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گوهر وقت
ابتدای  اســت در  مشهور 
تعییــن  بــرای  مشــروطه 
شورایی متشکل از علمای 
اعــام بــرای نظــارت بر 
تطبیــق قوانیــن با شــرع 
مبیــن، ظریفــی پیشــنهاد کرد تــا انتخاب 
را بــه عهده خــود جماعــت عالــم بگذارند. 
پرســیدند چرا؟ پاســخ داد: »چــون در این 
صورت هیچ گاه شورا تشــکیل نخواهد شد، 
زیرا هیچ عالمی پیدا نمی شود که کسی را از 

خود اعلم بداند«. 
می گوینــد بــرای آنکه کــه تصمیــم نگیرید، 
مورد تصمیم را به شــورایی بــا بیش از پنج نفر 
بســپارید. بگذارید برای اینکه مطلب روشــن 
شــود، از عالم نشــر و روزنامه نــگاری برایتان 
مثــال بزنــم. هر نشــریه ای ســردبیری دارد و 
مدیرمســئولی. وظیفه هرکدام هم مشــخص 
است، یکی بر محتوا نظارت می کند و دیگری 
در زمان ایجاد هر مشکلی باید پاسخگو باشد. 
حال فرض کنید در نشــریه ای چهار ســردبیر 
و پنــج مدیرمســئول داشــته باشــیم. نتیجه 
قطعًا ناخوشــایند خواهد بود. تعدد شورا ها و 
کار گروه ها و کمیته ها نه تنها کمکی نمی کند، 
بلکه فرایند تصمیم گیری را کند و سخت و گاه 
نا ممکــن می نماید. فرض کنید جلســه ای با 
حضور ده اســتاد یا بیشتر تشکیل شود، برای 
تصمیم گیــری در موضوعــی خــاص. فارغ از 
کار عملیاتی برای گردهم آمدن افراد، حساب 
کنید هر نفر بخواهــد تنها پنج دقیقه صحبت 
کند، پنجاه دقیقه وقــت می گیرد. دراین بین 
صحبت های حاشــیه ای را هم حســاب کنید 
و بعــد جمع بنــدی و در خاتمــه رأی گیری. با 
حســابی سر انگشتی، یک ســاعت ونیم زمان 

صرف می شود. 
نگاهــی بیندازیم بــه رویداد هایی کــه برگزار 
می شــود. در هر مورد چند نفر مقام مســئول 
وجــود دارد؟ چنــد دبیرخانه؟ چنــد کارگروه 
موازی؟ بیان خاطره ای شــاید خالی از لطف 
نباشــد. چند وقت پیش با مدیرعامل شرکتی 
خارجی  جلســه داشــتم که اخیــرًا نمایندگی 
خود را در ایران راه اندازی کرده بود. کل جلسه 
بیســت ودو دقیقه  طول کشید! هم ایشان کار 
خــودش را با پاورپوینــت ارائــه داد، هم من. 
تبادل نظــر هم کردیم و ســه روز بعــد تصمیم 
شــرکتش را مکتوب برای ما ارسال کرد. چقدر 
جلســات ما با آن ها متفاوت است؟ نگاهی به 
تقویــم هفتگی مان بیندازیــم. چند درصد از 
جلسات را می شود حذف کرد. الغرض به نظر 
می رســد زمان و انــرژی و هزینه زیــادی را در 
هزار توی جلسات و شورا ها از دست می دهیم. 
شاید بد نباشد هر کدام از ما خودمان را یک بار 
آنالیز کنیم و برای تسهیل در انجام امور قدری 
به بهروه وری کار هایمان بیفزاییم. کام را ختم 
کنم به بیتی از پروین اعتصامی که عنوان مقاله 

را از آن وام گرفته ام:
گوهر وقت بدین خیر گی از دست مده

آخر این عمر گرانمایه بهایی دارد

سرمقاله

برنامه بزرگداشــت مریم میرزاخانی، برنامــه پر بار و 
صفحه  3 آبرومندی بود و خوشحالیم که ...  

نقد و بررسی مستند »انقالب جنسی« با حضور دو تن از 
صفحه  4 دغدغه مندان این موضوع و سازنده ... 

تاکنــون فعالیت های بســیاری درمورد ثبــت تاریخ 
صفحه  6 دانشگاه انجام شده است. از مکتوباتی که ...  

سختی انتخاب از میان چند روایتمسائل جنسی روی سن می رود»کشور بی تاریخ، بی ریشه است« و ...

حسین شاهرخی

صفحه  5 

صفحه  2 

نگاهی به برنامه های انجمن اسالمی مستقل به مناسبت سالروز امامت موعود غایب 
بازگشت انجمن مستقل در هفته آغاز امامت موعود

فصل سوم رادیو شریفهر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
هر هفته جمعه شب

کانال تلگــرام رادیــو  را 
دنبال کنید:

@radiosharif

کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:
@sharifdaily

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

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com(

س: میالد مظفری
عک

گزارش تصویری وضعیت بد 
پارک کردن خودرو در دانشگاه



 2

راجع به ما چه فکری می کنید؟
اردو؛ واژه ای کلی که از بازدیدهای علمی تا اردوهای تفریحی و مذهبی را شامل می شود. 
از سال 95 از طرف معاونت فرهنگی قانونی اجرا می شود که برگزاری اردوهای مختلط 
ممنوع کرده است. اکنون حتی برای برگزاری بازدید علمی یک روزه و با حضور استاد هم 
به سختی مجوز داده  می شود. این محدودیت باعث به وجودآمدن مشکات بسیاری شده 

است. مثا گروه میثاق که هر هفته اردوی جمکران برگزار می کند، نمی تواند بعضی اردوهای خود را به حد نصاب 
برساند. می دانیم که این قانون از طرف وزارت علوم است؛ ولی این گونه قوانین قبل از این هم وجود داشته و امید است 
مسئوالن دانشگاه مثل گذشته تدبیری برای مقابله با قوانینی که به فعالیت های دانشجویی آسیب می زنند، بیندیشند.

نگارش اصولی
انجمن علمی دانشجویی گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی کارگاهی با عنوان 
»کارگاه شیوه نگارش فارسی« برگزار می کند. ارائه کننده این کارگاه خانم مهتاب قلی زاده، 
خبرنگار و دبیرسابق اقتصادی روزنامه شرق، ماهنامه صنعت و توسعه و ماهنامه سازمان 
بنادر و کشتی رانی است. این دوره از دو جلسه سه ساعته تشکیل می شود. در قسمت اول 

به اصول نگارش فارسی و مبانی آن پرداخته می شود و در بخش دوم درمورد اصول مقاله نویسی و گزارش نویسی بحث 
می شــود. شرکت در این کارگاه برای عموم دانشجویان آزاد و رایگان است. جلسه اول این برنامه 20آذر ماه و جلسه 

دوم 27آذرماه ساعت 15تا18 در کاس 323 دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

شریف رنگارنگ
چند ماهی اســت که از گوشه و کنار، اســم جشنواره هنر شریف را می شنویم. دیگر 
مهلت ارســال آثار تمام شده و زمان نمایش آثار فرارســیده است. امسال اولین دوره  
این جشنواره است و با همکاری معاونت فرهنگی و کانون های هنری دانشگاه برگزار 
می شود و قرار است از 18تا21 آذر به دانشگاه رنگ دیگری بدهد. در تعیین برندگان 

بخش های مختلف که شامل بخش های عکاسی، هنرهای تجسمی، تئاتر، موسیقی و فیلم کوتاه می شود، رأی 
دانشجویان شرکت کننده تأثیرگذار است. برای شرکت در جشنواره می توانید 12تا14آذر به جلوی سلف مراجعه 
کنید و کارت شرکت در جشنواره را تهیه کنید. اطاعات دقیق تر را می توانید در SharifArtFestival@ پیدا کنید.

اپلیکیشن غیرمترقبه
یکی از معضاتی که در هنگام بایای طبیعی و بحران ها به وجود می آید، ناهماهنگی 
و ضعف در توزیع کمک هاست. یعنی در بسیاری موارد با اینکه اقام و نیروی کمکی 
به اندازه  کافی موجود است، به منطقه ای کمک به اندازه کافی نمی رسد، درحالی که 
در منطقه ای دیگر کمک ها اضافی هســتند. این شــد که تیمی شریفی و با کمک 

گروه برنامه نویسی گندم، دست به کار شده و نرم افزار جدیدی به نام »جهادی یار« را طراحی کردند. هدف این 
نرم افزار این است که گروه های مختلفی که به منطقه می روند، اطاعات را به روزرسانی کنند تا کمک رسانی 

بهینه شود. برای اطاعات بیشتر و دانلود اپلیکیشن به jahadivezvaei@ مراجعه کنید.
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هفته ای که گذشــت، مناســبتی  گزارش
داشت که می شد به آن، هم نگاهی مهدی طهماسبی

تاریخی و صرفًا مذهبی به معنای معمول آن داشــت، 
هم  نگاهی عرفانی اجتماعی سیاســی. ســالروز آغاز 
امامت حضرت موعود. انجمن اسامی مستقل، نگاه 
دوم را انتخــاب کــرد و برای بررســی برخــی از ابعاد 
مهدویت، سه برنامه درون دفتری برگزار کرد. دو برنامه 

پخش و نقد فیلم و یک سخنرانی.
اما در دفتر مســتقل چه گذشــت؟ دانشــجویانی که 
ســالیان پیش دفتر انجمن مســتقل را دیده باشــند، 
می دانند که بزرگی دفتــر و نامرتب بودن آن، از ویژگی 
های بارز این دفتر بوده است؛ اما گویا امسال قضیه فرق 
می کند. اعضای انجمن به ابتکار جالبی دست زده اند 
و اتاق را به ســالن چندمنظوره مرتــب و زیبایی تبدیل 
کرده اند. آن ها برای پخش فیلم هم، دفتر را به تلویزیون 
بسیار بزرگی با قطر حدود 2متر تجهیز کرده اند. البته با 
هزینه ای زیر یک میلیون تومان! حاال این دفتر یا اتاق 

جلسات نو، میزبان سه برنامه متفاوت بود. 
اولین برنامه در روز یکشنبه برگزار شد. فیلم سینمایی 
»2012« کــه تصویری درباره پایانــی از عصر زندگی 

بشــر روی زمین و نحوه نجات او داشت، پخش شد تا 
بررسی شود. »2012« توصیفاتی از جهان آینده بشر 
روی زمین و البته حذف بعضی ادیان و... داشــت که 

شرح و نقد آن فرصت دیگری می طلبد.
برنامه دوم اما، برنامه ای متفاوت بود. سخنرانی چهره ای 
حوزوی که البته دســتی در سیاست نیز در این سال ها 
داشته اســت. حجت االسام بهمن شریف زاده، استاد 
فلسفه، عرفان و خارج فقه و اصول حوزه تهران، میهمان 
برنامــه دفتــری انجمن با عنــوان »مهدویت و انســان 
کامل« بود. او در این جلســه به این مسئله پرداخت که 
مفاهیم جهانی شــدن و جهانی سازی را می توان حول 
دو محور متمایز اقتصاد و انســان، بــه دو معنای کامًا 
متفاوت درک کرد. درصورتی که محوریت جهانی شدن 
و جهانی ســازی، انسان باشــد، هر دوی این مفاهیم، 
متعالی هســتند. در این نگاه، حرکت به سمت انسان 
جهانی اندیش و حساس به تمام مسائل جهان، نیاز به 
الگو دارد و مفهوم انسان کامل، شاهراه گشودن چنین 
دیدگاهی به روی انسان است. به تعبیر حجت االسام 
شریف زاده، تصور موعود به عنوان پیشوا و عدالت گستر، 
تصوری درست و درعین حال ناقص است و باید انسان 

کامل بودن او را مورد توجه اساسی قرار داد؛ چراکه در این 
صورت است که می توان او و ویژگی هایش را برای پیشبرد 
جهانی شدن و جهانی سازی انسان محور، الگو قرار داد و 
این گونه می توان به سمت ظهور موعود حرکت کرد. فایل 
صوتی و تصویری سخنرانی حجت االسام شریف زاده، 
از کانال انجمن بــه نشــانی mostaghelsharif@ در 

دسترس عموم قرار دارد.
ســومین برنامه دفتری انجمن نیز به پخش و بررســی 
فیلم »لوسی« گذشت. »لوسی«، بیان کننده الگویی 
مادی از تکامل وجوه گوناگون اســتعدادهای انسانی 
اســت و اینکه دامنه وجودی انســان، کم کم می تواند 
به ســایر اشیا و جهان تسری پیدا کند. این فیلم بستر 
مناسبی برای تحلیل نگاه های انسان شناسانه علمی 
و عرفانی را گشود و با حضور دانشجویانی از رشته های 
فلسفه هنر و فلســفه علم و برخی دوستان اندیشمند 

دیگر، تحلیل فیلم نیز ساعتی ادامه پیدا کرد.
چنیــن نــوع نگاهــی در برنامه ریزی های تشــکل ها 
می تواند کم کم باعث افزایش غنای برنامه های ترویجی 
یا گفت وگومحور شود. امیدواریم این روند را تشکل ها، 

محکم تر از قبل ادامه دهند.

نگاهی به برنامه های انجمن اسالمی مستقل به مناسبت سالروز امامت موعود غایب

بازگشت انجمن مستقل در هفته آغاز امامت موعود
Ó	 در شــماره قبلــی روزنامه به اشــتباه تیم

مهندســی صنایع را تیم ســوم مســابقات 
والبیال بین دانشــکده ای معرفی کردیم، 
درحالی که تیم ســوم مهندســی مکانیک 
بــوده و مهندســی صنایــع تیــم چهــارم 

مسابقات شده است.
Ó	 ،)به مناســبت میاد حضرت محمد)ص

جشــنی در روز دوشنبه از ساعت 16تا18 
در سالن آمفی تئاتر مرکزی برگزار می شود. 
نجم الدین شریعتی مجری این برنامه است 
و آقای کانتریــان دکلمه خوانی می کند. 
فاطمه هوشینو و محمد عرب، رهیافتگان 
به دین اســام و دکتر طنــاز بحری، نخبه 
علمی، مهمانان این برنامه هســتند که به 

جذابیت آن می افزایند.  
Ó	 )ســخنرانی برندگان جایــزه مصطفی)ص

2017 در حــوزه علم و فنــاوری اطاعات و 
ارتباطات، دوشنبه ساعت 9 صبح در سالن 

آمفی تئاتر مرکزی برگزار می شود.
Ó	 غرفه فروش کتاب، مطبوعات و محصوالت

فرهنگی در مرکز خدمات رفاهی دانشگاه، 
واقع در طبقه سوم سلف، کارش را آغاز کرد. 
در این غرفه کتاب های دانشگاهی، رمان ها، 
آثار کاســیک ایران و جهان، شعر، سینما 
و مطبوعــات خارجی و داخلــی و کاالهای 
فرهنگی دیگر، مثل بازی های فکری، لوازم 

تزئینی و... به فروش می رسد.
Ó	 اجــرای طرح پایش ســامت جســم، ویژه

دانشــجویان ورودی 96، به مدت یک هفته 
تــا تاریخ 17 آذر تمدید شــد. دانشــجویان 
ورودی جدید که در این طرح تاکنون شرکت 
نکرده اند، بایستی پس از ثبت نام الکترونیکی 
در ســامانه sut.abresalamat.ir و تشکیل 
پرونــده الکترونیکــی، به مرکز بهداشــت و 

درمان مراجعه فرمایند.
Ó	 نشست علمی با حضور دانشمندان جهان

اســام در حوزه نانوفناوری، فردا ســاعت 
13:30تا17 در سالن جابر برگزار می شود.

Ó	 کارگاه »روش ها و چالش های ارزش گذاری
اســتارت آپ ها« یکشــنبه، بــا ارائه محمد 
احمدی و کارگاه »تحلیل قراردادها با اکسل« 
با ارائه اســماعیل شــهریاری، سه شنبه در 
واحــد 300 مجتمع خدمات فناوری برگزار 
می شــود. در پایــان کارگاه گواهی حضور 
در دوره به شــرکت کنندگان اعطا می شود. 

.sharifvccup.ir اطاعات بیشتر در
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تمام سال یک طرف 16 آذر یک طرف
انجمن اســامی مستقل، سابقه برگزاری 16 آذرهای عجیب وغریب و پرسروصدا 
کم ندارد و سرشــان برود، این رویداد و تاریخ را از دســت نمی دهند. به طور مثال 
می توان به برنامه دعوت از حسین شریعتمداری در 16آذر چند سال پیش اشاره 
کرد. امسال هم پس از تغییر و تحول اساسی ظاهری و باطنی انجمن، شاهد برنامه 

ویژه آن ها در روز 16آذر هســتیم و قرار است کارشناس صلح شناسی دکتر سعید زیباکام مهمان آن باشد. 
کسی که این روزها نامه خاصش به رئیس قوه قضاییه برایش دردسرهایی درست کرده است. می گویند این 

اولین جلسه از سلسله جلسات عدالت خواهی است. خدا بقیه اش را به خیر بگذراند!

صنعت مکانیکی
یازدهمین دوره از جشنواره صنعتی مکانیک شریف به روزهای پایانی خود نزدیک 
می شود. در این جشنواره نشست هایی با حضور اهالی صنعت برقرار است. همچنین 
کارگاه هایی با موضوعات متفاوتی مثل کارآفرینی و مهارت های فردی و مدیریتی در 
حال برگزاری است. البته از کارگاه های این دوره فقط کارگاه انرژی های تجدیدپذیر 

باقیمانده که می توانید پنجشنبه  این هفته در سالن سمینار دانشکده  مکانیک از آن بهره ببرید. اتفاق جدید 
این دوره، مســابقه ای است برای طراحی محصولی صنعتی که در آخر این دوره  جشنواره کلید می خورد. از 

سایت mech.sharif.edu/~mifestival می توانید اطاعات کسب کنید و در کارگاه ها ثبت نام کنید. 

نامه وارده 96 آذر   11 شنبه    743 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

انجمن اسالمی چه می شود؟ 
فقط امیدواریم 

در روزهای شنبه و یکشنبه  عضو سابق انجمن

هفته ای که گذشت، انتخابات شورای مرکزی 
انجمن اســامی دانشــجویان با رقابت شش 
کاندیدا برای هفت جایگاه برگزار شد. از آنجایی 
از حقــوق دانشــجویان و  کــه پشــــتیبانی 
تأثیرگذاری بــر فضــای دانشــگاه به وضــوح 
در چند دهه فعالیت ایــــن تشــکل و اداره آن 
توســــط افراد ً  مختلف بــــا طیف های فکری 
متفــــاوت و بعضا مخالف دیده می شــود این 

انتخابات همیشه مورد توجه بوده است. 
در سال های اخیر و پس از بازگشایی، چنین امری 
برای مثال در همراه کردن فعاالن دانشــجویی 
در ایجــاد تغییــرات در رونــد برگــزاری اردوی 
ورودی ها مشاهده می شود. نمود بزرگ پشتوانه 
دانشــجویی این تشــکل، در انتخابات هرساله 
شورای مرکزی دیده می شود. تعداد آرای فراوان 
در این انتخابات همیشــه مایه مباهات انجمن 
اسامی دانشــجویان بوده است. در انتخابات 
ســال 93، اولین دوره پس از بازگشایی، حدود 
1200 نفر در انتخابات شــورای مرکزی شرکت 
کردند. این رقم در سال 94 به حدود 1000 نفر 
رسید و در سال 95 انتخابات با مشارکت حدود 

1200 نفر از دانشجویان برگزار شد. 
در دوره اخیر اما طبق آمار غیررســمی، میزان 
مشــارکت حدود 500 نفر بوده است، هرچند 
آمار رســمی هنــوز از طرف انجمن اســامی 
اعام نشده است. این عدد همچنان بیشترین 
مشارکت در انتخابات  بین تشکل های مختلف 
اســت. انتخابات این دوره با حاشیه ای همراه 
بود. تعــدادی از اعضای انجمن اســامی در 
اعتراض بــه ردصاحیت دو تــن از کاندیداها 
توسط خود انجمن اسامی، کمپین مشارکت 
اعتراضــی بــا دادن رأی باطلــه راه انداختند. 
ردصاحیــت انجام شــده طبق برداشــتی از 
اساســنامه بوده اســت که با مخالفت هایی در 
ســطح دانشــگاه روبه رو شــد. تنور بحث این 
مخالفت ها و پاسخ هایی که به آن ها داده شد، 
در روزهــای تبلیغــات و رأی گیــری در فضای 
دانشگاه و همچنین فضای مجازی تقریبًا داغ 
بوده اســت که می توان برای اطاع از جزئیات 
مباحث به اعضای انجمن اسامی مراجعه کرد. 
گذشته از اختاف نظرها و برداشت ها، چیزی 
که امروز واضح و مبرهن اســت، این اســت که 
تشــکلی مانند انجمن اســامی دانشجویان، 
همواره مرکز توجه دانشــجویان دغدغه مند و 
فعال بوده اســت. همین کانون دغدغه بودن و 
وجود اختاف نظر درونی، دو ســرمایه اصلی 
انجمن اسامی دانشــجویان هستند؛ زیرا که 
کانون توجه بودن باعث ایجاد پشــتوانه محکم 
دانشــجویی و اختاف نظر درونی باعث ایجاد 
گفت و گو بین تفکرات مختلف و درنتیجه رشد 
درونی مجموعه اســت. امید است که با حفظ 
این دو بال ارزشمند، فرصت پرواز فراهم بماند.

برنامه بزرگداشــت مریم میرزاخانی، برنامه پر بار و آبرومندی بود و خوشــحالیم که دانشگاه ما توانست برنامه ای درخور شخصیت و جایگاه  بازخورد
مریم میرزاخانی برگزار کند. باید از همه دســت اندرکاران این برنامه تشــکر کرد. در میان همه بخش ها، اما سخنرانی دکتر منصوری بیش از جواد درویش

همه شایسته تقدیر است. جناب آقای دکتر منصوری سعی کردند در سخنرانی پرمغزی، تابوی سخنرانی های پرتعارف و کم محتوا را بشکنند 
و مطالبی عمیق را که به تعبیر خود ایشان برای ساختن آینده ایران الزم است، بیان فرمایند. امیدواریم بحث و گفت وگو درمورد این مسائل 
که سرنوشت دانشگاه و جامعه ما به آن ها وابسته است، در دانشگاه ادامه پیدا کند.   بخش های بسیاری از سخنان ایشان صحیح و انکارناپذیر 

بود؛ اما بنده قصد دارم دو نکته در نقد ایشان البته از باب شاگردی و دانشجویی مطرح کنم:

1. خوارزمی صد سال قبل از آل بویه از دنیا رفت
نقــد اول درمــورد بخشــی از فرمایش هــای ایشــان 
اســت که شــکوفایی علمی و دوره طایی اسام را در 
دوره حکومــت آل بویه محدود می کنند و بســیاری از 
شخصیت ها و آثار فکری و علمی مسلمانان را ناشی از 
آزادفکری دوره آل بویه می دانند. ایشان می فرمایند: 
»نتیجه این آزاداندیشــی نام های بســیاری است که 
در تاریــخ علــم و تفکر جهــان می درخشــد. فارابی، 
خوارزمی، ابن ســینا و بیرونی و بسیاری دیگر، دوران 

طایی اسام را ساختند«.
اما بایــد گفت خوارزمــی که حدود یک قــرن قبل از 
روی کارآمــدن آل بویه، از دنیا رفــت و فارابی که زمان 
روی کارآمدن آل بویه 60 ساله بود و طبیعتًا نمی تواند 
نتیجــه آن دوران باشــد. غیــر از ایــن، درمــورد دوره 
طایی اسام بســیاری از متفکران داخلی و خارجی 
کتب و مقاالتی نوشــته اند و اکثر آن ها قرن های 2تا7 
را دوره طایــی تمدن اســام می داننــد. برای مثال، 
جــرج ســارتن کــه او را پدر تاریــخ علــم می دانند، از 
ابتدای قرن دوم تا انتهای قرن ششــم هجری قمری 
)قرن هشتم تا دوازدهم میادی(، هر نیم قرن را به نام 
یکی از دانشــمندان مســلمان نام گــذاری می کند. 
این دانشــمندان به ترتیب جابربن حیان، خوارزمی، 
رازی، مسعودی، ابوالوفا، بیرونی )و ابن سینا( و خیام 

هستند. 
آل بویه اما اگرچه دولتی قوی و شایسته بود و همان طور 
که آقای دکتر می فرمایند تأثیر عمیقی به جا گذاشت، 
فقــط یک قرن )نیمه قرن 4 تــا نیمه قرن 5( حکومت 
کــرد.  طبیعتًا نمی تــوان دوره طایی اســام را که از 
حــدود 3 قرن قبل تا 2 قرن بعد را شــامل می شــود، 
بــه آل بویه محدود کــرد. اینکه گفته می شــود 2 قرن 
بعــد، به علت این اســت که افرادی چــون فخر رازی، 
خواجه نصیر و نیز ابن رشــد_که مهم ترین شــخصیت 
در شــکل گیری دانشــگاه ها در اروپا بود_، مربوط به 

قرن های 6 و 7 هستند. 
امــا درمورد اینکــه این دوران معلول چــه چیزی بود، 
نظریــات مختلفــی وجــود دارد. برخی آن را ناشــی 
از مکتــب علمــی ائمه اطهــار)ع( می داننــد. برخی 
روشنفکری های خلفای عباسی مثل مأمون و تأسیس 
»بیت الحکمه« و نهضت ترجمه را عامل مؤثر می دانند؛ 
امــا این ها هرچه باشــند، مثــل همان آزاداندیشــی 
دوره آل بویه معداتی هســتند برای علــت اصلی، که 
چیزی غیر از ظهور اســام و بعثت نبی اکرم و دعوت 
بی ســابقه به کســب علم و معرفت نمی تواند باشــد. 
کمااینکه برپایی تمدنی باشــکوه در آندلس قلب اروپا 
و شــکل گیری نهضت ترجمه آثار علمی اســامی به 

التین و تأسیس دانشگاه ها، چیزی جز تأثیر مستقیم 
آموزه های اسامی نیست. 

2. مریم میرزاخانی چون مقاله نداشت، در 
شریف هیئت علمی نمی شد

در جــای دیگری از این ســخنرانی، جناب آقای دکتر 
منصــوری می فرمایند: »ما معنای آزاداندیشــی را از 
دســت داده ایم. مــا نخبگی علمــی را در قید اخاق 
می فهمیم. ما میرزاخانی را در قید هنجارهای ظاهری 
او می بینیــم. او اگــر در ایران مانده بود، بی شــک در 

استخدام دانشگاهی مشکل پیدا می کرد«.
ایــن بخــش از فرمایش های آقــای دکتــر منصوری 
هم درســت اســت و من نمی خواهم منکر آن شــوم؛ 
ولی باز مثــل بخش قبل همه واقعیت نیســت. خانم 
میرزاخانــی قبل از اینکه به مرحلــه قضاوت از جهت 
هنجارهای ظاهری برســد، به علت نداشــتن مقاالت 
کافی، پرونده اش هم در استخدام دانشگاهی بررسی 
نمی شد. این مطلب را آقای دکتر علی صاحبی، استاد 
روان شناســی در ایام وفات خانم میرزاخانی منتشــر 
کرد: »به عنوان یک دانشگاهی که هر روز باید با تعداد 
مقاالت خود حضورش را در دانشگاه ثابت کند، رفتم و 
سری به پروفایل حرفه ای خانم میرزاخانی زدم. با کمال 
تعجب فقط 10 مقاله بیشتر دیده نمی شد. از این 10 
مقاله، 5 مقاله قبل از پروفسوری ایشان تا سال 2008 
است و 5 مقاله هم در 9 سالی است که به درجه استادی 

رســیده اســت. نام او حتی در لیســت دانشــمندان 
 citation( آی اس آی هم نیست. سپس گزارش ارجاع
report( را انتخــاب می کنم، با کمال تعجب پروفایلی 
را کــه می بینــم در حــد یــک اســتادیار معمولی در 
دانشگاه های ایران است. حتی دانشجویان بسیاری 
هم در ایران هستند که خیلی باالتر از مریم میرزاخانی 
هستند. اینجاست که شک می کنم. نکند توطئه ای در 
کار است که این دخترک جوان با این تعداد کم مقاله را 
چنان جایزه مهمی داده اند و در استنفورد استخدامش 
کرده اند . تردید ندارم اگر خانم میرزاخانی با این تعداد 
مقاله به دانشــگاه های معتبر خودمــان می آمد، اول 

معلوم نبود که با استخدامش موافقت کنند«.
این پدیده ای است که البته نیاز به جست وجوی زیادی 
ندارد و تجربه خیلی از افراد نخبه دوروبر خودمان آن را 
تأیید می کند که خانم میرزاخانی با تعداد مقاالت کم، 
در اینجــا توفیقی نداشــتند و درنهایت راهی خارج از 
کشور شده اند و در بهترین دانشگاه ها جذب شده اند. 
امــا اینکه این اتفاق از چه زمانی افتاد و مقاله محوری 
از کجا به مهم ترین معیار جذب و ارتقا تبدیل شد، نیاز 
به بررســی در تاریخ دارد. تاریخ نزدیک. دوره ای بین 
سال های 80 تا 84 که معاون پژوهشی وزیر علوم، خود 
آقای دکتر منصوری بودند و سیاســت گذاری جذب و 
ارتقا تغییر کرد. اینجاســت که شــاید بهتر باشد خود 
ایشان درمورد این سیاست که البته در برخی مطالب 

و نشریات از آن دفاع می کردند، توضیح بدهند. 

چند نکته در نقد سخنرانی دکتر منصوری در مراسم بزرگداشت مریم میرزاخانی
»کشور بی تاریخ، بی ریشه است« و تاریخ اجازه هرتحلیلی را نمی دهد
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نقد و بررســی مســتند »انقالب جنسی« با حضور دو تن از دغدغه مندان این موضوع و سازنده مستند، هفته گذشته به همت جامعه اسالمی شریف در آمفی تئاتر برگزار شد. بحث درباره مسائل  گزارش
جنسی همواره جذاب و پرحاشیه بوده است، آن هم وقتی پرسش و پاسخ با اصلی ترین قشر درگیر با آن نیز به بحث اضافه شود.فراز مالجعفری

نشســت با پخش مستند شروع شــد. جو سالن بسیار 
گرم و صدای خنده های ممتدی شنیده می شد. تعداد 
کم دختران حاضر در جلســه از نکات مهم برنامه بود. 
گزینــش دقیق موســیقی متن، تدوین بســیار خوب، 
استفاده از تمام کادر و خود موضوع مستند، باعث شده 
بودند کار شــمقدری به قول اهل فن بسیار »بفروش« 
باشــد. هرچند متن و ایدئولوژی پشــت کار هم جالب 
بودند. تأثیری پنهانی از مسعود ده نمکی نیز در روایت 
کار دیده می شد. عامه پســندی و مردانه بودن مستند 
خنده های زیادی به همراه داشــت که البته در کنار آن 
دیدن مســتند را برای بانوان سخت می کرد. با مصرف 

انرژی زیادی از حاضرین، پخش مستند تمام شد.

نگاه شمقدری به بحران
حسین شمقدری که خود شــریفی بوده و دغدغه های 
نســل جوان را به خوبی درک می کند، با توجه به تناقض 
بین اســام و فرهنگ غرب، به زیست جنسی در ایران 
پرداخته اســت. قسمت اول مســتند از مصاحبه هایی 
با مــردم عادی کشــورهای مختلــف، از جملــه ایران و 
ســؤال های خصوصی و جنسی تشــکیل شده است. 
نگرانی اصلی شمقدری تکرار اتفاق غرب در ایران است. 
آزادی بی حد و حصری که سن رابطه داشتن را تا 13سال 
کاهش داده و به فجایعی از قبیل فروش برده جنســی، 
تجارت جنســی، ریخته شدن قبح مسائل و ازبین رفتن 
بنیان خانواده بدل شده اســت. البته مستند، غرب را 
در بعضی موارد مســلمان تر از حال حاضر ما دانســته 
و رفتارهایی مثــل خیانت، آرایش های زیــاد، نگاه ها و 
ولع مردان ما را نتیجه عقده های جنسی مان می داند. 
قسمت دیگر مستند به ارائه راه حل اسامی برای مشکل 
اختصاص داشت. شمقدری ازدواج موقت را راهکاری 
می داند که هم می تواند غریزه نسل جوان را ارضا کند و 
هم مغایرتی با ســنت و مذهب ما ندارد. او ازدواج موقت 
را راه حلــی ایمن برای عبور از بحــران کنونی می داند و 
معتقد اســت می توان از راهی به جز غرب، به لذت های 

خدادادی رسید.

 خوب، بد، زشت
پــس از پخش مســتند، مجــری جامعه اســامی، از 
مهمانان دعوت کرد تا باال آمده و بحث را شــروع کنند. 
جناب مهــکام بحث را با اشــاره به ســال 1960 و آغاز 
انحرافات جنسی در غرب شــروع کرد. دادن آمارهای 
عجیب بدون ذکر منبع و خوش بینی به وضعیت کشور از 
نکات اصلی حرف های مهکام بود. وی خاطرنشان کرد 
که آنچه در غرب اتفاق افتــاد، نه یک نیاز که تولید یک 

نیاز بود. پایان صحبت او با مقایسه ای بین غرب، ایران و 
اسام بود. غرب روابط بی قیدوشرط و آزادانه را مطلوب 
دانسته و سفارش اســام خویشتن داری، سپس ارضا 
است. ایران هم وضعیت مشخصی ندارد؛ ولی مطمئنًا 
دچار بحران جنسی نیست! این ها بخشی از حرف های 
مهکام بود که با توجه به متلک انداختن ها و خنده های 

حضار بسیار مضطربانه گفته شد.
با کمی تأخیر در رسیدن به سالن، یاسر عرب بحث را ادامه 
داد. اما بحث به سرعت گم شــد و باتوجه به شلوغ شدن 

سالن و ســروصدا، به حاشیه کشیده شد. عرب، پوستر 
دانشگاه را بی معنی خواند و جلسه را به دلیل نبودن یک 
جامعه شناس و یک زن، کامل ندانست. با سؤال راجع به 
آمارها و محل تحصیل مهکام جمعیت به وجد آمد. عرب 
از دانشجویان خواست که خود را با غرب مقایسه نکنند 
و از یک حکم فقهی مثل ازدواج موقت، آمپول اجتماعی 
نســازند و ســعی کنند قبــل از هر راهکاری به مشــکل 
به خوبی فکر کنند. او با ارائــه مثال هایی مثل ماهواره و 
اینستاگرام، تن دادن به بعضی مسائل را اجتناب ناپذیر 

دانست و خواســت که وجود بعضی چیزها را بپذیریم و 
آن هارا ببینیم. شمقدری در جواب سؤالی  باکره بودن یک 
دختر را ارزش واالیی ندانسته و گفت که ازدواج موقت در 
کنار تهدیدهای آن فرصت هایی را نیز ایجاد می کند که 
کفه ترازو را برای آن ســنگین کند. او با بیان اینکه جوان 
تا حد مشخصی توان خویشــتن داری دارد و با اشاره به 
جمعیت زیاد فاقد تجربه جنسی در سالن، شوخی زشتی 
بــا خانم های حاضر کرد که با واکنــش عرب همراه بود. 
مهکام تقریبًا از بحث حذف شد و جمعیت با کوچک ترین 

حرف حساسی دست می زدند.
عرب که حکم فمنیســت بحث را پیدا کرده بود، با بیان 
اینکه زن وســیله ای برای رفع نیاز جنسی مرد نبوده و 
نیست، به عواقب ازدواج موقت برای زنان پرداخت. او 
در جواب سؤالی راجع به ترکیب اسم آقای ظریف و یک 
پورن استار در اینترنت، سؤال دیگری کرد: »آیا اگر اسم 
آقای جلیلــی آنجا قرار می گرفت هم ما می توانســتیم 

راجع به این موضوع حرف بزنیم؟«
بحث گم شده، با شــمردن خوبی ها و بدی های ازدواج 
موقت و نوعی دفاع شــخصی از ســوی مهکام به پایان 
رســید. بیشتر ســؤاالت حاضران در میان بحث اصلی 
مجری و سه نفر دیگر گم شد و دست زدن های تکراری 

تمرکز بحث را از بین برد.

اکران جنجالی و نقد مستند »انقالب جنسی« و حواشی آن

مسائل جنسی روی سن می رود

گــــــــــــــــــــــــزارش 96 آذر   11 شنبه    743 شماره 

سؤال اصلی این است که آیا بحث و مستندسازی درباره مسائل جنسی از سر نگرانی است یا لذت؟ استقبال 
گرم از این دست نشست ها از سر دغدغه است یا جذابیت آن؟ آیا با فعالیت های فرهنگی می توان زیست 
جنسی بیمار کشــور را درمان کرد یا نیاز به تجدیدنظری اساسی اســت؟ اصًا مشکل ما چیست؟ موارد 
خــاص را چگونه حل کنیم؟ به دختر ســنتی و متدینی که لذت های هم عصران خــود را می بیند و جامعه 
او را عقب مانده می پندارد، چه بگوییم؟ چرا پســران به جای ناراحت شدن، از بحث راجع به غرایز جنسی 
در فضاهای این چنینی لذت می برند؟ »فقر و فحشــا«، »انقاب جنســی« و انقاب جنسی ها و فیلم ها و 
کتاب هایی از این دست، بحرانی را که هرروز و هرجا با آن درگیریم، از بین خواهد برد؟یا ما بیست سال پیِش 

غربی هستیم که االن می بینیم؟ آیا واقعا »شهر نو« نویی درحال تأسیس شدن است؟

شهر نو

Ó	 صحنه هایی از مستند مثل مصاحبه با روسپی مردی، نشان دادن
تبلیغات جنســی، پارتی خیابانــی همجنس گرایان و خیابان های 
اختصاصــی برای فحشــا، بیننده را ناخــودآگاه به وجــد آورده و 
جمعیت ســالن را بر موج مستند سوار می کرد که البته طعنه عرب 

را به همراه داشت.
Ó	 در قســمتی از نشست، شــمقدری با بیان اینکه وضعیت ازدواج و

تجربه جنســی خوب نیست و دوستان حاضر باید بجنبند، گفت: 
»می توانید از همین االن و اینجا شروع کنید، فقط حیف که تعداد 
بانوان کم است«. این شوخی با عذرخواهی یاسر عرب همراه شد 

که تشویق شدید سالن خصوصًا دخترها را درپی داشت.
Ó	 شمقدری جای دیگری از سخنان خود درباره بدی ها و خوبی های

ازدواج موقت، در جواب اینکــه ازدواج موقت باعث تنوع طلبی در 
افراد می شــود، گفت: »شاید در ازدواج موقت به چنین مشکاتی 
برخورد کنیم، ولی نباشــد هم مشــکاتی داریم. مثــًا در همین 
ســالن چند نفر درگیر پورنوگرافی و مشــکات آن می باشند؟« که 
عکس العمــل جمع حاکی از وجــود باقدرت این مشــکل در بین 

شریفی ها بود، ولی اجازه چاپ ندارد.
Ó	 :عرب در ابتدای صحبت های خود خرده ای به مهکام گرفت و گفت

»کاش همه چیز را به پای اســام ننوشــته و خود را اســام معرفی 
نکنیم، بلکه سعی کنیم بگوییم برداشت ما از اسام این است«. این 
صحبت باعث شد تعدادی از حاضران از او بپرسند که چرا اسام را 
ضعیف و قدیمی شمرده و توانایی حل مشکل را در اسام نمی بیند. 

عرب در جواب این سؤال لحن و منظور خود را اصاح کرد و گفت: 
»نباید چهره دین را شخصی کنیم و موضوع، توانایی اسام نیست«.

Ó	 عرب آمارهای مهکام را با فرض صحیح بودن بسیار نامربوط دانست و
خطاب به او گفت: »این بسیار تأسف آور است که شما آمار زنازاده های 

غرب را می دانید، ولی آماری از تعداد فاحشه های تهران ندارید«.
Ó	 یکی از حاضران نیز مقایســه مهکام بین زنازادگان غرب و بچه های

بی سرپرست را غیرعلمی خواند که با حمایت شمقدری همراه شد.
Ó	 ســر و صدای ســالن و خنده های بلند، بحث را خیلی سریع ازبین

می برد و البته مدیریت بد مجری نیز بی تأثیر نبود. هرســه نفر وقت 
و جو را برای بحثی حتی محدودتر کافی ندانســته و بعد از نشست 

نیز با بچه ها صحبت کردند.

در حاشیه
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یکی از برنامه های خیلی خوبی که در ســال تحصیلی جدید در دانشــگاه اجرا شد، ســاماندهی جریان ترافیک داخل دانشگاه بود. طرحی  پرونده
شامل مدیریت مجوزهای تردد، مسیرهای مجاز برای تردد خودروها و مشخص کردن محل های مجاز برای پارک کردن خودروها. نتیجه همه محمد صالح انصاری

این کارها در نگاه اول تخلیه بخش درخورتوجهی از دانشگاه از خودرو به نفع عابران پیاده بود که عالوه بر مهربان ترکردن دانشگاه، از لحاظ ایمنی هم بهبود 
خوبی حاصل شد. همه این کارها هم میسر نبود مگر به همت کمیته ترافیک، معاونت مالی و اداری، حراست دانشگاه و همکاری همه اهالی دانشگاه، اما...
این پایان داســتان نیســت. با وجود همه این کارها و حتی افزایش 50تایی ظرفیت پارک کردن در دانشــگاه )با اســتناد به مصاحبه شماره 728 روزنامه با دکتر 
نجمی، معاون مالی و اداری( هنوز هم هر روز شاهد رفتارهای عجیب ترافیکی از صاحبان خودرو در دانشگاه هستیم. ما این رفتارها را ارزش گذاری نمی کنیم، 
بلکه فقط به کارشناســان امر می ســپریم تا این رفتارها را تفسیر کنند. گفتنی است عکس های این پرونده بالغ بر 124 مورد بود که به علت کمبود فضا نسبت 

به وسعت فاجعه، بخشی از آن ها را فقط گلچین کردیم.

گزارش تصویری وضعیت بد پارک کردن خودرو در دانشگاه

هر جا که دلم بخواد

پرونــــــــــــــــــــــده

 همکاری باید 
بیشتر باشد

در گزارش تصویری نمونه هایی از تخلفات 
رانندگــی هنــگام پارک کــردن را بررســی 
کردیم. بخش درخورتوجهی از این تخلفات 
برمی گــردد به تعــداد پارکینــگ مجاز در 
دانشگاه و تعداد مجوزهای تردد. به همین 
منظور در تماســی تلفنی بــا دکتر رجبی، 
دبیــر محتــرم کمیتــه ترافیک دانشــگاه 

صحبت کردیم.

1. به چه جایی، محل پارک مجاز گفته 
می شود؟

جاهایــی که با خط کشــی ســفید مشــخص 
شده اند، محل پارک مجاز محسوب می شوند.

2. ظرفیت جــای پارک در دانشــگاه 
چقدر است؟ کجاها هستند؟

تقریبًا حدود 600 جــای پارک. پارکینگ های 
اصلــی به طــور عمــده در محوطــه جنــوب 
ســاختمان جدیــد هوافضــا و محوطه پشــت 
دانشکده های عمران، مهندسی شیمی و نفت 
و کامپیوتر قرار دارنــد. در خیابان های جانبی 
داخل دانشگاه نیز تعداد درخورتوجهی از جای 

پارک ها پیش بینی شده است.
3. چه کســانی مجوز تردد و توقف در 
دانشــگاه دارند؟ چند مجــوز صادر 

شده است؟
به طور کلی هر کســی که رابطه استخدامی یا 
قراردادی با دانشگاه داشته باشد، می تواند از 
این امکان اســتفاده کند. پیش از ساماندهی 
بــه  ترافیــک دانشــگاه، نزدیــک  وضعیــت 
2هــزار مجوز تردد صادر شــده بــود که بخش 
درخورتوجهی از آن ها تقلبی بوده است. االن 
قریب به هزار مجوز صادر شــده اســت. البته 
برخی همکاران هنوز برچسب مربوط به مجوز 
تردد را پشــت شیشه شــان نصب نکرده اند که 
کمی مشکل ساز است. اگر آن را رعایت کنند، 
طبیعتــًا مدیریت تردد داخل دانشــگاه بهتر و 

روان تر خواهد شد.
4. بیشترین تخلفات چه هستند؟

متأســفانه پارک کــردن روی خــط عابــر و زیر 
متــداول  بســیار  »توقف ممنــوع«  تابلــوی 
اســت. همچنین تعدادی از افــراد نه تنها در 
محل های خط کشی شــده پــارک نمی کنند، 
بلکــه در محل عبــور پیاده پــارک و مزاحمت 
جدی ایجاد می کننــد. پارک کردن در بعضی 
قســمت های دانشــگاه واقعًا از لحاظ ایمنی 
خطرناک اســت کــه بارزترین آن هــا ورودی 
برخی آزمایشگاه هاســت. یک ســری هم در 
محل خط کشی شــده دقت کافــی را به خرج 
نمی دهند که باعث می شود پارک کردن برای 

نفر بعدی هم مشکل شود.
5. وضعیت را چطور ارزیابی می کنید؟
در کل که از گذشــته خیلی بهتر شــده است. 
آشــفتگی قبل بســیار کمتر شــده و حقوق و 
امنیت عابران پیاده بسیار مطلوب تر است؛ اما 
در قســمت خودروها نیازمند همکاری بسیار 
بیشتری هســتیم. هرچند مســئله، فرهنگی 
اســت و باید کمی به آن مهلــت داد، باتوجه به 
بافــت فرهیخته جامعه شــریف انتظــار داریم 

هرچه سریع تر به نقطه مطلوب برسیم.
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پدافند غیرعامل چیز 
خوبی است. فرماندهان 
ارتش و سپاه در بیانیه های 
جداگانه ای از این نوآوری 
در استتار تقدیر نمودند. 
می گویند صاحب این 
خودرو با این حرکت 2 سال 
کسری سربازی گرفت.

این نوع پارک کردن بیش 
از آنکه تجاوز به پیاده راه 

باشد، تبلیغ شاسی بلند 
است. آفرین. 

این تیر دوشعبه ترافیکی 
است. هم روی خط عابر 

نشسته، هم به تابلوی »توقف 
ممنوع« بی توجهی کرده 

است. خیابان پژوهش هم 
خالف کاران خاص خود را دارد.

رفتاری سوپرپرخطر که اصاًل دیدن این تصویر را برای کودکان 
مناسب نمی دانیم. شما ببینید! »مسئولیت« را اشتباه نوشته 

است. لطفًا در نوشتن اطالعیه دقت کنید. اینجا دانشگاه 
شریف است. از 100 نفر اول 97 نفر به این دانشگاه می آیند.

پشت دانشکده مکانیک کاًل محل اختفای خالف کاران 
ترافیکی است. همان طور که می بینید مهم نیست خودروی 

شما پراید باشد یا شاستی بلندی گران قیمت، تحصیالتتان 
دیپلم باشد یا دکتری از دانشگاه های معتبر دنیا. خدا کسی 

را با جای پارک امتحان نکند.

سانتافه به پراید: 
»می شه یه کم برید 
اون ورتر منم جا 
بشم؟ اون وسط 
خالیه«. سپس رو به 
کمری: »بیا داداش 
جا می شیم. یه کم 
مهربون تر«.

این هم پرایدی 
جامانده از نماز 

جماعت. ما خواهان 
آزادی ورود خودروها 

به مساجد هستیم.

تفسیر این صحنه 
کمی سخت است، 
ولی خرده نگیریم. 
شاید مجتمع 
خدمات را ندیده 
و اشتباهی پارک 
کرده است. انسان 
جایزالخطاست، پراید 
که جای خود را دارد.

خیل خودروهایی که در محل های بدون خط کشی پارک 
کرده اند! این دیگر پدیده ای انفرادی نیست، این جنبشی 

مدنی و اجتماعی است.

به نظر شما برای ورود به این کارگاه چه 
باید کرد؟ اول وارد خودرو شوید و راه 
خود را از کاپوت به داخل کارگاه پیدا 
کنید. احساس می کنم شهرداری 
پلمب کرده کارگاه را.

بستگی دارد این سه نفر از میان استادان یا کارمندان 
معترض باشند یا مسئول. اگر معترض باشند که احتمااًل با 
سدکردن راه ورود به دانشکده صنایع خواسته اند اعتراض 
مدنی آرامی کنند و اگر مسئول باشند که احتمااًل منظورشان 
این بوده که عبور دانشجو از این در ممنوع است و لطفًا از در 

شمالی دانشکده تردد کنید.

راننده 206 صندوق دار 
آمبوالنس با خشونت را رد 

کرده و روبه روی بهداری، در 
معبر پابرهنگان، خودروی 

خود را پارک کرده است.
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تاکنون فعالیت های بسیاری درمورد ثبت تاریخ دانشگاه انجام شده است. از مکتوباتی  که افراد دقیق و داخل سیســتم مدیریتی دانشگاه، مانند مهندس معین زاده به یادگار پرونده
گذاشته اند، تا کارهای پراکنده ای که برخی فارغ التحصیالن عهده دار آن بوده اند. در برنامه چهل سالگی 
دانشگاه، مصاحبه های متعددی با افراد مرتبط انجام شده بود؛ اما این ها همه در ظرف واحدی جمع نشده 
بود. دبیرخانه اسناد این کار را در جشن پنجاه سالگی دانشگاه برعهده گرفت و نتیجه اش شد کتاب »روزگار 
شریف«. افرادی حرفه ای در حوزه تحقیق و نگارش مانند علیرضا زمانی و راضیه کریمی و تعدادی از بچه های 
روزنامه و فارغ التحصیل دانشــگاه به دبیرخانه اســناد و مهندس میرزایی کمک کردند تا کار آماده شــود. 

برمبنای بازخوردها، سؤال هایی شکل گرفت. تیم تولید محتوای کتاب به این سؤال ها پاسخ داده اند.

تهیــه و تدوین کتــاب روزگار شــریف چقدر 
زمان برد؟

کار تحقیقات و انجام مصاحبه ها و جمع آوری اســناد 
در حدود هشــت مــاه به طــول انجامید و نــگارش و 

آماده سازی کتاب نیز شش ماه زمان برد.
تیم متشکل از چند نفر و با چه تخصص هایی 

بود؟
برای آغاز این پروژه، گروهی با مدیریت مهندس میرزایی 
در دبیرخانه اسناد درمورد کلیات پروژه و  مسائل مختلف 
آن شــکل گرفت و دراین خصوص جلسه های مختلفی 
برگزار شــد. در ادامه هم افرادی متشکل از پنج محقق 
به سرپرســتی علیرضا زمانی کار جمع آوری اطاعات 
و انجام مصاحبه ها را برعهده داشــتند. گروه محققان 
ازجملــه افرادی بودنــد که در کارنامه خود چند ســال 
تجربه در گردآوری منابع گسترده کتاب های 170جلدی 
»محله ما« )اســناد مکتوب و آرشــیوی به همراه  تاریخ 
شفاهی از معتمدان و مطلعان محلی( و کتاب های دفاع 
مقدس را داشــتند. بخش اعظم پروژه های تحقیقاتی 
که تیم تحقیق این مجموعه در گذشته انجام داده بود، 
مبتنی بر تاریخ شــفاهی و مصاحبه در کنار جمع آوری 

اسناد و مکتوبات بوده است.
برخــی می گوینــد کار شــما چــون نقل قول 
مستقیم نیســت، تاریخ شــفاهی محسوب 
نمی شود. چرا لحن قصه گو را انتخاب کردید؟

این کتاب دارای نویسنده بوده و خانم راضیه کریمی از 
فارغ التحصیان دانشگاه آن را نوشته و مشخص است که 
کتاب به لحاظ فرمی و محتوایی به شیوه تاریخ شفاهی 
ارائه نشده اســت. در کتاب های ارائه شده به فرم تاریخ 

شفاهی، راوی واقعه، یک نفر بوده که طی مصاحبه ای 
با فــرد مصاحبه کننده، به ارائــه اطاعات درخصوص 
واقعه یا به شــرح زندگانی خود می پــردازد. درحالی که 
در این پروژه، عاوه بر مصاحبه های  متعدد با استادان 
و دانش آموختــگان و مســئوالن دانشــگاه، کتاب ها و 
مکتوبات و اســناد فراوانی جمع آوری و اســتفاده شده 
اســت. آنچه درمورد بحث تاریخ شفاهی مطرح بوده و 
است، این اســت که در بخش تحقیقات، بخش نسبتًا 
قابل توجهی از اطاعات ازطریق روش تاریخ شــفاهی 
جمع آوری شده اســت. همان طور که در تعریف تاریخ 
شفاهی ذکر شده، یکی از روش های پژوهش در تاریخ 
اســت که به گردآوری اطاعات از یک موضوع در قالب 
شیوه هایی چون مصاحبه می پردازد. همان طور که گفته 
شد، بخش قابل توجهی از منابع تحقیقی ازطریق تاریخ 

شفاهی صورت پذیرفته است.
پیچیدگی های کار کجاست؟

 در هنگام شروع پروژه، نام استادان و دانش آموختگانی 
که می توانستند در فرایند تاریخ شفاهی اطاعات مفیدی 
درخصوص موضوعات مختلف دانشگاه ارائه کنند، تهیه 
شد. به این ترتیب لیستی بالغ بر هشتاد نفر تهیه شد. این 
تعداد افراد برای یک پروژه تاریخ شــفاهی، تعداد بسیار 
باالیی اســت که زمان و انرژی فراوانی را طلب می نماید؛ 
هرچند که به دالیل مختلف مصاحبه با تعدادی از این افراد 
میسر نشد. الزم به ذکر است در چهلمین سالگرد تأسیس 
دانشــگاه، با تعداد زیادی از این افراد مصاحبه هایی به 
عمل آمده بود که کمک بزرگــی در روند تحقیق به گروه 
نمــوده و در نگارش نیز مورد اســتفاه قــرار گرفت. یکی 
از ســختی های کار، مشــغله کاری فــراوان اســتادان و 

دانش آموختگان شریف، تعیین وقت برای مصاحبه بود که 
نیاز به پیگیری های فراوان داشت. از سوی دیگر عده ای 
از مدیران و استادان و دانش آموختگان گذشته دانشگاه 
دارای سمت های اجرایی و مناصب باالی دولتی بودند که 

در این زمینه مشکات فراوانی به وجود آمد.
به نظر می آید روایت شما بیشتر از زبان رئیس 
هر دوره نوشته شده است. چقدر این حرف 

را قبول دارید؟ 
این حــرف با متن کتاب نمی توانــد خیلی هم خوانی 
داشــته باشــد. هرچند که از مصاحبه های رؤســا نیز 
استفاده شــده اســت. برای مثال درباره شکل گیری 
دانشگاه تنها به ســخنان دکتر مجتهدی اکتفا نشده 
و مســائل مختلــف دیگر نیز در این زمینه دیده شــده 
است. یا راجع به انتقال دانشگاه به اصفهان، نه تنها به 
گفتار و زبان مســئولین وقت رجوع نشده که براساس 
اسناد به دســت آمده، این موضوع مورد بررسی روایت 
قرار گرفته اســت. یا فعالیت های سیاسی دانشجویان 
که بخش مهمی از وقایع دانشــگاه از سال 49 تا سال 
57 را به خود اختصاص می داد، براساس اسناد مکتوب 

به دست آمده مورد استفاده قرار گرفته است.
با تعدد روایت درخصوص یک موضوع واحد 

چگونه برخورد کردید؟ 
در برخی موارد روایت ها را با اسناد مکتوب به دست آمده 
که به خودی خود اطاعات چندانی به دســت نمی داد، 
ســنجیده و مطابقت دادیم و روایت نزدیک به اســناد را 
استفاده کردیم. به طور مثال در بحث اینکه آیا از ابتدا قرار 
بود دانشگاه به اصفهان منتقل شود یا اینکه باید در تهران 
می بود و بعدها قرار شد به اصفهان برود، روایات مختلفی 

بین افراد وجود داشته و دارد. اما طبق سندی که از سازمان 
اســناد کتابخانه ملی به دست آمد، مکان اولیه ای که در 
اختیار دکتر مجتهدی قرار گرفت و قرار بود هنرســتانی 
در آن ایجاد شود، به صورت موقت و اجاره ای به دانشگاه 
واگذار شــده بود تا مســئوالن دانشــگاه درپی ساخت 
ســاختمان اصلی دانشگاه در اصفهان باشند. براساس 
مکتوب دیگــری، دکتر مجتهدی ســفری به اصفهان و 
دیداری با استاندار وقت داشته تا زمین مناسب دانشگاه را 
پیدا نمایند. در حالی که بسیاری بر این اعتقادند که از ابتدا 

قرار نبود دانشگاه به اصفهان نقل مکان نماید.
یکی از نقدها این اســت کــه لحن قصه گو تا 
اواسط کتاب خیلی خوب حفظ شده است، 
ولی هرچه به پایان نزدیک می شویم این رویه 

ضعیف تر می شود. چقدر موافقید؟ 
بله. شاید این نقد را بتوان بر این بخش وارد کرد. دلیل آن 
را می توان در عدم انسجام روایت های موجود و گفته شده 
دانســت. از سوی دیگر در برخی موارد حساسیت هایی 
وجود داشــت که نیاز به توضیحاتی بود. البته سعی شد 
ایــن توضیحات به پاورقی منتقل شــود، ولی به هرحال 
روی خود متن کتاب هم مؤثر بود. ازاین رو برای تبیین این 

ضرورت ها، روایت متن دستخوش تغییراتی شد.
آیا کار ادامه دار خواهد بود؟

 در ابتدا قرار بود تاریخ پنجاه ســاله دانشــگاه در کتابی 
نوشــته و عرضه شــود، امــا باتوجه به حجــم تحقیق و 
باتوجه به رویدادهای مختلف دانشــگاه، جلد اول این  
کتــاب، به تاریخ دانشــگاه از ســال 1344 تــا انقاب 
فرهنگی پرداخته و قرار است جلد دوم این کتاب تاریخ 

دانشگاه از انقاب فرهنگی تا امروز را دربرگیرد.

مجریان کتاب »روزگار شریف« از کار خود دفاع می کنند

سختی انتخاب از میان چند روایت
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مزیت تاریخ نویســی دانشگاه، حضور افرادی است که کم وبیش در متن ماجرا بوده اند و از آن آگاهی 
دارند. برخی از دغدغه های مرتبط با کتاب از ایشان پرسیده شده است.

با توجه به آگاهی شما از تاریخ شریف، مطالب 
کتاب مستند است؟

دکتر ملکی :
برداشــت خیلــی کوتاهــی از 
اتفاقــات و حــوادث دانشــگاه 
صنعتی شــریف از سال 1345 

تاکنون است.

 مهندس مقدسیان : 
کــه  را  جریان هایــی  بعضــی 
تأثیرگــذار هم بوده اند، کمرنگ 
وارد شده است؛ اما آنچه روایت 

کرده، مستند است. 

 دکتر مهدیقلی: 
 بله مستند است. به عنوان کتاب 
مرجع که از گذشــته دانشــگاه 
خاطره سازی شود، خوب است. 
البتــه بســتگی دارد افرادی که 
کتاب را مطالعه می کنند، برای چه دوره ای باشــند؛ 

مثــًا بــرای دانشــجوهای جدیــد کــه در آن دوره 
نبوده اند، اطاعات مناسبی دارد و برای قدیمی ها 

خاطره انگیز است.

 مهندس معین زاده:   
مستند است. تأسیس دانشگاه 
کامًا درســت نوشته شده. من 
امیدوارم در آینده همین کتاب 
بــا جلد، قطــع و انــدازه فونت 
بهتر و استفاده صحیح تر صفحه سفید کتاب منتشر 
شود. البته بایستی به فعالیت دانشکده ها و مراکز و 
پیشــرفت های آموزشی و پژوهشی به صورت مفصل 
و با همکاری بیشــتر اســتادان و اشــخاص قدیمی 

دانشگاه پرداخته شود.

مطلبی است که فکر کنید جا افتاده باشد؟
 مهندس مقدسیان:  

در دوره اول دکتــر مجتهــدی 
اتفاتــی افتــاد که باعث شــد 
دکتر عوض شود و این موضوع 

خیلــی کم رنــگ اســت. یعنــی دانشــجو متوجه 
نمی شــود آن زمان دکتر که مورد احترام شاه بود، 
چطور شد سخنرانی نیم ســاعته ای تشکیل شد و 
بعد از 20 روز دکتر برکنار شــد و فرد دیگری آمد. 
این سند زنده اســت. درمورد دکتر عباس انواری 
و وقایع آن زمان چیزی نوشــته نشــده اســت. آن 
زمــان اوایل انقاب بود و دانشــگاه خیلی ملتهب 
بود. دانشجویی بوده که گول ساواک را خورده بود 
و االن دارد درمــورد آن وقایع، کتاب می نویســد. 
پیشــنهاد من این اســت که اگر قرار اســت کتاب 
ادامه داشــته باشــد، 3 یا 4 نفر از افــراد مختلف 
دانشــگاه طی 2 یا 3 جلسه برای تجدیدنظر با هم 

بگذارند. جلسه 

حجم و عمق مطالب را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

 دکتر غفرانی:  
بــه نظر من حجــم و عمق کتاب 
مناسب است، نه آن قدر تفصیلی 
که خسته کننده باشد و نه آن قدر 
مجمــل که گویا نباشــد. مضافًا 
کتاب با نثر روانی نوشــته شده اســت که خواننده با 

عاقه آن را دنبال می کند.

 دکتر مهدیقلی:  
ما هیچ مســتندی از دانشــگاه 
نداشــته ایم و چنیــن مرجعــی 
الزم بــود. البتــه اگــر بخواهیم 
خیلی دقیق فضــای آن زمان را 
جمع آوری کنیم، باید با افرادی که در دانشگاه حضور 

داشتند و دارند بیشتر صحبت کنیم. 

به نظر شما استفاده از فرم قصه گویی و روایی 
برای این کار مناسب است؟

 دکتر غفرانی:  
ســبک داســتان گونه کتاب به 
نظر من خوب اســت و استمرار 
نشــان  به خوبــی  را  تاریخــی 
می دهــد. از مطالــب جلد دوم 
اطاعــی نــدارم؛ ولی شــاید بد نباشــد ســاختار 
فصل بندی حداقلی ای به هر دو جلد داده شود. برای 
مثال تاریخ دانشگاه قبل و بعد از انقاب و برحسب 

دوران های مدیریت تفکیک شود.

 دکتر ملکی : 
ماندگارترین کار در نوع بشریت، 

همین روایت کردن است.

به روایت استادان

در قدیم، مرکز محاسبات دانشگاه مثل االن نبود. کلی 
برو و بیا داشت و به سیستم هایش می نازید، آن قدر که 

هویدا هم برای بازدید می آمد.
محل خودسوزی یکی از دانشجویان جلوی دانشگاه 

درپی اعتراضات سیاسی
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هــــــــــزار قلــــــــــم

علی اسمارت

اندراحواالت پاییز وارونه  امسال ما.
لطفًا کسی به خودش نگیره، کلی گفتم.

#اپای

ashkan31194 szamani20 hadi.khodabande

شــریف وافقی،  ســردیس های  کنــار  در  کاش  ای 
علی محمدی، شــهریاری و احمدی روشن، سردیس 
مریم میرزاخانــی، دکتر مجتهدی و شهشــهانی هم 

نصب می شد.

Yazdan babazadeh

Amin sabbaghian

آقا ایــن فودکورتی که زدن تو دانشــگاه، مشــخصه 
که یه قــدم کامًا گسســته بوده تو دانشــگاه. دیگه 
انصافــًا یــه کمینــه زمانــی رو بیایید تحمــل کنیم 
تا به تعــادل برســه و شــرایط و اندازه هــا و مقدارها 
دستشــون بیاد. خاصه به نظرم جای غرزدن، بریم 
هر انتقــادی داریــم خیلــی رســمی و محترمانه به 

مسئولش بگیم .

خوشــحالی ینی یه دونــه بیت کوین تو جیب شــلوار 
^__ قدیمی ت پیدا کنی̂ 

همون ساکت معمولی

الهه  »صبحانه تمام شد« شریف پاس.

عاقاهه ّامپدانس

توعم روسری بکن سرت بریم تو زنونه.

 : 1000qalam

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

 : 1000qalam.sharifdaily

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

یکی از بهترین مراســم هایی بود که تو شــریف برگزار 
شده بود !

سخنرانا! کسایی که تو فیلما حرف می زدن و حرفایی 
که می زدن و... ! بسیار راضی بودم !

واقعًا حیف امثال مریــم میرزاخانی این قدر زود از این 
دنیا برن !

#بزرگداشت_مریم_میرزاخانی

در سال 83 و در اردوی بین دو ترم،  هزار قلم
گفت وگویی بین دکتر مشــایخی، محمد حسین مخصوصی

اســتاد دانشــکده مدیریــت و دکتر دورعلی، اســتاد 
دانشــکده مکانیــک شــکل گرفت که تاحدی شــبیه 
مناظــره بود و هرکــدام از ایــن دو، نظــرات متفاوتی 
داشــتند. صدای این گفت وگو را در کانال روزنامه قرار 
دادیم و از کاربران خواســتیم نظرات خود را به آی دی 
ادمین روزنامه ارسال کنند. به طور خاصه به بعضی از 

نظرات گفته شده در این گفت وگو می پردازیم؛
دکتر مشــایخی: قطعًا دانشــگاه های خوب خارجی 
قوی تــر از دانشــگاه های داخلــی هســتند. منظورم 
از دانشــگاه های خوب، دانشــگاه هایی اســت که در 
هر رشــته جــزء 10 دانشــگاه برتر دنیا هســتند. این 
دانشــگاه ها می توانند دانشــجو را از لحــاظ علمی و 
فکری ارتقا دهند. من خودم اتفاقًا خوشحال می شوم 
که دانشــجویانم به این دانشگاه ها بروند؛ ولی از آن ها 
می خواهم که پــس از تحصیل برگردند. ما نمی توانیم 
جلوی خروج کسی را بگیریم؛ بلکه باید جذابیت داخل 

را افزایش دهیم و ارتباط دانشــگاه با مسائل داخلی را 
زیاد کنیم که دانشجو رغبت کند و برگردد.

دکتر دورعلــی: اول باید نیازها را بشناســیم و بعد 
عمــل کنیــم. مثًا کســی که تشــنه اســت، لوبیا و 
نخود به دردش نمی خورد. ما در بســیاری از مسائل 
کشــور، هم ســخت افزار داریم و هم نیروی انسانی 
داریم؛ ولی علت مشــکات این اســت که مدیریت 

ضعیف است. 
دکتر مشایخی: وقتی یکی از بچه ها به خارج می رود، 
آن قدر پیشنهادهای خوب برای او وجود دارد که ترغیب 
می شود که برنگردد و با دیدن این پیشنهادها درنهایت 
خــود را توجیه می کند که در کشــور اصــًا به او ظلم 
می شده و بهتر اســت بماند. اینکه یک نفر تصمیم به 
برگشت بگیرد، به زمینه فکری او برمی گردد. به همین 
دلیــل از بچه ها می خواهیم که اگر زمینه فکری شــان 

فراهم نشده، نروند.
دکتر دورعلــی: آیا عواقب واردکــردن علوم از خارج 
کشور را می دانید؟ کسانی مدیریت را به دست گرفته اند 

که مدیریت را ضعیف خوانده اند و نمی توانند مدیریت 
را به درستی به دســت بگیرند. درحال حاضر در کشور 

مدیران بسیاری از شرکت ها هستند که حتی از خواندن 
یک صورت مالی عاجز هستند.

بازخوانی سخنرانی دکتر مشایخی و دکتر دورعلی در اردوی مشهد سال 83

تقابل نظر دو بزرگ مدیریت و مهندسی

بــرای ما که ایران مونــدن واقعًا هیچی نــداره، جز اینکه 
تو یه شــرکت بریم و مشغول حمالی بشــیم. از هر صد تا 
استارت آپ هم چارتاش می گیره. بقیه شون نابود می شن. 
حمید/ علوم کامپیوتر کیفیت صدا هم خیلی بد بود. 

چقــدر کیفیت فایــل بد بود! جالبه که این اســاتید 
هــردو هــم رفتــن اون ور درس خونــدن. نمی دونم 
چــرا دکتــر دورعلــی می گــن همه چیــز همین جا 
داریــم. جالبــه بــرام بدونم هنــوزم اینجــوری فکر 

می کنــن. من هرچند شــاید بــه رفتن فکــر نکنم، 
ولی قطعــًا از رشــته م ناامیدم. خصوصًا نســبت به 
 زمانی که وارد دانشــگاه شدم، خیلی بی انگیزه ترم.
محمدرضا/ برق 91  

چقدر اســتاداتون شــوخی می کنن باهــم :دی. از 
10دقیقه 80درصدش شــوخی و خاطره بود. فقط 
اولش مهم بود که حرفاشــون رو قبول دارم. کیفیت 
مهتاب/ پلی تکنیک ضبط هم خوب نبود. 

صدای مخاطبان

96 آذر   11 شنبه    743 شماره 

دکتر علینقی مشایخی، اســتاد دانشکده مدیریت و 
اقتصاد دانشگاه

دکتر محمد دورعلی، اســتاد دانشــکده مهندســی 
مکانیک دانشگاه



صفحـــــــه آخـــــــــر

551...0910: جــا داشــت از حضــور پرافتخــار 
خانم های مهندســی شیمی ونفت درفینال والیبال، 
با همت خودشــون و حمایت آقایان و نقششــون در 
کنتــرل گفتــن کلمــات توهین آمیز توســط آقایان 
و البتــه مســئله حضور بانوان در ورزشــگاه بیشــتر 

می گفتید.
   آره جا داشــت. جاش همین پیامک بود 

که شما ُپرکردی با پایمردی خودت.
254...0903: آقا سیستم گرمایشی مسجد خرابه. 
از بس ســرده نمی تونــم برم بخوابــم. لطفًا پیگیری 

کنید وگرنه مجبور می شم پتو بیارم همرام...
   خب بیار!

253...0937: دانشــگاه می گــه پول نــدارم، پول 
ندارم، اون وقت سردر و ســردیس می سازه. آخرش 

پول هست یا برای کارهای ضروری نیست؟
   به خــدا حرف ما هــم همینه. می دن ها، 

به ما نمی دن!
091...0912: جای خالی آیدا رو شریف+ که هیچ، 

شریف++ و شریف# نمی تونن پر کنن.
   باز اگر تفکیک جنســیتی نکرده بودن، 

ویژوالش شاید می تونست جاش رو بگیره!

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

11

11

13
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وصله پینه

daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

در گیروداِر روزمرگی های خود 
با این دیوار های آجری رنگ 

شاید باید دنبال چیزی عمیق تر 
از سالم و احوال پرسی هایمان 

بگردیم،چیزی به عمق 
دوست  داشتن هایمان شاید.
شاید، تنها شاید بتوانیم این 

گاه گاه خاطرات مأیوس کننده  
زندگی مان را به دست 

فراموشی بسپاریم.
شاید بتوانیم جور دیگری 

نگاه کنیم به این زندگِی 
گره خورده با ماشین و حساب و 

ماشین حساب …

 فرهنگ کبدی 
و کبدی فرهنگی

این روزها، روزهای شادی 
برای جامعــه ایران درحال 
سپری شدن است. آخرین 
باری که این قدر شادی در 
جامعه گســترده شده بود، 
احتمااًل به بیســت ســال پیش همین موقع ها 
برمی گردد که ایران با شکست استرالیا به جام 
جهانــی صعود کرد. حــاال باز هم بیشــتر این 
شــادی و فرح متعلق به عرصه ورزش اســت. 
همان طور که همه می داننــد هنر و ورزش هر 

دو نزد ایرانیان هستند و بس.
 در ورزش کبــدی توانســتیم صادرات فرهنگ 
خودمان به کشورهای دیگر را آغاز کنیم و برای 
شروع این کار، چه کشوری بهتر از کشور برادر 
و خواهر )ترکیب این دو در یک فرد هم گویا در 
این کشــور هســت!(، تایلند. البته که مسئله 
پیش آمده، ابتکار و خاقیت شخصی خود آن 
فرد بود و این نشان می دهد که تایلندی ها اصواًل 
مردم خاقی هســتند و می توانیم از پتانسیل 
خاقیت آن ها در کشــور استفاده کنیم. حتی 
می توان از این پتانســیل خاقیت در دانشگاه 
هم استفاده کرد. مواردی مانند گرفتن غذای 
ســلف وقتی کد فراموشــی مربوط بــه آنجا را 
داریم، ولی جنسیتش را نداریم، حاضری زدن 
در کاس هــای معــارف و همچنین حضور در 
شریف پاس جهت کمک به مختلط کردن آن 

از این دسته هستند.
البته ممکن است در حین این فرایند خاقانه، 
شناســایی و ضبط شــوید که ما بــه این علت 
اعام می کنیم عواقب هرگونه اتفاقی برعهده 
خواننده است و روزنامه هیچ گونه مسئولیتی را 

در این زمینه قبول نمی کند.
پــروژه صــادرات فرهنــگ در هفته گذشــته 
به همین جــا ختم نشــد. نوع دوســتی دیگر 
خصیصــه بــارز مــا ایرانیــان اســت. تندیس 
نوع دوستی هفته گذشته را بایستی به سردار 
آزمون تقدیم کرد کــه در حین پروژه صادرات 
فرهنــگ بــه تایلنــد، تصمیــم گرفــت پروژه 
صادرات را از طرف شــمال ایران ادامه دهد. 
وی هدف از این کار را کمک به سانسورچیان 
زحمت کــش صداوســیما، ســامانه 3090 و 
شخص مرتضی حسینی اعام کرد. درنهایت 
به لطف سردار، ماریا کوماندانیا مجری روسی 
مراســم قرعه کشــی جــام جهانی هــم دچار 
واردات فرهنــگ شــده و اعام کــرد برای ما 

سورپرایزی خواهد داشت.
در پایــان از شــما خواننــدگان محتــرم تقاضا 
می کنیــم از دوســتانتان که اپای کــرده و در 
ممالک غربی به تحصیل مشغول اند، بخواهید 
این صــادرات فرهنگ را ادامه دهند. ما هم در 
تاشــیم این جریان را در دانشگاه و برای بازی  
تیم های دانشگاه پیاده کنیم تا روزی برسد که 
این فرهنگ در سراســر جهان گسترده شود و 

جهانی بهتر و پوشیده تر داشته باشیم. 

 این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به انســانیت که زمان، مکان، رنگ، نژاد و هیچ چیز دیگری نمی شناسد. 
به بنی آدم که اعضای یکدیگرند و اگر از محنت هم بی خبر باشــند، نام آدمیت از ایشــان گرفته می شــود. به همه  
توانمندی هایی که دیده نمی شــود. به همه  حق هایی که پایمال می شــود. به همــه  محدودیت هایی که نادیده 

گرفته می شود و آنگاه که صبر و تاش جای همه  آن ها را پر می کند و افتخار می  آفریند.
 این شــماره به مناســبت روز جهانی معلوالن، با افتخار تقدیم می شــود به افراد دارای معلولیت در دانشــگاه، با 

پوزش بابت همه  آسانسورهای خراب و پله های زیاد، همه  ساختما ن های بدون رمپ و... .

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
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واژ و ژاژاستاد شریف ما

رئیس دانشــکده شــریف مــا درحال صحبت با دبیر صنفی دانشکده بود که 
دبیر محترم گفت: »برای 800 نفر آدم توی این دانشــکده کًا یه آب ســردکن 
بیشــتر نداریم. مگه می شــه؟«. رئیس، حرفش را قطع کرد و گفت: »آقا 800 
نفر چیه؟ 1000 نفر!« و این گونه بود که دبیر به اشــتباهش پی برد و دیگر یک 

آب سردکن کافی بود.
استاد شریف ما وسط کاس برگشــت و رو به یکی از دانشجویان دختر گفت: 
»من با عروس، ببخشــید دختر صحبت می کنم که عروس بشــنوه. یعنی شما 

بشنوین«. بنده خدا هرکاری کرد قضیه را جمع کند، بدتر شد!
استاد شــریف ما همین که توی دانشــگاه دســتش به یک جایی بند شد، تمام 
دانشجوهایش را هیئت علمی همان دانشگاه کرد. البته فرض بر بی گناهی است. 
قطعًا بزرگوار درمورد دغدغه اشتغال دانشجوهایش احساس مسئولیت کرده است.
استاد شریف ما هر جلسه حضور و غیاب می کند، اما به گفته خودش حضور و 
غیابش به منظور کسر نمره نیست؛ بلکه هرگاه دانشجویی غیبت کند، موظف 
است هفته آینده به کل کاس شیرینی بدهد. هروقت تعداد کثیری دانشجو را 
چای به دست دیدید که به سمت دانشکده ما حرکت می کنند که بروند سر کاس، 

بدانید یک نفر هفته پیش غیبت کرده!
دانشجوی شــریف ما که از سال باالیی های اردوی مشهد بود، به ما می گفت: 
»هروقت دیدید برنامه ای داره توی جابر برگزار می شه، فارغ از برنامه و موضوعش 
برید شرکت کنید! جابر همیشه شیرینی های خوبی می دن«. شما فقط ببینید 

اندیشه های چتربازی تا کجا نفوذ کرده.

باختن: loss. مقابِل بردن. نوعی حرکت مدنی کامًا اختیاری که 
در آن شما با شجاعت و صداقت تمام اعتراض خود را آن قدر رسا 
به گوش جهان می رسانید که از شدت تحت تأثیرقرارگرفتن، سهام 
شرکت ژیلت با افت 68واحدی در بورس نیویورک معامله می شود؛ 
همچنین با این حرکت، طرف مقابل را چنان تارومارش می کنید 
که او برای اینکه خیلی شرمنده زن و بچه اش نشود، مجبور می شود سر راه یک مدال 
جهانی هم بگیرد. شکســت خوردن. ازآنجایی که هر شکست مقدمه پیروزی است، 
ولی هر پیروزی مقدمه چیز خاصی نیست، ما شکست را ترجیح می دهیم و هروقت 
درحال بردن باشیم به یکدیگر یادآوری می کنیم که »باید ببازی«. نوعی از بازی را که 
در آن در هــر حالت می بازی، بازی دوســرباخت می گویند و مهم ترین مثال آن بازی 
رأی دادن یا ندادن است. باختن معمواًل خوشایند انسان نیست، به جز در یک مورد و 

آن هم چیزی نیست جز: »چون دالرام می زند شمشیر/ سر ببازیم و رخ نگردانیم«.
آمده اســت که روزی جمعی از مریدان خدمت موالنا ســید شــهاب الدین حسینی 
رســیدند و راه حلی خواستند از بهر باخت هایشان. شیخ گفت: »یه پایان تلخ بهتر از 
یه تلخی بی پایانه«. مریدان معترض شدند که یا شیخ دفعه قبل این را گفتی و پندی 
جدید ده. این بار گفت: »اون نمی فهمه من بچه شــم، من که می فهمم اون بابامه«. 
باز خروشــیدند که: »یا شیخ این که اصًا دیالوگ پیمان معادی بود، چه می گویی؟« 
شهاب الدین گفت: »آها آها. االن می گم. اگه دیدی حریفت داره می بره، لبخند بزن 
تا به بردش شک کنه«. و مریدان جواب دادند: »ناموسًا ما را گیر نیاورده ای؟« بزرگوار 

فقط در بازیگری توانمند بود، پندش خوب نبود.

عمادالدین کریمیان


