ما پایین است، از صرف 
هزینه بــرای عملیاتی کردن پیشــگیری از خودکشــی 

خودداری کنند.
کارشــناس ســوم: خواص گالبی روی دانشــجویان 
بر هیچ کســی پوشــیده نیســت. البته منظورمان آن 
گالبی هایی که قرار اســت در باغ برجام برسد نیست؛ 

منظورمان استفاده بیشتر از استادانی که خوش نمره 
هســتند هــم نیســت. براســاس یافته هــای برخــی 
کارشناســان گالبی باعث احســاس نشــاط در افراد 

می شود.
کارشــناس چهارم: بهتر اســت بــرای دانشــجویان، 
کالس هــای فــوق برنامــه ای با مضمــون اینکــه »چو 
فردا شــود، فکر فردا کنیم« بگذاریم و بــه آن ها بگوییم 
از االن نیــازی نیســت نگــران بیکارماندنشــان بعد از 
فارغ التحصیلــی باشــند. ازآنجاکه هدف ایــن برنامه 
عملیاتی آن است که دانشجویان خودکشی نکنند، بعد 

از فارغ التحصیلی به ما ارتباطی ندارد.
آمفی تئاترهــای  در  بایســتی  پنجــم:  کارشــناس 
دانشــگاه ها فیلم هــای امیدوارکننــده پخش شــود. 
به عنوان مثال فیلمی با این مضمون تهیه و اکران شود: 
یک مخ بعد از سختی های بسیار وارد دانشگاه می شود 
و با مشکالت بسیاری همچون کمبود خوابگاه، بدبودن 
غذای سلف به آسانی کنار می آید و مدام لبخند می زند. 
هنگامی کــه طرح هــا و برنامه هــای تحقیقاتــی اش با 
حمایت مســئوالن مواجه نمی شــود نیز دوباره لبخند 

می زند و به زندگی سرشــار از امیدش ادامه می دهد. در 
ادامه فیلم به دلیل نداشتن پدر مایه دار، همکالسی اش 
در جواب خواســتگاری  اش به وی جــواب رد می دهد و 
او هم کاًل ردی می دهــد و در مواجهه با این اتفاق قهقهه 
می زنــد. بعــد از فارغ التحصیل شــدن زمانی کــه از 
پیداکردن شغل ناامید شده، از زندگی ناامید نمی شود 
و پراید مدل 85 پدرش را برداشــته و با آن به مسافرکشی 
می پردازد. در ادامه فیلم در یک روز بارانی مخ داســتان 
ما متوجه می شود مســافری که سوار کرده، همکالسی 
دوران راهنمایی اش بوده که همان ســال ترک تحصیل 
کرده و به واســطه پدرش ایــن روزها در یکــی از ادارات 
مدیر شــده اســت. بعد از درددل های مخ داســتان ما، 
همکالسی اش وی را به عنوان راننده شخصی خودش 
اســتخدام کرده و در پایانــی تأثیرگذار، فیلــم با لبخند 
مخ به اتمام می رســد. عــالوه بر ایــن می تــوان با تهیه 
فیلم های دیگری نشــان دهیم که اوضاع دانشــجویان 
دیگر کشــورها هم چنگی به دل نمی زند. درست کردن 
مستندهایی از وضعیت دانشجویان گوام و گینه بیسائو 

و جزایر قناری توصیه می شود. 

داستان مخی که ناامید نشد

به نظر شما چرا باوجود 
کلنگ زنی محل جدید 

دانشکده مواد، هنوز این 
نوشته ها را باید ببینیم؟

1. از اسپری های مخصوصی برای 
این کار استفاده شده

2. یادبودی از اعتراض مدنی 
موفق مردم و دموکراسی در شریف 

است
3. منتظر هستیم یک مقام 

کشوری یا یک مهمان خارجی آن 
را به ما یادآوری کند

4. در شرح وظایف هیچ کس دیده 
نشده است

 معاونت فرهنگی در پنج پرده 
پــرده اول. وی درحالی که 
حکــم معاونــت فرهنگی را 
ممهور و امضاشده از دست 
ریاست دانشگاه گرفته است 
و در جلسه تودیع و معارفه اش 
اســالید شــصتم ارائه اش را با موضــوع »طرح 
جامع تحول ســطح فرهنگ دانشگاه، تهدیدها 
و فرصت هــا« به پایان می رســاند، بــا لبخندی 

رضایتمند بر لب از تشویق حضار تشکر می کند.
پــرده دوم. روزهای انتهایی شــهریور اســت 
و به  زودی ســروکله دانشــجوها پیدا می شــود 
و جنب وجــوش دانشــگاه را فرامی گیــرد. وی 
درحالی که نگاهی به سند چشم اندازش دارد، 
در ذهنش طرح هــا و برنامه هایش را یکی یکی 

بررسی می کند.
پرده سوم. فعالین فرهنگی دانشگاه یکی یکی 
طرح ها و برنامه هایشــان را بــرای گرفتن مجوز 
به معاونــت فرهنگــی آورده اند. نامــه امضای 
مجــوز نزدیــک بــه 100 جشــن ورودی، 50 
جلسه آشنایی با گروه ها، 30 سخنرانی و کلی 
اردوهای دانشکده ای، اردوی مشهد و... روی 
کارتابــل وی قرار گرفتــه اســت. اول ذوق زده 
می شــود، بعد با یک دست بودجه برگزاری این 
همه طرح را حســاب می کند و با دســت دیگر 
اینترنت بانک ملــت را باز می کنــد و موجودی 
حســاب معاونت را چک می کند. در این حین 
چشــمانش به طرح تحــول نازنینش می افتد. 
برآورد بچه ها 110درصد کل بودجه سال است. 
چاره چیست؟ اردوی مشهد را که ابدًا نمی توان 
لغو کرد. برنامه های معارفه هم که نیاز به بودجه 
ندارد. جشن های دانشــکده ای هر کدام یکی 
بس است. با اردوهای دانشکده ای چه کار کند؟ 
نگاهی به درخواستشان می کند. اردو مخلتط 
است! ای وای، چه کنیم؟ کنسل. حساب کتاب 
مجــدد می کند. 95درصد بودجه رفته اســت. 
نگاهی به 5درصد باقی مانــده می کند و طرح 

تحول فرهنگ نازنینش.
پــرده چهــارم.  جشــن ها، معارفه هــا و اردو 
برگزار شــده اســت. وی کارتابل را باز می کند. 
نامــه اخطار از فالن فعــال فرهنگی، نامه لذت 
نپذیرفتــن آن فعــال دانشــجوی دیگــر، نامه 
محرمانه حراست دانشگاه، نامه اخطار رئیس 
دانشــگاه، نامــه اخطار وزیــر علــوم و پرینت 
خبرگزاری فــارس جلو چشــمان وی اســت. 
یک بار دیگر اینترنت بانک ملت را باال می آورد، 
موجودی حساب 4/1درصد بودجه سال است. 
وی درحالی که صفحه ای را می بندد، یک برگه 
ســفید A4 برمی دارد، طرح تحول را به عنوان 
زیردســتی می گذارد زیرش و شروع می کند به 

نوشتن استعفانامه.
پــرده پنجم. مراســم تودیع و معارفــه معاونت 
جدید فرا رسیده اســت. »دیگری« آمده است 
و از طرح اســتراتژیکش برای فرهنگ دانشگاه 
ســخن می گوید. »وی« لبخند می زند و قبل از 
گرفتن عکس یادگاری زودتر از همه از جلســه 

بیرون می زند.

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به 30 اسفند و همه متولدینش که می توان از تعداد جشن تولدشان فهمید سال 
بعد، دوره چندم انتخابات ریاســت جمهوری است. تقدیم می شود به ســاعت یک بعدازظهر که یادآور کالس های 
تی ای و صف شلوغ سلف و اذان نیمه اول ســال است. تقدیم می شــود به عدد 58 که برای هر کس یک معنی دارد. 
خوشــبین ها می گویند که هنوز دو دقیقه وقت دارم و بدبین ها می گویند دیگر نخواهیم رســید. تقدیم می شود به 
40 که وقتی برای کسی رسید، اقوامش لباس سیاه را از تن خارج می کنند و رخت نو می پوشند. این شماره را تقدیم 

می کنیم به شما و همه خانواده  محترمتان. قرار ما 13:58:40 سی ام اسفند، البه الی دعاهای خیر.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
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