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 شأن دانشگاه 
چیست؟

ظاهرًا باید در این نوشــتار 
درباره مهندسی و مهندس 
بنویســم! اما مگر می توان 
به مهندســی پرداخت و به 
علوم انسانی اشاره نکرد؟! 
و وقتی به این دو اشاره می کنیم مگر می توان 
از کنــار بســتر این علــوم یعنی دانشــگاه که 
مفهومــی پدیدآمــده در جهان جدید اســت 

بی تفاوت گذشت؟ 
آری، دانشگاه مفهومی متعلق به دوران جدید 
اســت. اگر تاریخ بشری را با معیار علم بررسی 
کنیم، می توان آن را به دو دوره تقســیم بندی 
کرد. دوره اول زمانی اســت که فرهنگ بشری 
از طبیعت پیروی می کند و گرچه علم و دانش 
به انسان کمال می بخشند، اما این علم وسیله 
تصرف در جهان و دگرگونی آن نیســت. دوره 
دوم دوره تجدد است که در آن تصرف در جهان 

اصل می شود. 
در ایــن دوره دیگــر بشــر از طبیعــت پیروی 
نمی کند یــا صرفًا به مشــاهده آن نمی پردازد 
بلکه می کوشــد تا آن را به فرمان خود درآورد. 
دانشــگاه زاده  همین عصر است که شروع آن 
از دوره رنســانس بوده است. در این عصر بشر 
شأن خود را با مهندسی، تخریب و سازندگی، 
دگرگون کردن جهــان و اعطای نظمی جدید 
به آن تعریف می کند. اما آنچه درباره همه این 
مسائل می اندیشــد و دغدغه علم، دانشگاه و 

جامعه  آینده را دارد، علوم انسانی است. 
اگر دربــاره علم و دانشــگاه و کارکردهای آنها 
پرســش نکنیم، بــه این معنی اســت که پروا و 
دغدغــه آینده نداریــم و پروا نداشــتن به این 
معنی است که اجازه می دهیم امور به هر شکل 
که هســتند همان گونه پیش بروند و این اتفاقًا 
مهندسی نیســت که بتواند به این موضوعات 
بپــردازد، بلکه پرداختن به این پرســش ها در 

شأن علوم انسانی است. 
الزم به ذکر است که دانشگاه آن طور که با لفظ 
آموزش عالی شــناخته می شــود صرفًا محلی 
برای آموختن مسائل علمی احیانًا با پیچیدگی 

بیشتر نیست. 
شــاید ایــن مفهــوم را بتــوان در واژه هــای 
اونیورســیته و یونیورســیتی بیشتر درک کرد. 
دانشگاه جایی است که فرهنگ، علم و زندگی 
را دگرگــون می کند و ایــن کار را با پرداختن به 
مســائل بشــری انجام می دهد. شاید عده ای 
در این ســرزمین بگویند که ســاحت دانشگاه 
متعلق به عرصه علم و آموزش و پژوهش است 
و وظیفه اصالح امــور را نمی توان از آن انتظار 

داشت. 
از طــرف دیگر در غرب این نگرانی وجود دارد 
که دانشگاه در بازار حل شود. اما مگر می توان 
به دور دانشــگاه دیواری کشید و آن را مستقل 
از امور جامعــه صرفًا کارخانــه ای برای تولید 
مقاله پنداشــت؟ به نظر نگارنده این سواالت 
مهم را باید از طریق پرداختن به علوم انســانی 

بیشتر کاوید.
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بر لبه پرتگاه
از هفته گذشته سخنرانی دکتر گلشنی، استاد فلسفه علم، در صدر اخبار کانال های 
شــریفی قرار گرفته و فقط صوت سخنرانی وی که در کانال روزنامه قرار گرفته بود 
حدود 18 هزار بار دیده شده است. دکتر گلشنی در سخنرانی خود انتقادات تندی 
را به دانشگاه وارد کرد و مهم ترین انتقادش به کمیته جذب بود و دکتر بنایی و دکتر 

نقدآبــادی، اعضای کمیته جذب، را به مناظره دعوت می کند. همچنین در بعضی از صحبت هایش گفت: 
»دانشگاه شریف کسانی را به خاطر نداشتن مقاله رد می کند که جذب استنفورد و میشیگان می شوند.« در پی 
صحبت های دکتر گلشنی انتقاداتی هم به او وارد شد؛ از جمله جواب دکتر کریمی پور استاد دانشکده فیزیک.

آخرین قدم از اولین پردیسی ها
در این فاصله ی بین دو ترم که نبودیم یکی از خبرهای مهمی که از زیر دست مان در 
رفت خبر فارغ التحصیلی اولین گروه از دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه شریف 
در تهران بود. پردیس تهران اولین دانشجویان خود را در سال 91 گرفت و در جشن 
فارغ التحصیلی که هفته سوم دی برگزار شد تعدادی از ورودی های 91 و 92 پردیس 

شریف به همراه خانواده هایشان فارغ التحصیلی خود را در سالن جابر جشن گرفتند. این جشن میزبان جمعی 
از مسئوالن پردیس و مسئوالن دانشگاه نیز بود؛ از جمله حجت االسالم رستمی و دکتر رشتچیان. گفتنی است 

که از ورودی های 91 پردیس تهران 40 درصد همچنان در حال گذراندن دوره کارشناسی هستند.
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فرای شروع ترم زوج و انتخاب واحد،  گزارش
بهمن ماه برای همــه ما یادآور یک فراز مالجعفری

اتفاق مهم تاریخی بوده و آن انقالب 57 است. از همین 
رو جامعــه اســالمی برنامه ای با حضــور مجازی علی 
علیزاده برگزار کرد که در نوع خود جدید و جذاب بود.

دوشنبه هفته گذشته آمفی تئاتر مرکزی شاهد گفتمانی 
بین دانشــجویان و یکــی از مشــهورترین تحلیلگران 
سیاسی جوان معاصر بود. گفتمانی با موضوع داغ این 

روزهای کشور: ما کجای انقالب ایستاده ایم؟

پروژه انقالب
مجری برنامه ایمان جامی بود. نکته جالب جلسه آنالین 
بــودن آن و ارتباط تصویری با علی علیزاده بود. گرچه 
جلسه با اســتقبال کمی مواجه شد و جمعیت حاضر 
خوش بینانه از 50 نفر بیشــتر نبود، ولی بحث بســیار 
جذاب، قوی و ســودمند پیش رفت. محور بحث ســه 
سوال اصلی راجع به انقالب بود. سوال اول این بود که 
آیا حرف زدن از شکست یا پیروزی انقالب کار درستی 
است و اساسًا انقالب را می توان به شکل یک پروژه دید 
یا خیر؟ در وهله دوم، معیارهای ما برای سنجش میزان 
موفقیت انقالب چیست؟ و در آخر اینکه جواب سوال 
اول چه فایده ای داشته و باید چه عکس العملی در قبال 

آن داشته باشیم؟
علیزاده صحبــت ابتدایی خود را با اشــاراتی تاریخی 
شروع کرد. او انقالب اسالمی را کانون اراده ملی ایران 

خواند و کمی موضوع بحث را باز کرد:
مــا باید جریان انقالب را از محصول آن جدا کنیم و اگر 
دید پروژه ای به آن داریم، باید بپرسیم که این پروژه ی 
کیســت. انقــالب ما به نظــم جهانی عصر خــود و دو 
قدرت غرب و شــرق نبود و هویتی مســتقل برای ملت 
ما ساخت. این جریان با انزوای سیاسی پس از انقالب 
که از سوی آمریکا بوده و محصول انقالب است تفاوت 
دارد. ما برای سنجش اول باید به شعار انقالب مان و سه 
رکن اســتقالل، آزادی و جمهوری اسالمی نگاه کنیم. 
استقاللی که با شکل گیری هویت مستقل از سوی امام 
شکل گرفت؛ آزادی ای که نه فردی بلکه جمعیتی بود 
و اسالمیتی که بافت اجتماعی ایران را در بر گرفت. ما 
در تاریخ قبل از 57 با نوعی اسالم زدایی و منطقه زدایی 
مواجهیم؛ به این معنی که ایران پرتاب شــده بود میان 
کشــورهای اروپایی و بی هویت شده بود. انقالب برای  
بهتر شــدن نبود. رویدادی بود که به تفکرات و ایده ها 
میدان بدهد تا فرآیند بهتر شــدن اتفاق بیفتد. انتظار 

عوض شدن در یک روز انتظاری بیهوده است.

چهل سال گذشت
در ادامه مروری بر این 40 ســال داشت. درگیری های 
داخلی از بنی صدر و مجاهدیــن تا منتظری و دعوای 
جناحین؛ از دوران ســازندگی و اصالحات تا انتخابات 
امســال، از مشــکالت و کمبودها تا پیشرفت هایی که 
داشتیم. او جنگ را دیالکتیکی خواند که از ترس انتشار 
تفکر انقالبی شــکل گرفــت و در عین تضعیف انقالب 
بهتریــن آزمایش برای آن بود. مــرور علیزاده به اکنون 

منتهی شد. اکنونی که تقریبًا همه اقشار معترض اند و 
خبر و فکر هم مثل کاال از غرب وارد می شــود. اکنونی 
که آرزوی ما، ازدواج ما، خواسته های ما و حتی فکر ما 
از غرب است. یا از شبکه های ماهواره و رسانه مستقیم 
یا از نســخه نازل تر که همین صدا و ســیمای خودمان 
اســت. علیزاده اعتراض مردم را ناشــی از حق تملک 
آنها بر انقالب دانست. او معتقد است انقالبی که مردم 
از جان و مال خود برایش گذشــته اند موظف اســت به 
وعده هایش عمل کند و اکنون را زمان بیداری می داند. 

نگاه ما
مجری بار دیگر سه سوال اصلی را مطرح کرد و این بار 
از حضار خواست تا به آنها جواب دهند و نظر خود را با 

علیزاده به اشتراک بگذارند.
نفر اولی که به ســوال جواب داد شکســت را بی معنی 
توصیف کرد و گفت که شکســت انقالب در کنار بدیل 
معنا پیــدا می کند. دیگــری انقالب را پــروژه قلمداد 

کــرد و ضرب االجل داشــتن آن 
را الزامی دانســت. یکی دیگر از 
حاضرین نیز کنترل دو جناح را 
نرمال شدن در فضای جهانی و 
برگشتن به قبل از انقالب خواند.
علیزاده در تفسیر پاسخ ها گفت 
که انقالب دیگر در ملت ما ذاتی 
شده و  جزو جدایی ناپذیر ماست. 
وی افــزود کــه فــرق دو جنــاح 
شــدن ما با دنیا این است که ما 
رادیکال نیســتیم. ما دولت بد را 
به بی دولتی ترجیــح می دهیم 
که این خوب است. ما حاضریم 
ماشین دولت هرچند خراب کار 
کند. چون می دانیم که دشمن 

بیرون ایستاده است.

در ادامه ســوال دوم پرســیده شــد که افراد در ســالن 
مــواردی را به عنــوان پارامتر برای ســنجش موفقیت 
انقالب برشمردند. مواردی از قبیل پایبندی به فرهنگ 
انقالب، رضایت عمومی، وضعیت اقتصادی، پایبندی 

به قانون اساسی، میزان فساد و...
در ایــن بیــن یکی از حاضرین شــخص علیــزاده را به 
چالش کشــید و به او گفت: شــما آن قــدر همه چیز را 
مثبت می بینی و همه اصول و اتفاقات مقدس شمرده 

می شوند که جایی برای اصالح نمی ماند.
علی علیزاده تحلیل جالبی در ادامه پاسخ های سوال 
دوم ارائه داد. او عقیده دارد مسیر اصالحات در کشور 
ما اشــتباه بوده و مقصد آن انســداد است. به همین 
دلیل است که هر کسی در مقابل اصالح گارد دفاعی 
می گیرد و اجازه پیشروی را به جریان نمی دهد. تفکر 
رادیکالــی انرژی اصــالح را می گیــرد. او راه حل این 
وضعیت را نوعی همزیســتی همراه با انتقاد می داند. 
همزیســتی ای که نتیجه اش بهتر شدن باشد نه نزاع 

سیاسی.
علیــزاده توضیح داد که فســاد 
پدیــده ای دووجهــی اســت و 
دوقطبــی کــردن مــردم در هر 
زمان باعث ایجاد گارد می شود؛ 
مثل سال 88. او فرهنگ و سبک 
زندگی را فرای انقالب و برآمده از 
مردم خواند. فرهنگی که تحت 

تاثیر عوامل زیادی است.
نکته دیگر صحبت های علیزاده 
این بود که اصالح از باال نمی آید. 
ایــن نگاه که مســائل باید از باال 
حل شــوند نگاه جهان ســومی 
است و باید اصالح را از پایین آغاز 
کرد. نکته ای که شاید در زندگی 

ما بسیار کمرنگ بوده است.

تماس تصویری با علی علیزاده

شریف بین انقالب و آزادی
Ó	 احمد انواری ورودی 84 ریاضی و پسر دکتر

عباس انواری یکی از جان باختگان حادثه 
غمبار ســقوط هواپیمای تهران-یاســوج 
شرکت هواپیمایی آسمان بود. این ضایعه 
دردناک را به خانواده انواری و خانواده بزرگ 

شریف تسلیت عرض می کنیم.
Ó	 طبق آخرین گزارش از وضعیت جســمانی

دکتر روســتا آزاد، خوشبختانه وضعیت وی 
بهبود قابل توجهی یافته و در هوشیاری کامل 
به سر می برد. مشکل تکلم و بی حسی سمت 
راست بدن او بهبود یافته و چند روز پیش از 

بیمارستان خاتم االنبیا منتقل شده است.
Ó	 امروز بعد از نماز ظهر و عصر کرسی تالوت

قــرآن کریــم با حضــور ســید محمدجواد 
قــاری برجســته  موســوی دریچــه ای، 
بین المللــی قرآن، در مســجد دانشــگاه 

برگزار می شود.
Ó	 اولین مجمع نمایندگان شورای کارمندان

امــروز از ســاعت 12 تا 13:30 در ســالن 
سبز دانشــکده مهندسی شــیمی و نفت 

برگزار می شود.
Ó	 همایــش رایــگان »راهکارهــای ایجــاد

اســتارت آپ های ثروت آفریــن در ســال 
97« فــردا از ســاعت 17 تا 20 در ســالن 
جابربن حیان برگزار می شود. راهکارهای 
بازآفرینــی اســتارت آپ های نوین جهان 
در ایــران و روش هــای خلــق ایده هــای 
نوین اســتارت آپ از محورهای این برنامه 
اســت. بــرای رزرو عــدد 10 را به شــماره 

02122245021 ارسال کنید.
Ó	 مهمــان این جلســه از سلســله جلســات

»سخنرانی صاحبان کسب وکارهای موفق 
و کارآفرینان برجسته« مجید حسینی نژاد، 
مدیرعامــل علی بابا، اســت. این جلســه 
روز دوشــنبه از ســاعت 13 تا 15 در سالن 

آمفی تئاتر مرکزی برگزار می شود.
Ó	 فیلم یوجیمبو که یک فیلم ســیاه و سفید

ژاپنی به کارگردانی آکیرا کوروســاوا است 
دوشــنبه ســاعت  15:30 در آمفی تئاتــر 
مرکزی به نمایش گذاشــته می شود. برای 
خریــد بلیت ایــن برنامه به مبلغ ســه هزار 
 @CinemaSUT تومان به کانال تلگرامی

مراجعه کنید.
Ó	 مدیریت روابط عمومی دوباره به یک استاد

شــیمی تجزیه رســید؛ این مدیریت که تا 
تیــر 96 در اختیار دکتــر هرمزی نژاد بود، 
تا دی ماه توســط دکتر تابش پور اداره  شد 
و امروز طی حکمــی تا تاریخ 98/10/25 
دکتر پرستارشهری زمامدار آن خواهد بود.

Ó	 دانشگاه شریف طی هفته گذشته در چند
رشته کسب مقام کرد؛ از جمله تنیس روی 
میز و تکواندوی پســران که در هر دوی آنها 
دانشگاه شریف به مقام پنجم دست یافت. 
همچنین بسکتبال دختران شریف به جمع 
چهار تیم برتر راه یافــت و امروز مقابل تیم 

دانشگاه الزهرا قرار خواهد گرفت.

را  انقالب  جریان  باید  ما 
از محصول آن جدا کنیم 
آن  به  پروژه ای  دید  اگر  و 
داریم، باید بپرسیم که این 
پروژه ی کیست. انقالب ما 
به نظم جهانی عصر خود 
و شرق  و دو قدرت غرب 
مستقل  هویتی  و  نبود 

برای ملت ما ساخت
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کسی بیکار نمونه
نمایشگاه کار اولین بار در سال 1390 با عنوان »نمایشگاه کار شریف« برگزار شد و 
تا آخر سال 96 هشت دوره آن در دانشگاه برگزار شده است. این بار این نمایشگاه 
در ابعاد کشوری و با عنوان »نمایشگاه کار ایران« در محل نمایشگاه های بوستان 
گفت وگو برگزار شــد. مدت این نمایشگاه سه روز بود و امروز آخرین روز آن است و 

iranjobfair. تا ساعت 18 می توانید از نمایشگاه دیدن کنید. با شرکت در این نمایشگاه و بررسی سایت آن
ir، عالوه بر اینکه می توانید به موقعیت های شغلی گوناگونی دست یابید، این فرصت را پیدا می کنید که با 

فضای کاری شرکت های مختلف آشنا شوید و در کارگاه های آموزشی نمایشگاه شرکت کنید.

جامی از جنس عقیق
سومین دوره از فراخوان هنری جام عقیق امسال از 12 تا 17 اسفند برگزار می شود. 
این برنامه که به همت کانون هنرهای تجسمی برگزار می شود این  بار با همکاری دیگر 
گروه های هنری دانشگاه اجرا خواهد شد. عالقه مندان می توانند آثار خود در زمینه 
عکاسی و هنرهای تجسمی را ارسال کنند. همچنین نمایشگاهی از این آثار در ساختمان 

شهید رضایی برپا خواهد شد. در طول این بازه برنامه های دیگری مثل اجرای زنده موسیقی، نمایشنامه خوانی، 
حافظ   خوانی و پخش فیلم در همکف ساختمان شهید رضایی برگزار خواهد شد که هر کدام از طرف یک کانون 

است. برای ارسال آثار و آگاهی از جزئیات برنامه ها به کانال @honar_sharif مراجعه کنید.

96 اسفند   5 شنبه    751 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

انجمن اسالمی دانشجویان هفته اول نیمسال جدید را با برنامه ای بسیار چالشی آغاز  کرد. موضوع برنامه بررسی نسبت انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی بود. موضوعی میزگرد
که شاید به نظر تکراری برسد، اما پوستر جذاب و مهمانان جوانی که انقالب را ندیدند -ولی آن را مطالعه 
و روی آن تفکر کرده اند- برنامه پرمحتوایی رقم زد که متاسفانه مثل تمام برنامه های هفته اول این نیمسال 
مورد اســتقبال دانشجویان مشغول ترمیم قرار نگرفت. برنامه انجمن با متنی به قرائت مجری آغاز شد. 
سپس مهمانان برنامه دعوت شدند و جلسه به صورت پاسخ مهمانان به سواالت مجری ادامه یافت. عماد 
بهاور رئیس شــاخه جوانان نهضت آزادی، محمدجواد اخوان مدیر اندیشکده برهان، کمال رضوی عضو 
تحریریه ماهنامه ایران فردا و محمدحسین بادامچی مدیر کارگروه علوم انسانی اندیشکده مهاجر مهمانان 

این برنامه بودند.

انقالب اسالمی بود یا خیر؟
بهاور: باید به شعارها و آرمان های 
انقــالب رجوع کنیم. اســتقالل 
آزادی و عدالت و صحبت راجع به 
زمانی است که صحبتی از والیت 
فقیه نبود. آرمان ها از اسالم جدا 

نبودند و با این حساب انقالب اسالمی بوده است.
اخوان: اسالمی بودن این جریان 
در متن آن هویداست. البته افراد 
دیگری بودند و جریان های دیگری 
هم در آن دوران نفوذ داشتند ولی 
هیچ کدام منجر به انقالب نشدند. 
جریانی که اصلی بود و انقالب کرد اسالمی و مردمی بود 
و البته اسالم فقاهتی که اتفاقًا سیاسی است و به جدایی 

دین از سیاست اعتقادی ندارد.
 رضوی: اگر اسالم مدرسی و کتابی 
مد نظر باشــد، نه، اسالمی نبود. 
چپ و مارکسیست ها که اعتقادی 
به اسالم نداشتند تا ملی گرایانی 
کــه اساســًا بــه جدایی دیــن از 
سیاست معتقد بودند هم در انقالب حضور داشتند و جزو 
این اسالم نبوده اند. روحانیت بعدها سوار بر جریان اصلی 
شد و به نتیجه رسید. ضمن اینکه اگر مجموعه سخنان 
امام خمینی در طول سال های تبعید و 12 سال فرانسه 
را کمی در نظر بگیریم یک و نیم جلد بیشــتر نیست. اما 
اگر اســالم را از دایره کتاب درآورده و به تفســیر آیت الله 
طالقانی از آیه 21 سوره آل عمران نگاه کنیم، کسانی که 

برای عدالت می جنگند هم رده انبیا هستند.
 بادامچی: انقالب اسالمی بوده 
اســت و موافقت و مخالفت های 
بعدی امثال سروش و بازرگان نیز 
به واســطه همین اسالمی بودن 
انقالب بوده اند. و اساســًا در این 
میان اسالم سیاسی بوده که از همه بیشتر مظلوم واقع 
شــده اســت. ما در ابتدای دهه 60 تثبیت حکومت را 
داشــتیم که البته تثبیــت الهیات انقالب نبــود. ما با 
واقعیت سیاســی آشنا نیســتیم و به نظر من جمهوری 
اسالمی در حال حاضر به بازتولید رژیم پهلوی پرداخته 
اســت. نیاز ما نگاهی عملی و جامعه شناختی به اصل 

نظام است.
آزادی چقدر محقق شده و در ذیل نظرات امام 
تا چه حد قبل و بعد از انقالب عوض شده اند؟

مشــکل تصور خطی داشــتن از 
اندیشــه نظــام در طــول انقالب 
است. امام جاهای مختلف نظرات 
مختلفی دارد. منظرهای مختلفی 
نیز به والیت فقیه بــود؛ از عقیده 
شهید مطهری مبنی بر نظارت والیت فقیه تا والیت مطلقه 
که به اختالف بین ولی فقیه و ریاســت جمهوری منجر 
شد. به نظر من ما 40 سال رکود کامل داشته ایم. چرا که 
انقالب به یک محقق نیاز دارد که با فکر باز به آن بپردازد؛ 
به عنوان مثال ملی گرایی زمانی فحش محسوب می شد 
و اآلن اهمیــت پیــدا کرده اســت. بیداری اســالمی و 

تکنولوژی از دیگر مباحث  به شمار می روند.
ما به جایی رســیده ایم که فضای 
زمان شاه حالت نوستالژیک پیدا 
کــرده و ایــن نشــان می دهد که 
ایدئولوژی جمهوری اســالمی و 
تحکیــم آن نتیجه عکــس داده 
است. روایت شبکه ای ماهواره ای مثل »من و تو« روایت 
توده در ایران شده که باال و پایین هم ندارد و حتی برخی 
نخبگان سیاســی نیز آن را قبول دارند. باید از انقالب 
دفاع شود و ما برای بررسی آن باید رویکرد تاریخی داشته 
باشیم. باید نگاهی فرآیندی به جای نگاه نقطه ای داشته 
باشــیم و انقالب را از قبل مشــروطه بررسی کنیم. این 
جریان تداوم داشته و حتی بعد از انقالب در دوم خرداد 

یا جنبش 88 نیز بوده است.
در دوران انقالب تنها جریانی که با 
قــدرت و مردمی بــودن ادامه داد 
جریان اصلی بوده است و همین 
موضوع باعث شد جریان های دیگر 
مثل حزب تــوده وزن ملت را پیدا 
کنند و به تبع به آن نزدیک شوند. این حمایت در رفراندوم ها 
نیز واضح است. حال اگر بپرسیم به آرمان ها رسیده ایم یا 
خیر که خب رسیدن به آرمان ها بسیار ایده آل گرایانه است. 
ضمن آنکــه دخالت بیگانــگان همواره باعــث انحراف 
جریانات می شده است؛ نمونه آن جنبش مشروطه که به 
رضاخان ختم شد، و نسبتی با رای ملت ندارد. پیش نیاز 
هر انقالبی آزادی اســت. والیت فقیه برای این اســت که 

دیکتاتوری نباشد و رای ملت برای همین است.
مشــروطه، نهضت ملی انقالب 
اسالمی، دوم خرداد، جنبش 88  
همگی یک خواسته داشته اند و 
آن آزادی اســت. فهم ما از آزادی 

در هر برهه کامل تر شده است و می دانیم که باید به آن 
برسیم. در زمان انقالب جریان غالب چپ بوده است و 
بنیادگرایی اسالمی در حال آغاز بود. حتی ادبیاتی که 
بعدها روحانیت از آن استفاده می کرد هنوز چپ بوده 

است.
نکته قابل توجه دیگر این اســت که در آیه اطیعوالله...
منکم بســیار بــر این »منکم« حــرف زده شــده که از 
شماســت. حتی والیت حضرت علی نیــز از همین رو 
دموکراسی اش اثبات می شود. مهندس بازرگان نیز به 
امام می گوید از آنجا که مردم شما را به رهبری پذیرفته اند 
من نیز حکم را می پذیرم. اساســًا تاکید بر آزادی است 
و مــن فکر می کنم هنوز در جمهوری اســالمی محقق 

نشده است. 
نظر شــما راجــع به جمهــوری شــدن نظام 
چیســت و تا چه حد نســبت به گذشــته در 

مردمی شدن پیشرفت کرده ایم؟
اصاًل قابل مقایسه نیست. گرچه 
مشکالتی بوده اما هیچ گاه نظام 
مطلقه شاه وجود نداشته است. 
در واقع حکومتی که ســکوت را 
حکمفرما کند نبوده است. حتی 
نظام های کمونیســتی هم شکل نگرفت. من وقتی در 
زنــدان کتابی راجع به کمونیســم در چین می خواندم 
می گفتم خدا را شکر که جمهوری اسالمی داریم گرچه 
در زندان همین نظام بودم. انقالب قطعًا یک قدم رو به 
جلو بوده و انقالب اسالمی یک انقالب مدرن به شمار 
می رفته و بنده مخالف این هستم که نظام حال حاضر 

اصالح پذیر نیست.
امام بر این لفظ اصرار داشت که 
جمهوری اســالمی نه بیشتر نه 
کمتــر و نــه حتــی جمهــوری 
مســلمانان و در رأس آن مرجــع 
تقلید اســت. در همان بیانیه هم 
می خوانیم که نیابت از امام؛ حاال ممکن است یک نفر 
به فالن نهاد نظارتی اعتراض داشــته باشد که وارد هم 
هست. ولی اینکه به اصل اعتراض کنی و به دنبال عوض 
کردن اصول باشــی اعتراض درســتی نیست. مشکل 
اتفاقًا نخبگان سیاســی اند که با رای مــردم باال رفته و 
جلــوی رای همان مــردم ایســتاده اند. این ناشــی از 
رشــدنیافتگی سیاسی اســت و البته ما هم که حامی 
هستیم گاهی مطالبات درستی نداریم؛ مثاًل کسی که 
رای نیاورده حق اعتراض به شــورای نگهبان ندارد چرا 

که با نامزد شدن در اصل پذیرفته است.
مشــروطه به هیچ وجه از سفارت 
انگلیس آغاز نشده است. دو سه 
اســت.  بــوده  فعالیــت  دهــه 
اآلن  شــاید  کــه  تعلیم هایــی 
خنــده دار باشــند ولــی همان 
کوشــش ها بسیار مهم بوده اند. بســیار خون ها ریخته 
شد، بســیار عرق ها ریخته شد؛ ســتارخان و باقرخان 

داشته است؛ اهالی میدان داشته است.
در رابطه با عوض شــدن حرف های آقای خمینی قبل 
و بعد از انقالب یک نظر وجــود دارد که می گویند امام 
خدعه کرده است؛ یعنی با توجه به شرایط برای بسیج 
کردن مردم وعده های آزادی حتی برای مارکسیست ها 
داده اســت. من این گونه نــگاه نمی کنم. این موضوع 
به علت حلقه متفاوت مشــاوران ایشان بوده است. در 
فرانســه امثال دکتر یــزدی و قطــب زاده بوده اند که با 
ادبیات نوین سیاسی آشنایی داشته اند و بعد از انقالب 

این حلقه مشاوران تغییر کرده است.
در مورد سوالی که پرسیده شد باید بگویم ما نهاد یا فردی 
باالتر از قانون اساســی در کشور نداریم. این در حالی 
است که با این نوع انتخابات حق مردم به شوخی گرفته 
شده و آقای خمینی هم در مورد این موضوع گفتند که 
این بدتر از گذشته است. سرنوشت ما افتاده دست چند 

آخوند پیرمرد و این درست نیست.
شوخی گرفتن انقالب به دو شیوه 
بوده که اتفاقًا همه گرفتاری ما از 
همین اســت. اولین شیوه اینکه 
جمهــوری اســالمی را محصول 
انقالب اسالمی بدانیم. ما شاهد 
آنیم که هنوز با معیارهای زمان ســلطنت می سنجند و 
شعار رضاخان روحت شاد هم از همین جا می آید. شاه 
هم خیلی عناصر داشت و در بسیاری موارد موفق بوده 
است؛ بحث این است که باید موقعیتی به موضوع نگاه 

کرد و نباید سفید و سیاه نگاه کرد.
دومین شیوه این است که می گویند انقالب چیز مهمی 
نبود. یک جریانی بوده است که این وسط اختالالتی هم 
بوده به اســم انقالب. این سخنان را از امثال دهباشی 
زیاد می شنویم. ما انقالب را جدی نگرفته ایم و به همین 
سبب است که همان ساز و کار سابق بازتولید می شود. 
اگر می شد با اصالحات مشکالت را حل کنیم که کرده 
بودیم. رضاخان هم با شــعار اســتقالل آمد اما آیا واقعًا 

استقالل داشت؟ این دو شیوه به هم رسیده اند.

تحلیل نظام جمهوری اسالمی از آغاز تاکنون از زبان دهه شصتی ها

آیا انقالب اسالمی به جمهوری اسالمی رسید؟
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آخر اولین هفته ی ترم دوم هر سال  گزارش
از دانشــجویان محمدصالح سلطانی بــرای بســیاری 

دانشگاه یک زمان خاص است: وقت رسیدن به یک 
قرار ثابت با حضرت امام رضا)ع(. از 20 سال پیش تا 
امروز نیمــه   دوم بهمن یک فرصت همیشــگی برای 
دانشــجویان شــریف بوده تا لذت حضــور در بارگاه 
نورانی ثامن الحجج)ع( را احساس کنند. امسال هم 
اردوی سراسری »پابوس عشق« از 17 تا 20 بهمن ماه 
در مشهد مقدس برگزار شد تا حدود 800 دانشجوی 
شــریفی در قالب ســه کاروان بــرادران، خواهران و 
متاهلیــن، زائر و مهمــان امام همیشــه مهربان مان 

باشند. 
مهم ترین تفاوت پابوس عشــق امســال با سال های 
گذشته اختصاص 100 سهمیه اختصاصی به فعاالن 
کانون های فرهنگی، انجمن های علمی و تشکل های 
اسالمی برای شرکت در اردو بود. ابتکار جالب امسال 
بر و بچه های هیات الزهرا)س( باعث شد تعداد قابل 
توجهی از دانشــجویان فعال و دغدغه مند دانشگاه 
بدون ایســتادن در صــف طوالنی قرعه کشــی اردو 
مهمان امام رضا)ع( باشند. این ابتکار سبب شد تنوع 
و بافت دانشجویان حاضر در پابوس عشق 96 نسبت 
به گذشته متفاوت باشد. اردوی پابوس عشق امسال 
عمــاًل پس از گردهمایی 70 میلیــون تومانی فعاالن 
فرهنگــی در زیباکنار، دومین اجتماع دانشــجویان 
دانشــگاه، از طیف های مختلف سیاسی و فرهنگی 
بود. اجتماعی بدون حضــور معاون فرهنگی و البته 

با حضور رئیس دانشگاه!
پس از ورود به مشــهد و عرض ادب بــه امام رضا)ع( 
در زیارت ســالم، اولین برنامه اردو دیدار با خانواده 
شهدای مدافع حرم بود. خانواده  پنج تن از شهدای 
ســاکن شــهر مشــهد برای این دیدار انتخاب شده 
بودند و دانشجویان حاضر در اردو در قالب پنج گروه 
به دیــدار این عزیــزان رفتند. روایت هــای غم انگیز 
خانــواده شــهدای مدافــع حــرم، خاصه شــهدای 
مظلــوم تیــپ فاطمیون )شــهدای افغــان(، آغازی 
دردنــاک بــرای اردوی پابوس عشــق 96 بود. حجم 
بی مهری ها و کم توجهی ها به این شــهدای گرانقدر 
قابل تصور نیست. مظلومیت این شهدای ناشناخته 
و فراموش شــده عمیقًا متاثرکننــده و عمیقًا دردناک 
اســت. ســادگی خانه ها و صفــای خانواده های این 
شهدا شاید به تنهایی گواهی کافی برای رد تهمت ها 
و نســبت های ناروایی است که عده ای درباره انگیزه 
و هدف این شــهدا از جنگیدن در دفاع از مردم عراق 

و سوریه مطرح می کنند.
سورپرایز برنامه های شب اول اردو کارگاهی با موضوع 
»ازدواج« بود. جلسه ای جذاب و متفاوت با ارائه  یکی 
از مشهورترین کارشناسان استان خراسان رضوی که 
تعداد زیادی از دانشجویان را به مبحث شیریِن ازدواج 
راغب می کرد. پس از این کارگاه اولین محفل مذهبی 
اردو با گرامیداشــت ایام فاطمیه در محل حســینیه  

اسکان برادران برگزار شد.
اردوی پابوس عشق از معدود اردوهای دانشگاه است 
که برای تمام 24 ساعت شبانه روز برنامه دارد. پس از 
هیات شب اول و استراحت مختصر، برنامه  »مناجات 
ســحر« با حضور آقای حنیف طاهــری، از مداحان 
جــوان و خوش صدای این روزها، در رواق دارالهدایه  
حرم مطهر رضوی از ســاعت سه بامداد تا اذان صبح 

روز پنجشنبه برگزار شد.
ســرزمین موج هــای آبــی، فوتســال و بازدیــد از 
آسایشگاه جانبازان سه برنامه موازی پیش بینی شده 
بــرای روز دوم اردو بــود. مطابــق انتظــار، بیشــتر 
دانشــجویان برنامه موج های آبــی را انتخاب کردند 
و البتــه گــروه قابــل توجهــی هــم اســتراحت در 

حســینیه را به همــه ایــن برنامه ها ترجیــح دادند! 
ســنت هرســاله  حضــور در آسایشــگاه جانبــازان 
مشــهد و دیدار بــا جانبــازان دفاع مقدس امســال 
هــم در »پابــوس عشــق« تکرار شــد تا در آســتانه 
ورود به 40 ســالگی انقالب اســالمی یــاد و خاطره 
 مدافعان وطن در ســال های ســخت جنگ تحمیلی 

فراموش نشود. 
اتفــاق ویــژه  روز دوم حضور دکتر فتوحــی در جمع 
دانشجویان بود. حضوری که به برگزاری یک نشست 
پرســش و پاســخ صریح با وی در دومین شب از اردو 
منجر شــد. در واقع جلســه  »نشســت با اساتید« که 
با حضور آقایان قاســمی، ســعادت، فاتــح راد، فائز 
و فتوحــی قرار بود برگزار شــود، عمــاًل تبدیل به یک 
جلسه پرسش و پاســخ دانشجویی با رئیس دانشگاه 
شــد. جلســه ی حدودًا 50 دقیقه ای که در آن دکتر 
فتوحی هزینه  ساخت ســردر دانشگاه را چهار و نیم 
میلیارد تومان اعالم کرد و البته بســیاری از سواالت 
را به معاونان آموزشــی و دانشجویی دانشگاه ارجاع 
داد. مشــی متواضعانه و برخورد بــدون تعارف آقای 
رئیس با دانشــجویان باعث شــد پس از پایان جلسه 
هــم گپ و گعــده  غیررســمی میان دکتــر فتوحی و 
دانشــجویان در حسینیه محل اسکان برادران برقرار 
باشــد. این احتمــااًل »صمیمی ترین« دیــدار دکتر 
فتوحی با »عموم« دانشجویان در تمام دوران ریاست 

ایشان بود. 
فعالیت »واحد رســانه« هیات که چند ســال اســت 
بــه صورت منســجم و متفــاوت از ســایر مجموعه ها 
بــه مباحــث مختلف رســانه ای به صــورت حرفه ای 

می پــردازد در اردوی پابــوس امســال متفاوت تــر از 
همیشــه بود. انتشــار دو پادکســت با عنوان »رادیو 
پابوس« از جذاب ترین اتفاقات اردوی امســال بود. 
گزارش مختصر از وقایع اردو، داستان صوتی و گفتار 
مذهبــی بخش های اصلی این رادیوی دانشــجویی 
به شــمار می رفت. گذشــته از ایــن موضوع، ضبط و 
انتشار یک گفت وگوی چالشی 30 دقیقه ای با دکتر 
محمدهادی مســتفید، اســتاد جنجالی دانشــکده 
ریاضــی، پس از اعالم نمرات درس ریاضی در شــب 
حرکــت اردو )که باعث شــد کوپه ایشــان در آخرین 
ســاعات شب ترافیک باالیی از رفت و آمدها را تحمل 
کند(، بعد متفاوتی به اتفاقات رسانه ای اردوی امسال 
داد. گفت وگویی که با اســتقبال دانشجویان، خاصه 
ورودی های 95 و 96، همراه شــد و یک صندلی داغ 
ســرپایی با دکتر مســتفید در محل اسکان برادران را 
سر و شکل داد! آیا نســخه شریفی »خشت خام« در 

راه است؟
گذشــته از همه این اتفاقات ریز و درشت اما »اصل« 
اردوی پابــوس عشــق چیــز دیگری اســت. فرصت 
سه روزه  ناب دانشــجویان شریفی برای خلوت  کردن 
با امام رئوف شــان در یکــی از خلوت ترین زمان های 
مشهد، فرصت ارزنده ای است که از 20 سال پیش تا 
امروز به همــت هیئت الزهرا)س( در اختیار خانواده  
شــریف قرار گرفته. فرصتی برای شست و شوی دل و 
فرار از روزمرگی های همیشگی تهران در قلب دریای 
طالیی و نورانی مشهد الرضا)ع(. اصل اردوی پابوس 
عشــق، اذن دخول و زیارت و ســالم و نمازش است. 

باقی حاشیه است! 

اردوی پابوس عشق 96 با استقبال چشمگیر دانشجویان برگزار شد

رئیس، رادیو، صندلی  داغ، ازدواج و اصل قضیه
بخشی از نظرات 

شرکت کنندگان در اردوی 
پابوس عشق

Ó	 بهترین خاطــره من از این اردو دیدار حرم
امام رضا)ع( و خلــوت کردن با خودم پس 

از یک سال دلتنگی بود...

Ó	 یک شــب ســاعت یک و نیــم رفتیم حرم
خیلی صفا داد... مراســم عزاداری داخل 
حسینیه با نوای آقای رستمی و روضه حاج 
آقا داوودنژاد هم خیلی عالی بود. دمتون 

گرم، اجرتون با امام رضا.

Ó	 اون کشــتی گرفتن ها و شوخی های آقای
شاکر و سید حسن حسینی عالی بودند.

Ó	 ایــن اردو فوق العــاده س، ان شــاءالله که
امام رضا باز هم بطلبه، دســت همه شــما 

مسئولین هم درد نکنه و خدا قوت.

Ó	 خاطــره گرفتن پرتقــال از خادم به عنوان 
تبرکی بود

Ó	 اگر می خوایــد زنگار دل تون پاک بشــه و
دوبــاره موتور دل تون راندمانــش بره باال، 
حتمــًا حتمًا این ســفر رو از دســت ندید. 

یاعلی.

Ó	 ایــن اردو فرصــت بســیار مناســبی برای
داشتن اوقاتی خوش در کنار دوستان تان 
اســت و دوســتی های محکمــی در ایــن 
مسافرت بین افراد شکل می گیرد... بهتر 

است این فرصت را از دست ندهید.

Ó	 مگه چند ســال اینجا دانشــجو هســتین
و چنــد بار  می تونیــن با دوســتاتون برین 
مســافرت؟ این لحظات خوش رو از دست 
ندین که خاطرات خوش آینده تون می شه.

Ó	 ما ســه ماه پیــش برای ســیاحت به فرنگ
رفتیم: پاریس. اما پابوس هزار برابِر پاریس 
به من و همســرم خوش گذشــت. هیچی 

پابوس نمیشه... 

Ó	 بعــد از ســال ها حــس کردم یک مشــهد
متفاوت رفته ام...

Ó	 اگــه دنبال یه ســفر خــوب با دوســتاتون
هســتید که هــم هیجان تون تخلیه شــه و 
هم حس و حال معنوی فوق العاده داشته 
باشــه. این اردو رو شــرکت کنیــد، پابوس 
عالیــه... اینــو روز آخر کــه نمی تونید دل 

بکنید و بیاید می فهمید.

Ó	 ازدواج کنیــد، و بعــدش متاهلی شــرکت
کنید. خیلییییی بیشتر خوش می گذره.

Ó	 پابوس عشق واقعًا پابوســه عشقه... امام
رضا تــو بهمن یه حــال دیگــه ای داره... 
صحنای ســرد و دارالحجه گــرم و امن... 

ان شاءالله قسمت همه بشه.

Ó	 این اردویی است که شاید اگر در آن شرکت
نکنیــد، خیلــی احســاس بدی نداشــته 
باشــید، ولی قطعًا اگر در آن شرکت کنید، 
آرزو می کنیــد کاش هــر ســال از عمرتان 

امکان حضور در آن وجود داشت!

Ó	 اگر می خواهید بین دو ترم با دوستان تون
خوش بگذرونیــد و در عین حال به زیارت 

امام رضا هم بروید، به این اردو بیایید.

Ó	 چه از نظــر ارتباط با خدا چه از نظر روحی
چه استراحت چه خوش گذرونی چه پیدا 
کردن دوستای جدید چه هزار تا چیز دیگه، 

انتخاب عالی ایه.

گـــــــــزارش ویـــــــــژه 96 اسفند   5 شنبه    751 شماره 

1532 نفر برای شرکت در اردوی مشهد بین دو ترم امسال ثبت نام کردند که حدود 800 نفر از آنها به 
دیدار امام رئوف )ع( مشرف شدند.

نظر شما
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ِممبری یا َمنبری؟
خالصه آنچه در اولین گردهمایی فرهنگی زیباکنار گذشت

فرهنگ در خط مقدم
الهــی،  اراده  الیــزال  بــا 
منظرهــای  از  انســان ها 
به صورت متفاوت  مختلف 
خلق شده اند. اما در عین 
ایــن اختالف همــه به هم 
نیازمندند و برای پاســخگویی بــه این نیازها، 
باید بتوانند به شــکل صحیــح با هم گفت و گو 
کنند. برای شــکل گیری گفت وگویی صحیح 
اواًل باید به افکار و اعتقادات طرف مقابل آگاه 
باشیم و ثانیًا بهتر است با او رابطه ای دوستانه 

داشته باشیم. 
گردهمایی فعالین فرهنگی، گامی مؤثر برای 
شــناخت افکار مختلف و ایجاد پیوند دوستی 
میان افرادی با دغدغه ها و سلیقه های متفاوت 
بود. حدودًا 6 ماه قبل بود که فعاالن فرهنگی و 
مدیران دانشگاه دیداری داشتند و از دغدغه ها 
و مسائلشــان، کــه آن روز اصلی ترین دغدغه 
ادغام نشــدن معاونت فرهنگی و دانشــجویی 
بود، سخن گفتند و گله کردند. اما گردهمایی 
زیباکنــار چیــزی فراتر از نشســت مشــترک 
چندســاعته  مســئوالن و دانشــجویان بــود. 
این بار قــرار نبود فقــط نمایندگانی از فعاالن 
دانشجویی صحبت کنند. سه روز برنامه  فشرده 
فرصت الزم را در اختیار همه  افراد و ســلیقه ها 
قرار داد تا خودشان مســتقیمًا حرف هایشان 
را بزننــد. از قــرآن و ادبیات و فلســفه گرفته تا 
اعتیــاد و ناامیــدی و رخوت در دانشــگاه، از 
مطالبه گری های سیاســی گرفتــه تا ورزش و 
محیط زیســت. ایــن بحث هــای گوناگون در 
فضای پرنشــاط و حتی رمانتیک)!( زیباکنار، 
هم دلــی و هم افزایــی مهمــی میــان فعاالن 

فرهنگی دانشگاه به وجود آورد.
یکی دیگر از وجوه ارزشــمند این گردهمایی، 
حضور فعاالن و متولیان امور فرهنگی دانشگاه 
در کنار هم بود تا درمورد فرهنگ صحبت کنند. 
آن هم نه با یک هماهنگی دم دســتی، بلکه با 

چندین هفته تحقیق و تولید محتوا.
 در این ســال ها هرگز ســراغ ندارم که 20 نفر 
از اســتادان به همراه دانشــجویان به اردویی 
بروند و غالبًا مستمع باشــند نه متکلم. وقتی 
در روز پایانی دکتر الســتی، اســتاد دانشکده 
مکانیــک، گفــت بــا حرف هایی زده شــده و 
نقدهای واردشــده به استادان به فکر فرو رفته 
اســت، یعنــی فعــاالن فرهنگی به دســتاورد 
مهمــی دســت یافته اند. وقتی در نشســت با 
هیئت رئیســه هر نقدی از هــر منظری مطرح 
شــد، هیئت امنا و ریاســت و معاونت ها و نهاد 
رهبری و مرکز مشــاوره و همه و همه به چالش 
کشیده شــدند؛ اما برخالف اکثر برنامه های 
مشــابه، فضــای صمیمــی و همدالنــه اجازه 
نداد کســی صدایش را باال ببــرد یا تندخویی 
کند. این یعنی مسئوالن دانشگاه به دستاورد 
مهمی دست یافته اند. رسیدن به درک متقابل 
و توانایی گفت وگوی صحیح، آن هم در بســتر 
مسائل فرهنگی آرمان مهمی است که اگرچه 
در گردهمایی زیباکنار تاحدودی به آن نزدیک 

شدیم، نیازمند مداومت و کار بیشتر است.

سرمقاله

اردوی زیباکنار، روز دوم خود را با نشســت کارگروه قرآن 
صفحه  4 آغاز کرد. در ابتدای نشست یکی از ...   

رئیس دانشــگاه، صبح روز دوم، قبــل از طلوع آفتاب 
صفحه  5 خودش را به زیباکنار رساند تا در میان ...  

کلیپ صوتی شعر زیبای مرحوم حسین پناهی در سالن 
صفحه  7 آوینی طنین انداز شد. خیلی ها منتظر ...  

شریف بوی گل گرفته استشب نشینی با مرد اول شریفباید به سرزمین آن وارد شد

امیر هرمزی نژاد

صفحه  3 

اولین جلسه شبانه زیباکنار با تشکل های دانشجویی 

حرف های خوب ولی نیم پز

 ویژه نامه
گردهمایی فرهنگی 

زیباکنار

سه شــنبه، روز   صبــح 
3 بهمن ماه، آفتاب نزده، وقت 
حرکــت کاروانــی از فعاالن 
فرهنگی دانشــگاه برای یک 

صفحه  2گردهمایی همایش متفاوت 3روزه ...    

تهران زیباکنار 200 نفر
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صبــح روز سه شــنبه، 3 بهمن ماه،  گزارش
آفتاب نزده، وقت حرکت کاروانی از پویا طالبی

فعاالن فرهنگی دانشگاه برای یک گردهمایی همایش 
متفاوت 3روزه به مقصد زیباکنار بود. کاروان تقریبًا 200 
نفره متشــکل بود از نمایندگانی از تشــکل ها، گروه ها، 
نشــریات، اعضــای هیئت  علمــی و... کــه بــه اولیــن 

»گردهمایی فرهنگی شریف« دعوت شده بودند. 
انتخاب دانشــجویان به این صورت بــود که به هریک از 
گروه های دانشــجویی، با توجه به جمعیتش، تعدادی 
ظرفیت تعلق گرفت که هر گروه، خود به تعداد ظرفیت 
تعلق گرفتــه، افرادی را برای حضــور در این گردهمایی 
بر گزید. انجمن های علمی و گروه های فرهنگی معمواًل 
3 و تشکل های دانشجویی معمواًل 5 نفر سهمیه داشتند. 
ضمن آنکه همه دانشجویان به صورت الکترونیکی ثبت نام 
کرده بودند و هرکسی کارت عکس دار مخصوص خودش 

را داشت.

سحرخیزی به شوق صبحانه الکچری
شــرکت کنندگان ســاعت 6:30، قبل از طلوع آفتاب و 
بیدارشدن شهر، در میز پذیرش مقابل دانشکده  کامپیوتر 
برای دریافت کارت و برنامه  نشست ها و ژتون وعده های 
غذایی حاضر شــدند. این کار با کمی تأخیر انجام شد و 
به دنبال این تأخیر در آغاز روز تمام برنامه های روز اول با 
حدود یک ساعت تأخیر انجام شدند. بعد از آن افراد سوار 
اتوبوس ها شدند. 5 اتوبوس، 3تا مخصوص پسرها و 2تا 
برای دخترها و استادها فراهم شده بود. گفتنی است قبل 
از حرکت از دانشگاه برای سالمتی مسافران یک گوسفند 
هم قربانی شد که احتمااًل به علت قتال همان زبان بسته به 
حادثه  ناگواری دچار نشدند.  سپس اتوبوس ها یکی یکی 
به راه افتادند به ســمت اولیــن توقفگاه، یعنی مجتمع 

رفاهی آفتاب، کمی بعد از قزوین، که صبحانه در آن صرف 
می شد. در میان راه هم اکثر بچه ها، به جز نودوسه ای ها 
که به فکر انتخاب واحدشــان بودند،   خوابشــان را که با 
سحرخیزی ناخواسته آن روز مختل شده بود ادامه دادند. 
بعد از یکی دو ســاعت خواب در اتوبوس، برای صبحانه 
در مجتمع مذکور توقف شــد. دانشجویان شریف ما در 
مواجهه با صبحانه  سلف سرویس و الکچری)!( روز اول 
افق های جدیدی از ظرفیت های بشری را نمایان کرده و 
نهایت استفاده  را از نعمتی که در روز نخست از این سفر 
به آن ها داده شد بردند. بشقاب های املت و بندری و... 
که پر و خالی می شــدند گواه بر ایــن ماجرا بودند. البته 

تعدادی از دانشــجویان هم که فقط تا نوک بینی خود را 
می دیدند، ظروف خود را با پنیر و مربا و خیار که اول میز 
چیده شده بود پر کردند و وقتی به آخر میز نزدیک شدند 
که پر از صبحانه های گرم بود، متوجه شدند که چه کاله 

عظیمی سرشان رفته است.

زیبای صدا و سیما
بعد از واقعه  شکوهمند صبحانه، حرکت به سمت مقصد 
نهایی، زیباکنار، ادامه پیدا کرد. در طول این مسیر برای 
اتاق ها لیست گیری انجام شد، به این شکل که کسانی که 
در یک اتوبوس بودند اسم های خود را در گروه های 3تا5 

نفره برای پسرها و 4نفره برای دخترها به مسئول مرتبط 
با خود اعالم می کردند. حدود ساعت 13، اتوبوس ها به 
مجموعه تفریحی و رفاهی متعلق به صداوسیما رسیدند 
که محل سکونت مسافران و اجرای برنامه های 3 روز آینده 
بود. زیباکنار در روز اول هوایی آفتابی و خوشایند داشت. 
مجموعــه محوطه ای بزرگ بود شــامل یــک برج )هتل 
محل سکونت پسران(، تعدادی سوییت )محل سکونت 
دختــران(، تعدادی ســاختمان مســکونی قدیمی تر، 
زمین فوتبال، جزیره  مصنوعی، چند غذاخوری و سالن 
همایش و از همه مهم تر ساحل بود. برای رفت وآمد پسران 
و استادان بین سالن همایش و هتل، هر 15 دقیقه یک 
مینی بوس این مسیر را طی می کرد. البته به جز روزهای 
بارانی یا زمان هایی که تنگی وقت استفاده از سرویس را 
ایجاب می کرد، پیاده روی در هوای خوب و پاکیزه  زیباکنار 
به هر وسیله  دیگری ترجیح داده می شد. فضای مجموعه 
به اندازه  کافی وســیع بود که در طول 3 روز الزم نباشد از 
یک مسیر بیشــتر از 2تا3 بار عبور شود. هرچند قضیه  
حمار بود و شریفی های حسابگر و یک کوتاه ترین مسیر، 
پس مسیر هایی بود که بیشتر تردد از آن ها صورت بگیرد.

محل ســکونتی که برای دخترها در نظر گرفته شده بود 
واحدهایــی ویالیی و برای پســرها هتلی در طرف دیگر 
محوطه  گفته شده بود. اتاق ها به فعاالن فرهنگی تحویل 
داده شــدند. اکثر اتاق های پســران 5نفره و از امکانات 
مناســبی برخوردار بودند. بعد از آن ناهار صرف شــد و 
خوشبختانه این بار و بارهای بعد برخالف صبحانه  اول از 
پدیده  شوم اختالط نیز جلوگیری شد. به علت تأخیری 
که از همان ابتدای سفر همراه برنامه ها بود این وعده با 
عجله صرف شد و مسافران خسته به سمت سالن همایش 
شهید آوینی سوق داده شــدند تا با برگزاری افتتاحیه، 

گردهمایی فرهنگی زیباکنار رسمًا آغاز شود.

از ثبت نام تا استقرار فعاالن فرهنگی

تهران زیباکنار 200 نفر

هفتــه آخــر دی و هفته اول بهمن امســال شــاید  مهم ترین خبر و دغدغه دانشگاه گردهمایی فعاالن گزارش
فرهنگی و فوق برنامه علمی دانشگاه در زیباکنار شمال بود. برنامه ای 
که معاونت فرهنگی دانشــگاه با سازماندهی منظم ماه ها در تدارک آن 
بود و حاشیه ســازی های کانال های تلگرامی مختلــف نیز به بزرگ تر و 
مهم ترشدن برنامه دامن زد. این برنامه از لحاظ بزرگی و نوبودن، در ردیف 
»شریف زیبای من« و بزرگداشت آزادسازی خرمشهر و اردوی ورودی ها 

)با تأکید بر برنامه های تهران( قرار می گرفت.
معاونــت فرهنگی به طور کلی دنبال چنــد هدف اصلی از برگزاری این 
برنامــه بود. هــدف اول جمع کــردن کامل ترین جمــع از میان فعاالن 
دانشــجویی در کنــار تعــداد درخورتوجهی از اســتادان دغدغه مند و 
مسئوالن مرتبط بود تا هم با همدیگر آشنا شوند و هم درخصوص مسائل 
مختلف با یکدیگر هم اندیشی کنند. هدف دوم تهیه محتوایی باکیفیت 
روی چند موضــوع فرهنگی مهم بود که به اعتقــاد معاونت فرهنگی، 
ایــن روزها از وضعیت مطلوب خود فاصله زیادی دارند. این موضوعات 
عبارت بودند از: ادبیات، قرآن، مفاهیم بنیادین علم، نشریات و رسانه 
و نیز بررسی آسیب های اجتماعی. موضوعاتی که برای هریک از آن ها 

کارگروه و نماینده ای تعیین شد و بیش از یک ماه پیش از اردو روی این 
موضوعات به صورت متمرکز کار کردند و با هم فکری در جلسات هفتگی، 
مطالب خود را برای ارائه به مخاطبان سخت پسند و دغدغه مند زیباکنار 
آمــاده  کردند. اما هدف ســوم و تــا حدی پنهان این برنامــه را می توان 
دغدغــه معاونت فرهنگی برای برگزاری اردویی بی ســرگروه و با نیروی 

اجرایی کم دانست.

دوگانه جدید درویش
کامل ترین مطلب درباره هدف محتوایــی اردو و تفکر حاکم بر مدیران 
امــور فرهنگی دانشــگاه را می توان در متن ســخنرانی مهندس جواد 
درویش، دانشــجوی ســابق مهندســی و امروز فلســفه علم در مقطع 
دکتری جست وجو کرد. او با معرفی دوگانه ای جدید با عنوان »منبری 
یــا ممبــری«، فعالیت ها و فضای حاکــم بر امور فرهنگــی جامعه را به 
این دو دســته  تقســیم می کند. او این ســؤال را مطرح کرد که آیا وقتی 
فرشــچیان نقاشی »ظهر عاشورا« را می کشــید یا حاتمی کیا فیلم نامه 
»آژانس شیشــه ای« را می نوشــت یا مجید انتظامی نت های سمفونی 
»ایثار« را خلق می کرد، )همه این ها در مقام نمونه های فرهنگ فاخر و 

ایدئولوژیک( یا از آن طرف امیر تتلو، پیمان قاسم خانی و سلبریتی های 
تاپ تن اینستاگرام اثرهای خود را می ساختند )این ها در مقام نمونه های 
فرهنگ پرطرفدار و مردمی( به ســؤاالتی چون معنای فرهنگ یا نسبت 
فرهنگ با دین از یک ســو و با مردم از ســوی دیگــر، توجه می کردند؟ 
درویش ســپس مدعی شــد که شــاید همه آن ها جوابی برای ســوال 
»فرهنگ چیست؟« در آستین نداشــته باشند، ولی یقینًا هر گروه کار 
خودش را فرهنگی و کار گــروه مقابل را غیرفرهنگی می داند. فرهنگ 
باید متعهد به دین و ایدئولوژی باشد یا متعهد به گیشه و سلیقه مردم؟

درویش پس از طرح چند سؤال مشابه دیگر در این فضا، وارد فعالیت های 
فرهنگی دانشــگاه شــریف شــد و از حضار پرســید کــه فعالیت های 
دانشــجویان و متولیان فرهنگی دانشگاه به کدام سمت میل دارد. در 
میان مثال هایی که زد می توان جشن های رایج شب یلدای دانشکده ها و 
گروه ها را متمایل به طیف »ممبری« دانست و برنامه هایی چون اردوهای 
جنوب و مشهد هیئت را که به قول او متأثر از قرائتی خاص از دین برگزار 
می شوند متمایل به طیف »منبری« برداشت کرد. صحبت های درویش 
بهتریــن طرح بحث برای 3 روز آینده بود و خیلی ها با الهام از آن یا نقد 

به آن مطالب خود را مطرح کردند.

اهداف اولین گردهمایی فرهنگی زیباکنار

منبری یا ممبری؟
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ز  ا حرکــت  در  تأخیــر  دانشــگاه، خستگی راه، گزارش
صبحانه سنگین الکچری، اتاق های لوکس تر 
از اردوهای دانشجویی، اردوگاه بزرگ، دوری 
تاالر شــهید آوینی و رفیق بد، همه دســت به 
دست هم می دهند تا برنامه با تأخیر زیاد آغاز 
شــود. حال فرض کنید موضوع ادبیات باشد 

و مخاطب مهندس!
اولین نشســت فرهنگی زیباکنــار با موضوع 
ادبیــات عصر روز سه شــنبه آغاز شــد. پخش 
کلیپی از اپرای عروســکی شــمس و موالنا در 
همــان ابتدای کار، شــروع خوبی بــود برای 
همراه کردن دانشــجویان با موضوع ادبیات. 
ســپس مجری برنامه از ابوطالــب صفدری، 
دانشــجوی دکتری فلســفه علم دانشگاه و از 
فعــاالن جدی حــوزه ادبیات و کانون شــعر و 
ادب روی سن آمد. او با اشاره به اینکه ادبیات 
امروز در عین اینکه بیشترین مخاطب را دارد 
و گــردش مالی عجیب و غریب، از طرف دیگر 
هرگز ازلحاظ اصالت در چنین سطح نامطلوبی 
نبوده است و جای موالناها و سعدی ها بسیار 
خالی اســت. صفــدری ســپس خصوصیات 
ادبیات را برشمرد، آن را آرامش بخش دانست 
و شعر را مفری معرفی کرد برای رهایی از حال 

بدی که این روزها جامعه گرفتار آن است.
حــول  صفــدری  صحبت هــای  بیشــتر 
ظرفیت های شــعر گشــت. به طــور مثال او 

به ظرفیت خوب شــعر بــرای انتقال مفاهیم 
دینــی و معنوی اشــاره کرد کــه موالنا از این 
ظرف بــرای انتقال مفاهیم دینــی و عرفانی 
بسیار استفاده کرده است. ویژگی دیگر شعر 
و ادبیات که صفدری به آن اشاره کرد تقویت 
خالقیت افرادی اســت که این آثار را خلق یا 
مطالعه می کنند. ســپس مهندسی متعالی 
را هــم گره خــورده با خالقیــت معرفی کرد و 
ادبیات را ابزار مناسبی برای تربیت مهندس 
خالق دانست. موضوع بعدی که صفدری به 
آن اشاره کرد جایگاه ادبیات در دانشگاه های 
برتر دنیا مثل اســتنفورد، هاروارد، آکسفورد 
و... بــود که در علوم فنی هم برتر هســتند و 

این همبستگی را معنادار دانست. 
چند پیشــنهاد پایان بخــش ارائــه ابوطالب 
صفدری بود. تبدیل جشــنواره شــعر و ادب 
شریف به جایزه ادبی شریف، تشکیل مجمع 
کانون های ادبی دانشگاه های تهران، برگزاری 
کارگاه هــای آموزشــی نویســندگی خالق و 
همکاری با کانون ها و سازمان های ادبی خارج 
از دانشــگاه که حتی می توانــد به درآمدزایی 
منجر شود، پیشنهادات پایانی این برنامه بود.

پایان بخش نشســت ادبیات، سه تارزنی یکی 
از دانشــجویان و شعرخوانی اســتاد فرزانه و 
تعدادی از دانشجویان با صدای زیبای سه تار 

در پس زمینه بود.

اولین جلســه شــبانه  زیباکنار به تشکل های گزارش
دانشجویی اختصاص داشت. اولین حاشیه 
این برنامه عنوان برنامه بود که »تشکل های 
سیاســی« مطرح شــده بود. مجری برنامه 
مسعود طوســی، یکی از مشاوران معاونت 
فرهنگی بود که پس از طرح بحث، دبیران 
چهار تشکل دانشــجویی دانشگاه را پشت 

میزهای پنل شبانه دعوت کرد.

رخوت مسئله اصلی جامعه است
اولین کســی کــه صحبــت کــرد، حنیف 
حضرتی، دبیر جدید و جوان انجمن اسالمی 
بود. خالصه صحبت  های حضرتی به شرح 
زیر است: ناامیدی و رخوت بزرگ ترین رنجی 
اســت که در دانشــگاه و جامعه گرفتارش 
هستیم. اکثر کسانی که از ایران می روند به 
خاطر این است که فکر می کنند دیگر قرار 
نیست در اینجا اتفاق خاصی بیفتد. بخشی 
از ناامیــدی برمی گردد بــه ناامیدی مردم 
از تغییر. مــردم می بینند که مجلس عوض 
شــده، دولت عوض شــده، ولی حاکمیت 
تغییری نکرده اســت و امور از دست دولت 
بدون تفنگ خارج اســت. اعتراضات مردم 
هم به جایی نمی رسد و سرکوب می شود که 
مثال بارز آن در ســال 88 دیده شد. ضمن 
آنکه انفعــال نهادهــای مدنی نیــز به این 
ناامیدی کمک کرده اســت. برخی نهادها 
نیز به پمپــاژ این ناامیــدی دامن می زنند. 

زمانی که دولت هم سوی آن هاست موضوع 
شرافت و عزت بین المللی ما مطرح می شود. 
وقتی دولت ناهم سوســت معیشــت مردم 
مورد تأکید قرار می گیرد. حضرتی در پایان 
صحبت هایش با نقد برخی جریان ها گفت: 
»به دوگانه سازش یا مقاومت معتقد نیستیم. 
موضعی میانه هم مطرح است که نتیجه اش 

مطلوب تر خواهد بود«.

دیگر با مهندسی صرف نمی توان 
مدیریت کرد

ســخنران دوم چهــره نوظهــور فعــاالن 
دانشــجویی، یعنــی محمدامین ســرخی 
بــود. از نــکات جالــب ایــن بود که شــاید 
ایــن اولین برنامــه ای بود کــه دبیر انجمن 
اسالمی دانشجویی با دبیر انجمن اسالمی 
دانشجویان مستقل در یک برنامه کنار هم 
نشستند. صحبت های سرخی را می توان 
به صورت زیر خالصه کرد: انتظار داشــتیم 
شریف در جامعه پیشرو باشد، ولی حتی در 
جذب هیئت علمی هم دیگر پیشرو نیستیم. 
برای تعیین منزلت استادان شمارگان مقاالت 
علمی در شریف نسبت به دانشگاه های دیگر 
بسیار پررنگ تر اســت که همه ما می دانیم 
چقدر ناکاراســت. امیدواریم دیگر مدیران 
دانشگاه به این تن دهند که نمی توان با نگاه 
صرفًا مهندسی دانشگاهی پیشرو در جامعه 
به دســت آورد. اســم این برنامه را نشست با 
تشکل های سیاسی نامیدند که به جز بسیج 

که یک تشکل شبه نظامی است )به شوخی 
به کنایه حضرتی به بســیج اشاره می کند( 
تشکل ها در تمام امور فعال هستند. سرخی 
باقی زمان خود را به معرفی کارهای تشکل 

انجمن اسالمی مستقل پرداخت.

دیگر علمی ترین نیستیم
نفر بعد، محمــد علی واردی، دبیر بســیج 
دانشــجویی بود. بســیجی که در نیم سال 
گذشــته برنامه  های زیادی برگزار کرده بود 
و به نظر می رســید واردی آمده بود تا با مدد 
از برنامه های علمی که بســیج برگزار کرده 
بود، دانشــگاه را به نقد بکشــد. بخشــی از 
صحبت های واردی از قرار زیر بود:  ما به عنوان 
علمی ترین دانشگاه کشور که عنوان و باوری 
غلط اســت،  قدم خاصی برای حل مسائل 
کشور نداریم. یعنی آموزش دانشگاه اصاًل 
به این ســمت نیســت. فارغ التحصیالن ما 
هم که خروجی دیگر دانشــگاه محســوب 
می شــود اکثرا تک بعدی هســتند و نه باور 
دارند و نه می توانند کشــور را به جلو ببرند. 
اگر از اســتادان هم بپرسیم همه می گویند 
تک بعدی بودن بد است، ولی چه قدمی برای 
این موضوع برداشتند؟ موضوع آخر استادان 
ما هســتند. اســتاد عزیز و دوست داشتنی 
زیاد داریم، ولی چه بسیار جزوات و سؤاالتی 
دیده ایــم که متعلق به دهــه هفتاد یا حتی 
دوران آریامهــر هســتند! چه کســی بر این 
وضعیت نظارت می کند؟ و اینکه استادان ما 

چقدر به تربیت نیروی توانمند می پردازند؟

شنا در قسمت کم عمق
آخرین سحنران دانشجویی کسی نبود جز 
دبیر غیرسیاســی ترین تشکل دانشجویی 
دانشگاه، امیرمحمد واعظی، دبیر جامعه 
اســالمی که پیش از ایــن خالقیت خود را 
در برنامه هــای این چنینــی در برابر معاون 
قــوه قضاییه نشــان داده بــود. خالصه ای 
از صحبت هــای امیرمحمــد واعظی، دبیر 
جامعه اســالمی در زیباکنار به این صورت 
بود:  دانشگاه شــریف با دانشجویانش چه 
می کند؟ دغدغه دانشــگاه این اســت که 
دانشجویش سنواتی نشود و خرج اضافی 
روی دستش نگذارد. دانشجو و استاد دنبال 
دردسر نیستند. اســتاد که چرخ ترفیعش 
با شــمارگان مقاالت آی اس آی می چرخد 
و دانشــجو هــم ترجیح می دهد پــروژه ای 
کم دردسر بردارد و برود. مرکز معارف ما نیز 
به جای تشویق دانشــجویان به فلسفیدن، 

موضوعاتی با این اهمیت را خیلی ســاده و 
سطحی به دانشجو می گوید. همین می شود 
که همه فقط با شنیدن اسم مرکز معارف به 
دنبال استادی باشــند که راحت تر بگیرد و 
نمره ای بهتر دهد. حتــی موضوعی چون 
کارآفرینــی هم به صورت ســطحی مطرح 
می شــود. یعنی ما رد شــریفی ها را باید در 

مامان پز و زودفود پیدا کنیم.

چاشنی های جالب برنامه
پس از صحبت های دبیران چهار تشــکل، 
و  بیــن حضــار  پاســخ هایی  و  پرســش 
ارائه دهندگان شکل گرفت که در این مقال 
نمی گنجد. امــا یکی از ســؤاالت جالب را 
دکتــر مختــاری، مدیــر ارتباط بــا صنعت 
دانشــگاه مطرح کرد و از چهار دبیر پرسید 
که به نظر آن ها دانشگاه شریف باید چه جور 
دانشــگاهی باشــد. ســؤالی که فعاًل فقط 
جامعه اســالمی به آن در شماره آخر نشریه 

»عطش« جواب داده است.

گزارش نشست ادبیات، اولین نشست تخصصی زیباکنار

آغاز ادبی

اولین جلسه شبانه زیباکنار با تشکل های دانشجویی

حرف های خوب ولی نیم پز

پر از حرف، خالی از محتوا
از ســاده ترین امکانات مردم معمولی محرومیم.  یادداشت

حتی حراج خانگی برای خودمان نداریم که آتش محمد حسن سیفدار
بزنیم به دارایی انبــاری و قهرمان های داســتانی خاک خورده مان را 
بفروشــیم. آدم مگر چقدر جا برای شش هزار بیت حافظ دارد؟ چقدر 
داســتان بی اوج یا بی ته هدایت را می تواند نگه دارد؟ اگر می شد روی 
آینه  آرایشــگاه، کنار زنگ خانه ها یا روی دیوار سوپر سر کوچه، تصویر 
شعری استفاده نشده، مقاله در حد نو، داستان مناسب درام و... را آگهی 
داد و منتظر شــد مشــتری زنگ بزند که »برای ولنتاین می خواهم... 
معنیش را نفهمیــدم، بهترش را نداری... کلمــه  انقالب حتمًا توش 
باشه...« یا چیزهایی شــبیه به این، یا اگر روزنامه ای در می آمد که در 
نیازمندی هایش تصویر و طرح بفروشیم و رمان های نیمه کاره را بگذاریم 
به مزایده، شــاید این ضمیر ناخودآگاه باردار کمی ســبکی را تجربه 
می کرد. حرف ها قرار نیست نظریه بدهند یا جریانی در ادبیات به وجود 
بیاورند. حتی بنا نیست در حوالی کتابی جنجال و هیاهو راه بیندازند. 
فقط بناســت بگویند جامعه ای که ادبیات مکتوب ندارد، در قیاس با 
جامعه ای که مهم تریــن ابزارش، یعنی کلمات، در متون ادبی پرورده 
شــده و تکامل یافته است، حرف هایش را با دقت کمتر، غنای کمتر و 
وضوح کمتری بیان می کند. جامعه ای بی خبر از خواندن که از ادبیات 
بویی نبرده، همچون جامعه ای از کروالل ها دچار زبان پریشی است و 
به سبب زبان ناپخته و ابتدایی اش مشکالت عظیمی در برقراری ارتباط 
خواهد داشــت. این درمورد افــراد نیز صدق می کنــد. آدمی که کم 
می خواند یا فقط پرت وپال می خواند، بی گمان اختاللی در بیان دارد، 
این آدم بسیار حرف می زند اما اندک می گوید. زیرا واژگانش برای بیان 
آنچه در دل دارد، بســنده نیســت. اما مسئله فقط محدودیت کالمی 
نیست، محدودیت فکر و تخیل نیز است. مسئله، مسئله  فقر تفکر است، 
چراکه افکار و مفاهیم، که ما به واســطه  آن ها به رمزوراز وضعیتمان پی 
می بریم، جدا از کلمات وجود ندارند. ما سخن گفتن درست و پرمغز و 

سنجیده را از ادبیات و تنها از ادبیات خوب می آموزیم.
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 TED اردوی زیباکنار، روز دوم خود را با نشســت کارگروه قرآن آغاز کرد. در ابتدای نشســت یکی از سخنرانی های پخش شــد که در آن پژوهشگری یهودی از تجربه  مطالعه قرآن خود می گفت. او با بیانی عاشقانه و شورانگیز تأکید گزارش
می کرد که قرآن کتابی معمولی نیســت و برای درک واقعی آن باید تالش کرد به ســرزمین آن وارد شــد، دل به دریای آن سپرد و با تمام 
وجود حســش کرد. درادامه منوچهری دبیر کارگروه قرآن از حاضران خواســت به این سؤاالت پاســخ دهند: »چه فایده ای در قرائت 
روزانه  قرآن هست؟«، »اصاًل چه معنی دارد کتابی را بارها و بارها بخوانیم؟« و اینکه »آیا اعجاز قرآن قابل حس است؟«. برخی از نکات 

مطرح شده به این صورت بود:

Ó	 :یکــی از عرفــای قرن ششــم بیــان جالبــی در این رابطــه دارد
»معجزه بودن قرآن به این اســت کــه به صورت زنده در تعامل با هر 
شــخص است. بنابراین با هر مسئله و دغدغه ای که در هر لحظه از 
زندگی داری، باید قرآن را طوری بخوانی که گویی بر تو نازل می شود 
و پاسخ سؤال تو را می دهد«. تداوم قرائت قرآن به دلیل تداوم و تعدد 

مسائل انسان در زندگی است.
Ó	 حاج آقا سیدجوادی: اعجاز قرآن به این است که برای همه  زمان ها

و برای هر شخص و برای هر ضاللتی درمان دارد. 
Ó	 دکتر جوشقانی: تأکید بر قرائت روزانه به خاطر این است که قرآن

ذکر و مایه  یادآوری است.
Ó	 دکتر غفرانی: یکــی از بزرگ ترین دیتابیس هــای رایانه ای جهان

درزمینــه واژه پردازی قرآن را دکتر ترکیان از اســتادان دانشــگاه 
خودمان تهیه کرده اند. بر روی آن ها با استفاده از روش های علوم 
داده پژوهش هایی انجام می شــود که طی آن می توان اعجاز قرآن 

را به چشم دید. 
در ادامــه، منوچهــری این پرســش را مطرح کرد که »آیــا قرآن در حل 
دغدغه ها و مســائل روزمره زندگی ما نیز کاربرد دارد؟ اگر پاســخمان 
 بــه این پرســش مثبت اســت، پس چــرا در عمــل از آن اســتفاده ای 

نمی کنیم؟«. 
یکــی از حضــار: برخالف صحبــت دوســتان، اتفاقًا به نظــرم برخی 
رویکردهای عرفانی و تأکید بر ارتباط درونی با قرآن باعث شــده که ما 

از این غفلت کنیم که قرآن شــامل یک سری معانی قابل فهم برای حل 
مسائل روزمره زندگی همه  اشخاص است.

پس از کمی بحث بر ســر این پرســش، با توجه به پایان زمان نشست، 
برنامــه با دعوت از همه عالقه مندان به هم فکری و همکاری با کارگروه 

قرآن خاتمه یافت.

بچه های داخل سالن خسته شده اند. کم کم همهمه  سالن درحال افزایش است. در چند ردیف جلوی تریبون  گزارش
هــم جنب وجوش غریبی را می توان دید. باالخره مجری برنامه که خودش هم از بچه های گروه فلســفه علم محمد سجاد اصغری

است باالی سن قرار می گیرد. چندباری جمعیت را به آرامش دعوت می کند. ناگهان کلیپی پخش می شود. موزیک تندی دارد، 
شیوه  خوبی است برای جلب توجه جمعیت حاضر در سالن.

 بعد از حدود سه دقیقه که کلیپ تمام می شود، مجری شروع می کند 
به صحبت. مقدمه  در رابطه با نسبت بین علم و مابقی معرفت است. 
قصد دارد به این برسد که برخی مشکالت علم را باید در جایی غیر 
از متن خود علم جســت وجو کــرد. بعد از این مقدمــه کوتاه، علی 
ســلطان زاده یکی دیگر از بچه های فلســفه علم باالی سن می آید. 
ارائه  نو آورانه ای دارد. درواقع تقابلی است بین یک مدافع سرسخت 
علم که همه  ابعاد دیگر را نادیده گرفته است با تمام کسانی که سعی 
می کنند جایگاه بحث های عمیق تری مانند فلسفه را در علم بیابند. 
البتــه طنز نهفته در این قالــب نیز مخاطب را گرفــت. تقریبًا چند 
دقیقه اول ســالن در سکوت است، ولی کم کم صدای خنده  همراه 
با تعجب به گوش می رسد. بچه ها دارند با صحبت های سلطان زاده 
همراهی می کنند. رضایت را می شــود در چهره مجری وقتی برای 
ادامه  مراســم پشــت تریبون برمی گردد دید.  در بخشی از برنامه از 
دکتر ابراهیم آزادگان دعوت می شود. دکتر آزادگان با رتبه دورقمی 
کنکور، کارشناسی برق شــریف و کارشناسی ارشد فیزیک دارد. او 
سپس دکتری خود را در رشته  فلسفه علم گرفته است. دلیل صحبت 
او هم بازگویی همین سیر تغییرات است. دکتر آزدگان پرس وجوگری 
اســت که عطش حقیقت یابی او را به فلســفه کشانده است. وی در 
بخشی از صحبت هایش به این اشاره می کند که فلسفه برای پاسخ 
به سؤال نیســت، بلکه برای روشن ترشدن سؤال است. بعد از دکتر 
آزادگان نوبت پرسش و پاسخ است. ولی دکتر فتوحی ریاست دانشگاه 
با اشــاره به مجری درخواست وقت صحبت می کند. مجری تالش 
می کند با مدیریت صحبت بچه ها میکروفن را در اختیار دکتر فتوحی 

قرار بدهد. جان کالم دکتر فتوحی این است که اگر گروه فلسفه علم 
کارایی خودش را اثبات کنــد، از هر نظر از آن حمایت خواهد کرد. 
در همین حین دکتر سهراب پور به کمک مجری می رسد و با توضیح 
تجربیات مشــابه تالش می کند نشــان دهد که می توان با برگزاری 
دوره هــای ماینور خیلی از این مباحث فلســفه علمی را در ســطح 
دانشگاه مطرح کرد. این پیشنهاد دقیقًا خواست همین ارائه است. 
صدای رضایت مند مجری که درحال تشکر از حضار است، به گوش 

می رسد. همه تشویق می کنند و برای استراحت بلند می شوند.

در کارگروه قرآن چه گذشت

باید به سرزمین آن وارد شد

گزارش جلسه مفاهیم بنیادین علم

فلسفه علم، فصل یک، فلسفه به درد نمی خورد

قرآنی که نمی خوانیم
این روزها چقدر قرآن در تعیین اهداف، مســیر و  یادداشت

انتخابهای کوچــک و بزرگ زندگی ما نقش دارد؟ حامد منوچهری کوشا*
نقش قرآن در پرکردن خألهای انگیزشی یا عاطفی زندگی ما یا عبور از 
بحران هایی همچون افسردگی، پوچ گرایی، بی انگیزگی و... چیست؟ 
آیا قرآن نمی تواند ما را از نگاه تک ُبعدی و مکانیکی ساینس و تکنولوژی 

رهایی بخشد و آنها را در پازل بزرگ تر و معنادارتری قرار دهد؟ 
به نظر می رسد که هنوز خیلی با دانشگاه مطلوب از نظر قرآنی فاصله 
داریم. نه فضا و جو کلی دانشــگاهمان قرآنی اســت و نه جمع های 
علمی ما و نه حیات فردی ما. حتی اســتفاده از قرآن در اولویت های 
بســیاری از تشــکل ها و کانون های مذهبی نیز به صــورت جدی و 
تعیین کننده نیست. ریشه مســئله اینجاست که هنوز نسبت قرآن 
با واقعیات و مسائل روزمره زندگی برایمان واضح نیست. در نشست 
اردوی زیباکنار نیز تالش کردیم با طرح پرســش هایی همین نقطه  
کلیدی را نشــانه رویم، هرچنــد که طوالنی شــدن بحث ها در کنار 
کوتاه ترشدن زمان برنامه ، فرصتی برای بخش های آسیب شناسی و 

ارائه راهکار باقی نگذاشت.
ان شاءالله سند راهبردی پیشنهادی برای بهبود فضای قرآنی، پس 
از مشورت با استادان و صاحب نظران، به طور مفصل به دانشگاه ارائه 
خواهد شــد. اما در اینجا تنها به ذکر این نکته بســنده می کنیم که 
ازجمله گام های اساسی و اولیه برای قرآنی ترشدن فضای دانشگاه 
این اســت که ما گروه ها و جمع های قرآنی دانشگاه، از درون گرایی 
مفرطی که بعضًا به آن دچاریم خارج شده و تالش کنیم دغدغه ها، 
مشــکالت و مسائل روز و اولویت دار دانشــجویان را به کمک دریای 
بیکران قرآن پاسخگو باشیم. همچنین تالش کنیم با توجه بیشتر به 
این  نکته که قرآن برای تک تک افراد نوع بشر نازل شده است، با ایجاد 
تنوع و انعطاف در برنامه ها، در کنار همه اقشــار و ســالیق دانشگاه  
میهمان سفره کریمانه قرآن شویم. در پیمودن این راه، قطعًا تک تک 

گروه های دانشجویی دانشگاه می توانند سهیم باشند.
* دبیر کارگروه قرآن

 چرخ دنده های صنعت 
با روغن فلسفه روان تر خواهند شد

آیا فلســفه  علم بــه کار دانشــگاه های صنعتــی می آید؟  یادداشت
دانشجوی فیزیک یا مهندسی اصاًل نیازی به فلسفه دارد؟ علی سلطان زاده

آیا فیلسوف علم، دانشمند است؟ اگر هست، پس چرا به او فیلسوف می گویند؟ 
اگر نیست، چرا درمورد علم نظر می دهد؟ این ها سؤاالتی است که شاید برای 

برخی یا بسیاری از دانشجوها پیش بیاید.
علت اینکه چنین ســؤاالتی در میان دانشجویان و حتی استادان وجود دارد، 
این اســت که خیلی از آن ها اطالعات تاریخی درباره مسیر علم و حتی درباره 
رشــته خود نداریم. وقتی نگاه تاریخی از رشته ها و علوم مختلف حذف شود_ 
پدیــده ای که در ایراِن امروز رخ داده اســت_ باعث می شــود مــا تصور کنیم 
تقسیم بندی هایی که امروزه در دانشــکده های علمی کشور انجام می شود، 
بازتاب مرزبندی های دقیقی است که در جهان وجود داشته و دارد. درحالی که 
به هیچ وجه این طور نیســت. این مرزبندی ها کاماًل قرارداد انسان ها است و به 
همین علت هم در طول تاریخ متغیر بوده اســت. چیزی که ما امروز »فیزیک« 
می نامیم و فکر می کنیم مرزهای کاماًل مشخصی از فلسفه دارد، روزی فلسفه 
طبیعی نامیده می شد. چیزی که ما  امروز آن را »موسیقی« می نامیم و آن را در 
رده هنر می گذاریم، سالیان طوالنی در دانشکده های ریاضیات تدریس می شد. 
گهگاهی دانش های مختلف، نتایجی دارند که این مرزبندی های انســانی را 
ســخره می کند. مثاًل منطق جدیدی که فرگه ابداع کرد، اکنون فواید فراوانی 
در علوم کامپیوتر دارد. اتفاقی که در دنیای امروز دارد رخ می دهد، این است 
که مرزهای میان شاخه های گوناگون دانش، درحال محوشدن است و خیلی 
از دانشگاه های مطرح دنیا، آموزش هایی را در دستور کار خود قرار داده اند که 
با تقسیم بندی کالسیک و سفت و سخت ابتدای قرن بیستم هم خوانی ندارد. 
این اتفاقات ندای این را سر می دهند که انسان قرن بیست و یکم با هر رشته ای 
مجبور است آگاهی هایی در باب فعالیت های میان رشته-ای داشته باشد. به 
همین علت، امروزه علم و تکنولوژی با انبوهی از مسائل مفهومی، تفسیری و 
روش-شــناختی روبه رو هســتند که برای رویارویی با آن ها، ناگزیریم خیلی از 

مرزبندی های گذشته بین رشته ها را پشت سر بگذاریم.
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رئیس دانشــگاه، صبح روز دوم، قبل از طلوع آفتاب خودش را به زیباکنار رســاند تا در میان فعاالن فرهنگی و فوق برنامه علمی  دانشــگاه حضور پیدا کند و حرف هایشان را بشنود. شب دوم، نوبت او و اعضای حاضر از هیئت رئیسه دانشگاه شد که صحبت گزارش
کنند، مورد سؤال قرار گیرند و پاسخ دهند. شب، در میان برنامه، حاج آقا رستمی، نماینده رهبری در دانشگاه نیز وارد سالن آوینی شد و کنار دکتر 

فتوحی نشست.

نشســت شبانه دانشــجویان با اســتادان و رئیس 
دانشــگاه در دومین شــب گردهمایــی فرهنگی 
زیباکنار در ســالن آمفی تئاتر شهید آوینی برگزار 
شــد. امیر هرمزی نژاد، مجری برنامه، در ابتدای 
نشست طرح بحث خود را با برشمردن جایگاه های 
تأثیرگذار بر امور فرهنگی آغاز کرد؛ جایگاه هایی 
همچون معاونت فرهنگی، مرکز معارف، استادان 
راهنما، فلسفه علم، مرکز مشاوره، مرکز زبان، اداره 

تربیت بدنی و نهاد رهبری.
سپس دکتر فتوحی، رئیس دانشگاه، در سخنانی 
گفت: »تنهــا دیکته  بدون غلط، دیکته  نانوشــته 
است. ما هم مشــکالتی داریم، ولی معتقدم باید 
همــه تالش خــود را در انجام وظیفه خــود به کار 
بندیم. نمی توانیم یک مدینه فاضله کاماًل مستقل 
از شــرایط جامعه ترســیم کنیم و بایــد ارزش ها و 

قوانین حاکم بر جامعه را نیز ارج نهیم«.
وی در ادامه شرایط نهادهای تأثیرگذار را این گونه 
بازنمایی کــرد: »به نظر بنــده معاونت فرهنگی، 
نهاد رهبری و معاونت دانشــجویی که دو سازمان 
اول بســیار مهم تر هســتند و همکاری و همدلی 
آن ها بســیار در رشــد فضای فرهنگی دانشــگاه 
تعیین کننده است، سه جایی هستند که اثربخشی 
بیشــتری دارند... درباره مرکز مشاوره اطالعات 
کاملی نــدارم، امــا ازطریق دکتر افشــین پیگیر 
خواهم شــد... دربــاره مرکز زبان بایــد بگویم که 
متأسفانه این مرکز موفق نبوده است و حتی امسال 
ظرفیت یکی از رشته های آن صفر اعالم شد. رشته  
دیگــر هم به دانشــکده کامپیوتــر منتقل خواهد 
شد... عملکرد اســتاد راهنما نیز مسئله ای است 
که خیلی بســتگی به عملکرد دانشکده ها دارد. 
شاید با لحاظ کردن آن در ارتقای استادان بتوانیم 

آن را بهبود بخشیم«.
پــس از ایــراد ســخنرانی دکتــر فتوحــی، دکتر 
حسینی، معاونت فرهنگی دانشگاه، بسیار کوتاه و 
بیشتر درباره  وضعیت گردهمایی زیباکنار صحبت 
کرد: »...آرامش از مؤلفه های آزادی است... از ما 
ایراد می گیرند که چرا زیباکنار؟ جواب دادم که چه 
جایی بهتر از زیباکنار برای آرامش و زیبایی؟...«.
از اتفاقات جالب، پیوستن حاج آقا رستمی، نماینده 
مقام معظم رهبری در دانشگاه، به جمع حاضرین 

از اواسط جلســه بود که میز و صندلی جداگانه ای 
برای وی تعبیه شــد تا در کنار دکتــر فتوحی برای 

پاسخگویی به سؤاالت حضور داشته باشد.

پرسش و پاسخ
پس از سخنرانی دوم نوبت به سؤاالت دانشجویان 
در حوزه های مختلف دانشگاه رسید. دانشجویان 
به نوبت پرسش های خود را که بیشتر جنبه  انتقاد 
داشت،  ابراز می کردند که بخشی از آن ها به شرح 

زیر است.
سپس محمد امین سرخی، دبیر انجمن اسالمی 
مســتقل، میکروفون را دست گرفت و اظهار کرد: 
»ایــن هیئت امنا چیســت که هیچ خبــری از آن 
بیرون نمی آیــد و تصمیمات اساســی می گیرد و 
همه مســئولین، مصوبه های مخفی یا تک وتوک 
عیان آن را باید اجرا کنند؟ سؤال دیگر جای جدید 

تشکل هاست که نمی دانیم کجا خواهد بود؟« 
دکتر فتوحی پاســخ داد: »به هیچ وجه تشکل ها 
بــه ســاختمان جدید آمــوزش منتقــل نخواهند 
شــد، ولی می توانند در آنجا یک تابلوی اعالنات 
داشته باشــند. درخصوص هیئت امنا هم این به 
هیچ وجه امکان پذیر نیســت که دانشــجویان در 

جلســه آن حضور داشته باشــند. هیچ جای دنیا 
هم چنین نیست«.

مجتبــی انصاری، دبیر ســابق انجمن اســالمی 
هم گفــت: »کل حرف های گروه هــا به نظرم این 
اســت که گروه های منتصب درحال رشد هستند 
و در برخــی مــوارد جایگزین گروه هــای منتخب 
می شوند. حمایت باید عملی باشد و نه به حرف. 
ضمن اینکه از آقای دکتر فتوحی خواهش می کنم 
یک حلقه مشاوره دانشجویی هم به مجموعه خود 
اضافه کند. درخصوص نهاد هم خواهش می کنم 
درخصــوص کالس های جدید اجباری که به طور 
مثال درباره جنبش دانشجویی هم برگزار می شود 

تجدید نظر کنند«. 
حاج آقا رســتمی در پاســخ به این ســؤال اظهار 
کرد: »نظرســنجی ها درخصوص دروس معارف 
نشــان می دهد کــه میانگین ما از بقیه دانشــگاه 
باالتر اســت. درخصوص گروه ها هم بهتر اســت 
دســته بندی انتخابی و انتصابی را انجام ندهیم. 
ممکن است دوستان انتصابی بگویند: »مگر شما 
منتخب چند درصد هستید؟«. بهتر است همه در 
کنــار هم کار کنیم و به هم کمک کنیم و یکدیگر را 

تقویت کنیم«.

نشست شبانه بخشی از هیئت رئیسه دانشگاه با فعالین فرهنگی

شب نشینی با مرد اول شریف

روز   دوم

فتوحات زیباکنار 
انســان به امید زنده است و دانشجو به  یادداشت

جواب سرباال شنیدن! اردوی زیباکنار پیمان ملک محمدی
به هدف گفت وگو میان فعاالن فرهنگی و مسئوالن دانشگاه 
برگزار شد. همه دانشجویان قبل از آمدن به اردو در اعماق 
ذهنشان می دانستند که هرچقدر هم که این برنامه مجلل 
و باشکوه برگزار شود، نتیجه مطلوبی از آن حاصل نمی شود. 
با وجود این به اردو آمدند و حرف هایشان را در جلسه نشست 
با مسئوالن دانشگاه زدند و به خانه هایشان برگشتند. شاید 

حاال مفهوم جمله اول را بهتر متوجه شویم. 
در جلســه ای که در اردوی زیباکنار در شب دوم برگزار شد، 
دانشــجویان زیادی دغدغه های خود را در مقابل سه تن از 
مسئولین دانشــگاه بیان کردند. از تشکل های سیاسی  تا 
انجمن های علمی حرفی برای گفتن داشــتند. شاید این 
جلســه یکی از معدود جلسه هایی بود که اکثر دانشجویان 
به صــورت متحــد دغدغه های خــود دانشــجویان را بیان 
می کردند. اما یک مشــکل وجود داشــت کــه رفته رفته در 
طول جلسه پررنگ تر می شد و آن پاسخ هایی بود که به این 

دغدغه ها داده می شد. 
به طور کلی ســؤال ها را می توان براســاس پاســخ ها به سه 
دســته تقســیم بندی کرد: دسته اول، ســؤاالتی بودند که 
پاسخ هایی منطقی برای آن ها ارائه شد و تاحدی قانع کننده 
بودند. دسته دوم، سؤاالتی بودند که پاسخ هایی کلیشه ای 
و پیش بینی پذیــر بــه آن ها داده شــد. درواقــع همان طور 
که انتظار می رفت، دکتر فتوحی در پاســخ به بســیاری از 
سؤاالت تنها به گفتن اینکه با دکتر افشین و مسئوالن دیگر 
دانشگاه صحبت می کنند، اکتفا کردند. موضوع این است 
که بسیاری از موضوعات برای چندمین بار بود که به گوش 
مســئوالن می رسید و اگر بنا بر این بود که این راه حل مفید 

واقع شود، چرا این مشکالت دوباره مطرح شدند؟ 
اما دســته سوم، سؤاالتی بودند که در جوابشان در بهترین 
حالت گفته شــد: »اصاًل هم این طور نیست!«. این گروه، 
ســؤاالتی بودند که جوابی به آن ها داده نمی شــد و بدون 
اعتنا به آن ها به سؤال بعدی گذر می شد. در حالتی خاص 
از این گروه دکتر فتوحی تنها مصداق کوچکی از سؤال یکی 
از دانشــجویان را پاسخ داد و هنگام اعتراض آن  دانشجو به 
این موضوع، جواب »اصاًل هم این طور نیست!« شنیده شد. 
به بسیاری از دغدغه هایی که دانشجویان مطرح کردند و از 
قضا جزء مهم ترین مســائل بود، حتی اشاره هم نشد. این 
مورد دو دلیل می تواند داشــته باشــد؛ یا سؤاالت فراموش 
شــدند یا مســئوالن تصمیم گرفتند به آن ها پاسخ ندهند. 
هرکــدام به نوبه خــود ناامیدکننده اســت و نه تنها موجب 
فعالیت فرهنگی بیشــتر در دانشــگاه نمی شود، بلکه روح 
این نوع از فعالیت را در دانشــگاه می ُکشــد.  با وجود تمام 
این مشکالت، سال بعد دوباره فعاالن فرهنگی، هرچند با 
تعداد کمتر، مشــکالت خود را با مسئوالن دانشگاه مطرح 
خواهند کرد و این برخورد متقابل دانشگاه است که تعیین 
می کند دانشجوی سال بعد به دنبال دغدغه های امسال ما 

خواهد بود یا مسیرهای خالقانه برای پیشرفت. 

هیئت امنا مخزن االسرار است
اردوی زیباکنار معاونت فرهنگی دومین فرصتی بود  یادداشت

که در طــول معاونت دکتر حســینی، امکان دیدار امیرمحمد واعظی
فعالیــن فرهنگی با ریاســت دانشــگاه، یعنی جناب دکتــر فتوحی را 
امکان پذیر کرد. اتفاقی که خود در طول قریب به 4 سال ریاست ایشان 

بر دانشگاه، نادر و عجیب بود.
اما بعد از جلســه، در طول صحبت ها و نظراتی که گفته می شــد، چند 
نکته بسیار درخورتوجه بود. اول اینکه بخش بزرگی از پاسخ های آقای 
دکتر، پاسخ هایی اداری به مسائل و خواسته های دانشجویان بود. مثاًل 
اینکه فالن آیین نامه به این نتیجه منجر می شود و بهمان قانون در این 
موارد این گونه می گوید و... . اینجا بود که به یاد پاسخ های آقای اژه ای 
در برنامه بررســی کارنامه قوه قضاییه افتادم که در پاســخ به مطالبات 
دانشجویان از قوه قضاییه، بیشتر از جواب هایی اساسی و محرک برای 
عمل، پاسخ هایی انفعالی به دانشــجویان می داد که همه تقصیرات را 

به گردن قوانین و ســایر ارگان ها می انداخت. این موضوع در طول کل 
جلسه به صورت مستمر محســوس بود و هم امید دانشجویان به تغییر 
شــرایط و هم جایگاه ریاست دانشگاه از لحاظ اثرگذاری و قدرت عمل 

را در ذهن دانشجویان تنزل می داد.
نکته دوم، مقاومت شــدید ریاست دانشگاه دربرابر ایجاد مقدار اندکی 
شــفافیت در عملکردهای مدیریتی، سیاســت گذاری و از همه مهم تر 
پدیده غریب و ناشناخته هیئت امنای دانشگاه بود. شدت این مقاومت 
دربرابر درخواست های متوالی دانشــجویان جهت ایجاد شفافیت در 
تصمیمات هیئت امنا به حدی بود که بیشتر وجود نوعی ساختار انجمن 
برادری مخفی را به ذهن متبادر می کرد تا هیئت امنای دانشگاه شریف! 
نمونه بارز این مخالفت با شــفافیت هم در جایی مشهود بود که تفسیر 
رئیس دانشــگاه از درخواست شــفافیت در عملکرد هیئت امنا، امکان 
حضور چند تن از دانشــجویان در جلسات بود که مشخصًا پاسخ به این 
خواســته منفی بود! این درحالی بود که ایشان پاسخی به دانشجویان 
حاضر که می گفتند »الاقل مصوبات هیئت امنا را منتشر کنید« ندادند!

موضوع دیگری که به نظر می رســد الزم اســت ریاســت دانشگاه به آن 
توجه وافری داشته باشند، این موضوع است که باید از نگاه های صرفًا 
مهندسی به پدیده علم و فناوری فراتر برویم و به سمت الگوی دانشگاه 
جامــع و یا الاقل انســتیتوی فنــاوری مثلMIT  حرکــت کنیم. دلیل 
ضرورت این الگو این اســت که مفهوم دانشــگاه صنعتی، مشخصًا و با 
اندکی تأمل، مفهومی ناقص اســت که هیچ گاه نمی تواند وظیفه تولید 
علم و فناوری و حتی پشتیبانی از صنعت را به درستی انجام دهد؛ چراکه 
فناوری اساسًا پدیده ای بسیار فراتر از مفهوم مهندسی و صنعت است که 
این موضوع به صرف اضافه کردن دانشــکده مدیریت و اقتصاد هم حل 
نخواهد شد )ای کاش مسئوالن دانشگاه الاقل به لیست دانشکده ها و 
کارکرد هرکدامشان در دانشگاه MIT توجه می کردند(. این موضوع به 
نظر می رسد الاقل نیازمند بازبینی ریاست محترم دانشگاه در مشاوران و 
معتمدینشان برای مدیریت و سیاست گذاری دانشگاه باشد که متأسفانه 
در واکنش های آقای دکتر فتوحی به پرســش ها اثری از میل به حرکت 

در این مسیر دیده نمی شد.
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جلسه سخنرانی حاج آقا رستمی،  نماینده نهاد مقام معظم رهبری با گزارش
شــروعی متفاوت همراه بود. او بــا تعریف خاطره ای از 
مراسم خواســتگاری و ازدواجش شروع کرد تا از همان 
ابتدا، ارتباط نزدیک تری با جمع دانشجویان حاضر در 
جلســه بگیرد. در ادامــه خالصه ای از ســخنان وی را 
آورده ایــم. »هویــت« از »هــو« گرفته شــده و در علوم 
گوناگون، ازجمله انسان شناسی و سیاست شناسی و... 
از آن نــام برده شــده اســت، فلذا کلمه مهمی اســت. 
مفاهیمی چون خودناشناسی، بی تعلقی، بی معیاری و 
احســاس ناتوانی و... را ممکن اســت زیــاد در محیط 
اطرافمــان دیــده باشــیم. مثل اینکه شــخصی پرچم 
کشورش را به خاطر مسائل اجتماعی و اقتصادی آتش 

می زند. آیا این قابل توجیه است؟ 
98 نفــر از 100 نفر اول کنکور سراســری به دانشــگاه 
شــریف می آیند. پس دانشــگاه شــریف، برتری هایی 
دارد که یکی از آن ها مهاجرت اســت. چرا دانشجویان 
مهاجــرت می کنند و انگیزه شــان چیســت؟ آیا مانند 
بازیکنان فوتبال مثل آقای ســردار آزمون، می روند که 
درنتیجه بیایند در تیم  ملی بازی کنند یا انگیزه دیگری 
دارند؟ طبیعتًا همه ما دارای هویت ملی و دینی هستیم. 
هویت ملی یعنی مجموعه تمایالتی مشترک در میان یک 
جمع، که آن جمع را از جمع های دیگر متمایز می کند. 
هویت دینی نیز به مانند آن ارزش های مشترک یک جمع 
در حوزه باورها اســت. بعد از حوزه باور ها و اعتقادات، 

حوزه تمایالت و احساســات را داریــم؛ مانند افتخار به 
مســلمان بودنمان، افتخار به شیعه بودنمان، احساس 
آرامش از اینکه نماز می خوانیم، احساس غرور و افتخار 
به اینکه موقعیتی را در بین خویشــاوندان خود کســب 
می کنیــم و... . حوزه اجتماعی نیــز از بروز حوزه های 
قبلی به وجود می آید؛ مثل باور به دستگیری مظلومان و 
گرایش به حفظ حدود شرعی و... . یک سری از مسئله ها 
هم مربوط به حوزه فرهنگی هستند؛ مثل حفظ تمایالت 

ظاهری و شرکت در مراسم های مذهبی و... .

االن بین نظام آموزشی و بچه های ما فاصله افتاده است. 
در قدیم، بچه ها کتاب های گلســتان ســعدی و دیوان 
حافــظ را حفظ می کردند، ولی االن به علت تغییر نظام 
آموزش، این کار انجام نمی شــود. در خاطرم اســت که 
بــه ما می گفتند علم از ثروت بهتر اســت، ولی االن این 
ارزش ها کنار زده شــده است. حتی در فضای مجازی 
شاهد این هستیم که افراد، عکس خود در کنار ماشین 
لوکس را می گذارند. عوامل اثرگذار بر هویت ملی، شامل 
محیط فعالیت، احساس نابرابری اجتماعی، مشروعیت 

نظام، رضایت اجتماعی و... است. همچنین عوامل مؤثر 
بر هویت دینــی، نهادهای جامعه، جامعه پذیری افراد، 
پایبندی خانواده ها به دینداری، رسانه های اجتماعی 
و... هســتند. ما باید هویت های ملی و دینی را تقویت 
کنیم، زیرا  جامعه به خاطر همین هویت ها استوار است. 
در شــریف هم باید هویت دانشگاهی را جدی بگیریم. 
استادان باید همراه جدیت، مهربانی داشته باشند که 

دانشجویان بفهمند همه جنبه ها مهم هستند.
ما در کشور مزیت هایی داریم که ازجمله موارد آن ارتباط 
میان هویت ملی و دینی اســت. ما در یک ساختمان با 
3000 صندلی، یک نمازخانه 30نفره می سازیم. این کار 
جالبی نیست. اصاًل خدا به پیامبرش فرمود: »فذّکر«، 

یعنی انسان نیاز به یادآوری دارد.
بحث بعدی که آقای رســتمی مطرح کرد درباره فضای 
مجــازی بود. وی با اشــاره بــه اینکه فضــای مجازی، 
فرصــت بزرگی اســت گفــت که ایــن فضــا خوبی ها و 
بدی هایی دارد؛ مثل اســترس هایی که به ما می دهد. 
مثل همین زمین لرزه اخیر تهران که اکثرًا کسانی که در 
فضای مجازی و ماهواره بودند، شــب ها بیرون از منزل 
می خوابیدند. او ســپس از مزیت هــای فضای مجازی 
گفت، مثاًل اینکه از حوادث خوب دنیا باخبر می شویم. 
البته بزرگان دانشگاه نیز باید به فضای مجازی بپیوندند. 
هرچند شــاید بگوینــد که وقت نداریــم، ولی درعوض 
دانشجویان یا مردم می توانند از صفحات شخصی شان 

استفاده کنند.

گزارشی از نشست هویت دینی و ملی

گذرنامه های نو و دیوان حافظ خاک گرفته
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مثل صبح روز قبل، اکثر دانشجویان به لطف شب زنده داری و هوای شمال و تخت های نرم اقامتگاهشان، با تأخیر زیاد وارد  سالن شدند. این بار موضوع نشریات و کانال های دانشگاه بود که برای اولین بار درباره آن ها در چنین جمعی صحبت می شد.گزارش

نشســت صبــح روز ســوم زیباکنار بــا کارگروه 
نشــریات و رسانه به ارائه محمدصالح انصاری، 
سردبیر روزنامه شریف آغاز شد. وی ابتدا انواع 
بسترهای انتقال پیام )رسانه( را برشمرد و سپس 
ســیر تحول فعالیت  های رســانه ای دانشــگاه 
را مــرور کرد. انصاری ابتدا بــه دهه 70 و نقش 
اساســی نشریات در دوره ای که هنوز خبری از 
اینترنت نبود اشــاره کرد. سپس نیمه اول دهه 
80 را که روزنامه شریف و تعداد زیادی نشریات 
دانشــجویی دیگر ظهور کردند مــرور کرد و به 
عصر بالگ نویســی رســید که کم کــم افراد در 
اینترنت برای خود چهره شــدند. پس از آن به 
دوره رخوت و رکود شدید نشریات در سال های 
88تا91 رســید که متأثر از افسردگی حاکم بر 
جامعه و همچنین مهاجرت مردم به شبکه های 

اجتماعی، به خصوص فیس بوک بود. 

بخش جذاب صحبت هــای انصاری به تحلیل 
عملکرد کانال های تلگرامی دانشگاه اختصاص 
داشــت. او از پروژه بررســی روزانه کانال های 
دانشــگاه از شــهریور تا ابتدای دی ماه امسال 
در روزنامــه رونمایــی کــرد. انصــاری دالیــل 
عملکردهــای خوب و بــد کانال هــا را از منظر 
خودش چنین بیان کرد: پوشش به موقع و کامل 
رویدادها، ممارســت و نظــم زمانی و محتوایی 
در فعالیــت و طنــز و ســرگرمی. وی در بحــث 
پوشــش به موقع و کامل رویدادهــا به عملکرد 
شریف کالب در شلوغی های سنوات و همچنین 
پوشش کامل برنامه محســنی اژه ای در کانال 
بسیج اشاره کرد. درباره نظم زمانی و محتوایی 
هم اس اس ان و بســیج را مثــال زد و برای طنز 
و ســرگرمی کانال ناشــریف توییتر را نام برد که 
ازقضــا بعــد از روابط عمومی و شــریف کالب، 

سومین کانال پرمخاطب دانشگاه است.
خروجی ملموس صحبت های انصاری شــاید 
چند پیشنهاد آخر کارگروه رسانه بود. پیشنهاد 
اول پولی شــدن نشریات بود، به این صورت که 
تا چند شماره اول، نشریات حمایت کامل شوند 
تا در دانشــگاه جا بیفتند و پس از آن بخشی از 
هزینه چاپ بر گردن خود نشریه باشد. پیشنهاد 
دوم ایجاد زیرساخت توزیع برای نشریات بود که 
درد همه نشــریات دانشجویی است و وضعیت 
بســیار نابســامانی دارد. پیشــنهاد آخــر هم 
برگزاری جشــنواره ساالنه نشریات داخلی بود 
تا فعاالن این حوزه با انگیزه بیشتری به فعالیت 
خود ادامه دهند. جلســه کارگروه نشــریات با 
تأخیر شروع شد و با تأخیر تمام شد و متأسفانه 
فرصت پرســش و پاسخ آن طور که شایسته بود 

ایجاد نشد.

خالصه ای از نشست کارگروه نشریات و رسانه

اینجا صاحاب دارهسیر کاغذ تا کانال
آیا می دانید ســردبیر سابق روزنامه کیست؟  یادداشت

احتمااًل نمی دانید؛ چراکه ســردبیر قبلی به محمد حسین هوائی
اتهام فســاد اداری از کار برکنار و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته 
است! به احتمال زیاد، خبر باال را باور کردید. چرا؟ چون درحال 
مطالعه خبری در روزنامه رســمی دانشــگاه هستید؛ خبری که 
نویسنده دارد و در روزنامه ای به چاپ رسیده است که سردبیر دارد 
و مدیرمسئول. اسم هرکدام را که بخواهید به سادگی در کادر باال 
ســمت راســت صفحه آخر پیدا می کنید. دفتر روزنامه را هم که 
احتمااًل بلدید، ولی اگر بلد نباشــید هــم می توانید با پرس وجو 
پیدایش کنید. حال فکر کنید خبر کذایی فوق را در کانال تلگرامی 
مســتقل یا در توییتی از اکانت ناشناسی می دیدید. شاید اولین 
کاری کــه می کردیــد فرســتادن آن بــرای نزدیکانتــان جهــت 
راستی آزمایی خبر بود. چرا؟ چون با خود فکر می کنید که نویسنده 
خبر، به واسطه ناشناس بودنش، مسئولیتی از جهت درستی خبر 
بر دوش خود نمی بیند و ازاین رو هر محتوایی را که مدنظرش باشد 
منتشر می کند. اما فارغ از درستی یا نادرستی این خبر، حال به 
علت چاپ آن و اتهامی که به فردی وارد شده است، آن فرد طبق 
قانون اجازه دارد طی متنی حداکثر 600 کلمه ای، یعنی دو برابر 
متن حاضر، به آن پاســخ دهد و دربرابر اتهامی که بر او وارد شده 
اســت از خود دفــاع کند. اگر در هریک از موارد فــوق، روزنامه از 
قانونی تخطی کند، فرد یا افرادی از آن تحت پیگرد قرار می گیرند؛ 
همان هایی که در صفحه آخر هر شــماره نامشان را دیده اید. دو 
نکته باال تنها دو مثال کوچک اســت از برخی دالیلی که هنوز در 
بســیاری نقاط جهان، جایگاه نشــریات نظام مند و به خصوص 
نشــریات کاغذی را حفظ کرده است و شاید از بزرگ ترین نکاتی 
اســت که تأکید و تمرکز بر آن ها می تواند نجات بخش روند نزولی 
این صنعت باشد. اما در اینجا این سؤاالت مطرح است: نشریات 
و به خصوص نشریات دانشگاهی چقدر از سرمایه اعتماد عمومی 
خود استفاده کرده اند و چقدر هنوز مرجعیت اخبار و تحلیل های 
مختلف را در اختیار خود دارند؟ چقدر در این مسیر گام برداشته اند 
و چقدر از ظرفیت اعتماد عمومی در اذهان مخاطب برای انتشار 

مطالبی مفید و منصفانه برای او استفاده کرده اند؟
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کلیپ صوتی شعر زیبای مرحوم حسین پناهی در سالن آوینی طنین انداز شد. خیلی ها منتظر این نشست  گزارش
بودند چون بحث آن داغ بود و بسیاری از حضار در این زمینه ها حتی صاحب نظر بودند. محمدمهدی پویانفر

امیــن بهجتی، مجری این برنامه روی ســن رفت و شــروع کرد به 
خواندن متنی خودمانی که به نوعی بیان گوشــه ای از درد عمیق 

و مسکوت این روزهای جوانان شریفی است؛ بحران هویت.
پــس از آن، خانــم امین بــرای ارائه مطالبی با عنــوان »مصافحه 
با خویشــتن« روی ســن رفت که در آن دو مبحث اعتمادبه نفس 
و هــوش هیجانی را تشــریح کــرد. وی اعتمادبه نفــس را عاملی 
اکتســابی خواند که ســاختار دانشــگاه می تواند نقش پررنگی 
در تقویــت یــا تضعیــف آن ایفا کنــد. همچنین عواقــب چرخه 
تخریب اعتمادبه نفس را دوســتی های مخرب با جنس مخالف، 
مشــارکت نکردن در فعالیت هــای دانشــجویی، افســردگی و 
روی آوردن بــه مخدرها بیان کرد. امیــن در ادامه از عملکرد مرکز 
مشاوره هم انتقاد کرد که طبق نظرسنجی صورت گرفته در کانال 
تلگرامی اس اس ان، فقط 18درصد افراد از مراجعه به مرکز مشاوره 

رضایت داشته اند.
در بخش بعدی، کلیپ ساخته شده توسط کارگروه، به کارگردانی 
علی ســلطانیزاده، پخش شــد. کلیپــی که با زبان طنــز، فرایند 
فروریختن کاخ تصورات دانشجویان شریفی از »شریف« و بزرگی 

نامــش، تا بیانگیزه و بی هدف شــدنش را به تصویر کشــیده بود. 
ایــن کلیپ، با توجه به پژوهشــهای میدانی، ریشــه این امر را در 
خمودگی اســتادان، نقــش کمرنگ آن ها در ارتباط با دانشــجو 
و تعالیم تکبعدی و ناقص آن ها دانســت که بــا تزریق این فضا به 
دانشــجو، باعث بی انگیزگی و بی هدفی او می شــود. اســتادان 
راهنمایی که راهنما نیســتند و گوشــی برای شــنیدن حرف ها و 
نقدها نیســت. بعد از پخش کلیپ ســینا طاهری، دبیر کارگروه، 
روی ســن رفت و با مقایســه نقش معلمــان با اســتادان، به خأل 
ارتباطی بین دانشــجو و اســتاد اشاره کرد. اســتادانی که بعضًا 
نه تنهــا نقش پشــتیبان و معلــم را ندارنــد، بلکه همــان وظیفه 
آموزشــی را هم ناقص و بی کیفیت انجام می دهند؛ کالس هایی 
که کسلکننده اند و آزمون هایی که غیرمتناسب و غیراستانداردند 
و ارزشــیابی های اســتادان کــه بی تأثیــر ولــی باثبات انــد! این 
 ارائــه بــا واکنش هــای چنــد تــن از اســتادان حاضــر در برنامه 

روبه رو شد.
در بخــش آخر هم آقــای مرتضی کیانی با ارائــه »تخدیر، علت یا 
معلول؟« روی ســن رفت. او بــا بیان اینکه مخدرهــا تنها عوامل 
تخدیر نیســتند، از چرایی پناه بردن به اعتیاد گفت و مدعی شــد 
همه انگیزههای اعتیاد برای شــریفی ها فراهم است. آمارهای او 
نشان می داد مصرف مشروب و مخدر ُگل در بین شریفی ها به طرز 
معناداری از میانگین کشور باالتر است. ارائه این کارگروه درنهایت 

با پخش انیمیشنی مفهومی پایان یافت. 
در فرصــت کوتاه باقیمانده، چند اســتاد انتقاداتی به بحث وارد 
کردند. به طور مثال دکتر ابوالحســنی، اســتاد جوان فیزیک، به 
مسائل خود استادان پرداخت و گفت که برخی از استادان هستند 
که خودشان مشکالت شخصی اساسی دارند و نمی توان از آن ها 
انتظار داشت که وارد بحث های خصوصی دانشجویان خود شوند. 
همچنیــن دکتر شــریف خانی به تجربه ناموفــق و تلخ ورودش به 
مسئله شخصی یکی از دانشــجویانش اشاره کرد و این مسائل را 

بسیار حساس و تخصصی خواند.

گزارش نشست کارگروه »بررسی آسیبهای اجتماعی«

شریف بوی گل گرفته است

گزارش نوبتی هم که باشد نوبت گروه های فرهنگی و انجمن های علمی بود تا پشت تریبون بیایند و مسائلی را مطرح 
کنند. گروه هایی که بیشترین نماینده را در اردو داشتند و کمترین تریبون را و اتفاقًا برخی از آن ها به مسائلی هاتف محقق

پرداختند که حتی کسی سمت آن ها هم نرفت.

نشســت دانشــجویی با ارائــه ای در رابطه 
بــا ورزش وشــیوه های آن و محدودیت ها 
و کمبودهــای آن در دانشــگاه آغاز شــد. 
در ادامــه مجتبــی انصاری، دبیر ســابق 
انجمــن اســالمی، پشــت تریبــون رفت. 
ازجمله موضوعات مهمــی که انصاری به 
آن اشاره کرد مشــکالت فعالیت فرهنگی 
در دانشــگاه بــود و اینکــه دانشــگاه بــا 
پاییــن آوردن دغدغه های دانشــجویان و 
محدودکــردن حتــی بدیهی ترین حقوق، 
ســطح فعالیت های دانشجویی را محدود 

کرده است. 
در ادامه یاسمن پورســیف از گروه محیط 
زیســت در رابطه با مشکالتی صحبت کرد 
که به ظاهر ســاده می آینــد، ولی دغدغه  
مهمی برای شــریف محســوب می شوند؛ 
مثل اســتفاده از ظروف یک بارمصرف در 

مراسم ها و جاهای مختلف شریف. 
یکی از سخنرانی های جنجالی این مراسم 
سخنرانی شــریفی، دبیر هیئت الزهرا بود 

که به گردش مالی هیئت الزهرا اشاره کرد و 
گفت که هزینه های هیئت در 10 ماه گذشته 
چیــزی در حدود 1میلیــارد و 200میلیون 
تومان بــوده که فقــط حــدود 50میلیون 
تومان از این مبلغ از بودجه  دانشــگاه بوده 
و بقیه ازطریق نذورات تأمین شــده اســت. 
او همچنین گفت که هیئت در مراسم های 
دیگر گروه ها نیز اگر از آن درخواست شده، 
کمک کرده است؛ به این صورت که با معرفی 
به بانیان، هزینه های آن ها تأمین می شود. 
شریفی برای مثال به مراسم میالد پیامبر از 
گروه مذهبی آیین روشن اشاره کرد. از جمله 
دیگر صحبت های شــریفی که در سخنان 
نماینده  گروه تئاتر هم شنیده  شد، این بود 
که بســیاری از مسئوالن و استادان، نه تنها 
اهمیتــی به فعالیت فرهنگــی نمی دهند، 
بلکه حتی گاهی جلوی این کار را می گیرند 

و تخریب می کنند. 
یکی از سخنرانان بعدی امیر هرمزی، دبیر 
اسبق کانون شعر و ادب و از معدود عوامل 

اجرایی اردوی زیباکنار بود. او در سخنانش 
به این نکته اشاره کرد که در این وضعیتی 
که معاونت فرهنگی بودجه  چندان زیادی 
بــرای گروه های علمــی و فرهنگی ندارد، 
آیا این درســت است که بودجه  هنگفتی را 
صرف سفرهایی مثل اردوی پابوس عشق 
و اردوی جنوب کنــد. در ادامه چند تن از 
استادان هم زمان صحبت گرفتند و نکاتی 
را بیان کردند. ازجمله دکتر غفرانی، رئیس 
دانشــکده  انرژی که گفت: »در دانشــگاه 
ما بحث یادگیــری و یاددهی جدی گرفته 
نمی شود و در آن ضعیف هستیم. اکنون در 
بسیاری از دانشگاه های دنیا برای استادان 
کالس های شیوه های یاددهی)پداگوژی( 
برگزار می شــود، ولی در دانشــگاه ما این 
موضوع جدی گرفته نمی شود«. در ادامه 
مراسم میزبان صحبت های دکتر الستی، 
استاد دانشکده  مکانیک و معاون فرهنگی 
بنیــاد نخبگان بود. الســتی که در ابتدای 
صحبتــش به نظر می رســید کــه موضوع 

مشــخصی برای صحبت انتخــاب نکرده 
است، در ادامه در رابطه با بعضی سخنان و 
انتقادات افراد قبلی اظهارنظر کرد. ازجمله 
اینکه گفت: »دانشگاه اصاًل قرار هم نبوده 
که مثل تصور ما پیش از ورود به دانشــگاه 
باشد. سیستم دانشگاه برای تعلیم و تعلم 
و تربیت طراحی نشده و برای تربیت انسان 
حرفه ای طراحی شده است. تعلیم و تربیت 

جایش در مدرسه بوده است«.
یکی دیگر از ســخنرانان دکتر جوشقانی، 
استاد دانشــکده اقتصاد بود که مهم ترین 
حرف او این بود که ســعی کنید وابستگی 
خود را به بودجه کم کنید و از راه هایی مثل 
جذب اسپانســر کارها را پیش ببرید. این 
نشست با ســخنرانی کوتاه دکتر حسینی 

پایان یافت.

گزیده ای از صحبت های نمایندگان گروه های فرهنگی و انجمن های علمی

بیشترین نماینده، کمترین تریبون

حرف اول و آخر با استادان است
چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه درست و چه نادرست، باید  یادداشت

اعتــراف کنیم که حــرف اول و آخر را در دانشــگاه صنعتی سینا طاهری*
شریف، استادان آن می زنند. نمی توان از بی  اعتنایی نالید و به بی  اعتنایی ای که 
از طرف اســتادان به دانشجویان تزریق می شود، بی  اعتنا بود! نمی توان درباره 
آســیب های اجتماعــی در دانشــگاه نگــران بود و نقــش بعضی اســتادان در 
به وجودآمدن یا تشــدید این آسیب ها را نادیده انگاشــت. استادان، تصاویری 
هستند که دانشجویان به صورت ناخودآگاه به عنوان آینده خود و فعالیت های 
علمی  شــان در ذهن می ســازند. گردهمایی زیباکنار و اجتماع دانشــجویان و 
استادان در کنار هم، فرصت خوبی بود که مسائل مربوط به نحوه ارتباط استادان 
و دانشجویان با یکدیگر مطرح شود. این مطرح شدن باعث می شود ذهن فعاالن 
فرهنگی که به دنبال ایجاد تحولی در دانشگاه در راستای کاهش ناهنجاری ها 
و معضالت اجتماعی هستند، درگیر موضوع مهمی مثل نقش استادان شود و 
همچنین اســتادانی که دغدغه معضالت و موضوعات فرهنگی دانشجویان را 
دارند، بیش از پیش به اهمیت نقش خود و سایر همکارانشان در ایجاد جو و فضای 

مطلوب در دانشگاه پی ببرند.
در ساختارهای دانشگاه هیچ امکانی برای ارزیابی استادان از لحاظ فرهنگی و 
اجتماعی وجود ندارد. هیچ آیین نامه و منشوری وجود ندارد که در آن از وظایف 
استاد و دانشجو در قبال یکدیگر صحبت کند بنابراین نوع رابطه استاد و دانشجو، 
بسیار مبهم و نامشخص است. ساختار تخصیص استاد راهنما به هر دانشجو که 
می تواند تأثیر ویژه ای در ایجاد فضای شــاد و پرنشاط در دانشگاه داشته باشد، 
ناقص است و هیچ مکانیزمی برای ارزیابی عملکرد استادان راهنما وجود ندارد و 
لفظ »راهنما« در آن در اکثر موارد، بیشتر به یک لطیفه شباهت دارد تا واقعیت.
انتظار زیادی اســت اگر توقع داشته باشیم استادان بتوانند در همه زمینه های 
روان شناسی و اجتماعی و فرهنگی و... به دانشجویان کمک کنند، لکن شاید 
این انتظار به جا و معقولی باشــد که بخواهیم استادانمان اندکی دانشجویان و 

فشارهای مختلفی را که به آن ها وارد می شود، درک کنند.
برطرف کــردن این مــوارد و اصالح این ســاختارها به اقدامی دســته جمعی و 
تصمیمی همه جانبه، چه از سمت استادان و چه از سمت دانشجویان و فعاالن 
فرهنگی دانشگاه نیاز دارد.  هم اندیشی استادان محترم و دغدغه مند دانشگاه 
با فعاالن دانشــجویی می تواند گامی مثبت در جهت ایجاد شــفافیت و کاهش 
شــکاف های بین استادان و دانشجویان باشــد. باید منتظر بود و دید خروجی 
گردهمایــی زیباکنار چه خواهد بود و آیا عزمی جدی و دوجانبه برای حل و رفع 

انتقادات مطرح شده به نظام استاد_دانشجویی در شریف وجود دارد یا خیر. 
* دبیر کارگروه بررسی آسیب های اجتماعی در دانشگاه
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بخشی از نظرات دانشجویان 
درباره محتوای برنامه

Ó	 برنامه هــا را کامــاًل چســبیده به هم ریخته
بودند و این خود سبب شد که نتوان آن ها را 
دقیقًا اجرا کرد و ناهماهنگی زیاد پیش آید. 
مشــکل دیگر این بود که مسئولین حاضر 
نبودند که ده دقیقه بیشتر از زمان اذان صبر 
کنند تا برنامه کامل شود و مثاًل در چند مورد 
حاضران نتوانستند نظرات خود را درمورد 

برنامه بیان کنند.
Ó	 یه مقــدار تــوی همــه برنامه ها یــه تأخیر

45دقیقه ای بود که خوب نبــود و کاًل اردو 
فشرده بود که البته به نظرم بد نیست، یعنی 
چاره ای نیست. تقســیم بندی کارگروه ها 
واقعًا محل بحث بود. برخورد آقای درویش 

با تشکل ها هم جالب نبود.
Ó	 برخی از نشست های کارگروه ها به صورت

تخصصی برگزار شود و نه همایش. در انتها 
به هریک نیم ساعت فرصت برای ارائه نتایج 

داده شود.
Ó	 .اصــاًل ارائه دهنــدگان آمادگی نداشــتند

نشست هایی مثل متافیزیک و قرآن هم در 
برنامه اردو به طور سلیقه ای شخصی چپانده 

شده بودند، نه براساس آمایش نیازها.
Ó	 بسیار بسیار بهتر بود که برای طراحی اردو

از خود گروه های دانشجویی و دانشجویان 
فعال درخواست کمک می شد و این موضوع 
بــه معــاون فرهنگــی، مشــاورانش و عده 
معدودی از دانشجویان که با معاون فرهنگی 
ارتباط تنگاتنگی دارند محدود نمی شــد. 
برای مثال ایده های زیادی وجود داشت که 
با حضور اســاتید دانشکده های مختلف و 
دانشجویان گروه های مختلف می توانست 

در اردو اجرا شود که نشد.
Ó	.به نظرم جای کارگروه هنر خالی بود
Ó	 بــه نظرم اگــر مکانی بود بــرای اینکه افراد

گروه هــا بتونــن باهــم راجع بــه گــروه و 
پیشنهاداتی که قراره در اردو مطرح کنند، 
صحبت کنند خیلی بهتر بود. تااینکه افراد 
در محوطه صحبت کنند و مسئولین به دلیل 
جنسیت های مختلف افراد به اون ها تذکر 
بدن که جدا بشــن! ایــن تذکرها توهین به 

شخصیت دانشجو محسوب می شه!
Ó	 چــرا همه کارگاه هــا برای همه افــراد بود؟

کارگاه ها می توانست به صورت تخصصی تر 
برگزار شــود )در عین وجود تعدادی برنامه 
عمومی(. مثاًل دختران احساساتی صحبت 
می کردند. جنــس مؤنثی کــه می خواهد 
کار فرهنگی بکند، بایســتی متأهل باشد و 
هدایت فکری یکپارچه و منظمی شده باشد. 
حواسشــان به الگوهای اســالمی نیست. 
ضمنًا غیرت پسران را در نظر نمی گیرند. که 
همه این مســائل و انحرافات در دختران به 
دلیل تأخیر در ازدواج رخ می دهد. ضمنًا من 
دیدم پســری راجع به ورزش بانوان صحبت 

می کرد. این نیز شایسته نیست.

این شماره از روزنامه تقدیم می شــود به زیباکنار. تقدیم می شود به آســمان زیباکنار که اول آفتابی بود، ولی آخر 
مثل ذاتش بارانی شــد. تقدیم می شــود به خورشــید زیباکنار که همه چیز را در دســت دارد، ولی خود را از پشت 
ابر نشــان نمی دهد. تقدیم می شــود به باران های گاه لطیف و گاهی تند زیباکنار که محض زدودن غبار می بارد، 
هرچند غبار سال ها بر زمین نشســته باشد. تقدیم می شــود به هیئت امنا، مســئوالن برگزاری برنامه زیباکنار و 

دانشجویان حاضر در زیباکنار؛ هیئت امنای آفتابی، مسئوالن آسمانی و دانشجویان بارانی. 
و تقدیم می شود به دانشجویان شریفی که منتظر ما بودند تا با اولین شماره بیاییم.

تقدیم می شود به ...

96 اسفند   5 شنبه    751 شماره 

هرچند دکتر حســینی در خالل یکی از نشســت ها و ازطریق کانال تلگرامی ویژه زیباکنار، جاگرفتن گردهمایی زیباکنار در تقویم سالیانه  دانشگاه را اعالم کرد، هنوز نظر شرکت کنندگان در برنامه برای تداوم یافتن یا تداوم نیافتن این برنامه در سال های آینده تعیین کننده بود. گزارش
پس روزنامه به ســفارش معاونت فرهنگی مســئول شــد تا یک نظرســنجی از شــرکت کنندگان در اردو بگیرد و تمام جنبه های اردو را بررســی کند. لذا یک 
نظرســنجی اینترنتی تدارک دیده شــد و به تمام شرکت کنندگان در برنامه زیباکنار ازطریق پیامک و تلگرام )به صورت پیام اختصاصی( ارسال شد که نتیجه 

آن مشــارکت 40درصدی بود. پرســش نامه دو بخش داشــت که بخش اول بــه عملکرد کارگروه ها 
اختصاص داشت و بخش دوم به کلیات اردو. در این بخش به دلیل کمبود فضا فقط نظرات مربوط 
بــه کلیات اردو را منعکس می کنیم و بخش اول را برای کارگروه های مختلف ارســال خواهیم کرد.

زیباکنار از نگاه شرکت کنندگان

قرار ما هر سال، همین موقع، همین جا

درکل بــه نظر می رســد شــرکت کنندگان در برنامه 
زیباکنــار از برنامه رضایــت داشــتند. اردویی که با 
سفارش و همکاری ویژه رئیس سازمان صداوسیما، 
آقای علی عســگری و مجموعه رفاهــی زیباکنار با 
هزینــه کمتر از 80میلیون تومان، یعنی ســرانه زیر 
350هزار تومان برگزار شــد. درخور ذکر اســت که 
رئیس صداوسیما دســتور داد تا همه چیز براساس 
قیمت تمام شده با دانشگاه حساب شود و سودی در 

جیب آن سازمان از قبل این برنامه نرفت.
 امــا کار تمام نشــده اســت. حــاال نوبــت معاونت 
فرهنگی و مسئوالن دانشــگاه است که مطالبات و 
پیشنهادهای جدی دانشــجویان را مورد توجه قرار 
دهند. صحبت های مهمی که در زیباکنار مطرح شد، 
مثل اعتیاد و معضل اســتادان راهنما، موضوعاتی 
بودند که تابه حال این قدر عملی و منســجم درباره 
آن هــا در مألعــام صحبت نشــده بود. بــا همه این 
اوضاف به نظر می رسد فعاالن فرهنگی و فوق برنامه 
علمی دانشگاه با برگزاری هرساله این برنامه موافق 
هستند و اگر این اتفاق بیفتد، قطعًا برنامه ریزی خود 

دانشجویان نیز منسجم تر خواهد بود.

3/94 از 5
نمره کلی شما به اردو

برنامه ریزی کلی اردو

  عالی %28
  خوب %42

  متوسط  %28
  ضعیف  %3

  عالی %25
  خوب %55

  متوسط  %17
  ضعیف  %3

  عالی %65
  خوب %23

  متوسط  %9
  ضعیف  %3

  خیر 6%  بله %94

  عالی %48
  خوب %39

  متوسط  %6
  ضعیف  %7

  خیر 26%  بله %74

  عالی %52
  خوب %35

  متوسط  %13

  خیر 20%  بله %80

نحوه برخورد عوامل اجرایی برنامهامکانات اردوگاهاسکان اردو

آیا با رایگان بودن اردو موافقید؟آیا با مکانیزم انتخاب افراد موافق هستید؟آیا با تداوم اردو موافق هستند؟غذا

وصله پینه

 دانشگاه صنعتی شریف
   مدیرمسئول: محسن رستمی    سردبیر: محمد صالح انصاری
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96دو واحـــــــد تاریـــــــخ اسفند   5 شنبه    751 شماره 

جشنواره نیلوفر آبی شروع شد
در شماره 48، هفتم اســفند 1380 روزنامه می خوانیم که حال و هوای کارآفرینی در 
شریف آن روزها با جشنواره ای به نام نیلوفر آبی حسابی پررونق بوده است. کالس های 
آموزشی، سخنرانی، بازی هایی برای تقویت روحیه کار تیمی، نشست با کارآفرینان برتر، 
غرفه هایی برای فروش اجناس مختلف و... از جمله برنامه های این جشنواره بود که به 

نظر می رسد چند روزی فضای دانشگاه را تحت تاثیر قرار داده است.
 

...غرفه های دانشــجویی جشنواره که در محوطه بین ســاختمان ابن سینا و سلف مستقر 
هستند شامل غرفه های فروش شمع و کاردستی، غرفه فروش جوجه کباب و جگر، چیپس 
و انواع ســس، گل های فانتزی، غرفه فروش کتاب، پیتزا، عروسک و کارت تبریک، واکس 
و... اســت. کالس های جشنواره و سخنرانی ها در سلف قدیم اســاتید انجام می شود و در 
همکف ساختمان شــهید رضایی غرفه های آرمان شــریف، صنایع غذایی تورنگ، صنایع 
غذایی کاله، ماهنامه سروش جوان از دانشجویان سابق دانشگاه خودمان، صنایع غذایی 
بهروز، صنایع الکترونیک دماوند و فردای جوان و نوآوران در ابن سینا قرار دارند... همچنین 
شش کارآفرین به جشنواره دعوت شده اند که سه نفر از آنان دیروز به جشنواره آمدند. آقای 
مهندس رحیم زاده از شرکت رحیم زاده، آقای فروتن از صنایع غذایی بهروز و آقای مهندس 
نظری از شرکت همکاران سیستم دیروز به جشنواره آمدند و امروز از ساعت 10 صبح آقای 
مهندس مختــاری از صنایع الکترونیک دماوند، ســاعت 12 دکتر جهانگیری از شــرکت 
کندلوس و ساعت 14 خانم مشکات از شرکت جهان یخچال بار به جشنواره خواهند آمد...

بزرگان الیه های نازک در شریف
یک خبر علمی داغ موضوع منتخب شماره 107، ششم اسفند 1381 بود. از جمله 
اخبار مهم شریف برگزاری نخستین کارگاه آموزشی بین المللی فیزیک و تکنولوژی 

الیه های نازک در دانشکده فیزیک بوده است.
...دکتر مشــفق دانشیار دانشکده فیزیک و مســئول برگزاری این ورک شاپ در این رابطه 
به خبرنــگار روزنامه گفت: »در این کارگاه 120 نفر از محققان و اندیشــمندان ایران و 22 
کشــور جهان از جمله آمریکا، آلمان، سوئیس، فرانســه، انگلیس، روسیه، هند، تایوان، 
مجارستان، اسلواکی و... با ارائه مقاله و ســخنرانی های علمی در زمینه الیه های نازک به 
بحث و تبــادل نظر خواهند پرداخت...« در ادامه دکتر مشــفق ضمن بیان این مطلب که 
اقدامات اولیه برای برگزاری این ورک شــاپ از حدود دو ســال پیش شروع شده، هدف از 
برپایی این نشســت علمی 12روزه را انتقال دانش فنی و کسب و ارائه دستاوردهای اخیر 
این تکنولوژی به اســتادان دانشگاه های کشور و دانشــجویان تحصیالت تکمیلی شاغل 
به تحصیل در داخل و خارج و همچنین کارشناســان و صاحب نظران صنایع مربوطه طی 

سال های اخیر دانست.

افق های آموزشی پیش رو مشخص شدند: شریف 1400
شماره 106، ســوم اســفند 1381، یک موضوع اصلی جالب دارد: برنامه و راهبرد 
آموزشی دانشــگاه برای سال 1400. چند ســالی بیشــتر به این افق باقی نمانده و 
بررســی تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای دانشــگاه در این بازه زمانی و موفق یا 
ناموفق بودن این برنامه ها می تواند در تدوین سندهای راهبردی برای دانشگاه بسیار 

مفید و موثر واقع شود.
 

دکتر مقداری ]معاون آموزشی دانشــگاه[ با خاطرنشان کردن نقش دانشگاه در تولید علوم 
گفت: »من فکر می کنم دانشگاه صنعتی شــریف باید اثربخشی بیشتری در جامعه داشته 
باشد... در چند سال آینده برنامه هایی داریم که اعتبار دانشگاه را حفظ کنیم و ارتقا دهیم و 
در سطوح بین المللی بیش از پیش مطرح شویم. از جمله این طرح ها طرح تاسیس دانشگاه 
بین المللی شــریف )Sharif International(  در جزایر کیش و قشــم است که یک دانشگاه 
بین المللی با دانشجویان بین المللی خواهد بود. از دیگر طرح ها عضویت در شبکه بین المللی 
آموزشی است. طرح دیگر توسعه مرکز آموزش از راه دور است... از دیگر طرح ها درست کردن 
یک کتابخانه ملی اســت که در اختیار عموم دانشگاهیان قرار گیرد. از دیگر طرح ها پذیرش 
بیشتر دانشجویان خارجی در تحصیالت تکمیلی است... گفتنی است که در جلسه 1400 
دکتر سهراب پور، رئیس دانشــگاه، در ارتباط با موضوعات کارآفرینی و اهمیت آن و اینکه در 
این زمینه دانشگاه ما 20 ســال دیرتر از دانشگاه های غربی شروع به کار کرده است صحبت 

کرده اند. قرار است این گونه جلسات همچنان در دانشگاه ادامه داشته باشد.

»کیمیای عشق« در مسجد دانشگاه
حال و هوای شریف با توجه به تقارن اسفند و محرم بیشتر معطوف به عزاداری حضرت 
اباعبدالله الحسین)ع( در سطح دانشگاه است و شماره 172، پنجم اسفند 1382، 
هم از این قاعده مستثنی نیست. نکته جالبی که به چشم می خورد برگزاری برنامه ای 

با عنوان »کیمیای عشق« از طرف شبکه سوم سیما در مسجد دانشگاه است.
  به گفته جان میرزایی، تهیه کننده این برنامه، هر شــب سخنرانانی چون حاج آقا دارستانی، 
نقویان، اســکندری، علم الهدی، قومی و... درباره وقایع اتفاق افتــاده در دهه محرم و ابعاد 
شخصیتی امام حسین)ع( و یاران شان سخن خواهند گفت. و نیز جلسه پرسش و پاسخی بین 
سخنرانان آن شب و حاضرین در مجلس برگزار می شود که سخنران به فراخور مطالعاتی که در 
آن زمینه داشته پاسخگوی این سواالت خواهد بود... جان میرزایی در پاسخ به این سوال که 
چرا مسجد دانشگاه شریف را انتخاب کرده توضیح داد: »دو عامل وجود داشت: اول، پتانسیل 
نیروی انسانی و فکری موجود در دانشگاه بود که هم بچه ها هم مسئوالن نهاد دانشگاه نهایت 
همکاری را با ما انجام دادند... دوم اینکه مسجد دانشگاه شریف با این معماری منحصربه فرد 

بهترین نقطه ای بود که ما می توانستیم برای ضبط برنامه از آن استفاده کنیم.«

گزیده ای از اخبار روزنامه های هفته اول اسفند سال های 80 تا 82

شریف 1400
 نمی خواهیم

 اشتباهات گذشته را 
تکرار کنیم

از وقتی ابزارهای ارتباطی  محمدجواد شاکر

همچون روزنامه، مجله، هفته نامه و... وقایع 
و اتفاقــات برهه هــای زمانــی مختلف را ثبت 
کرده اند، تاریخ پژوهان و شــاید همه مردم به 
گنجینه ای از اطالعات دقیق و کامل تاریخی 
دست یافته اند که قباًل در دسترس آنها نبوده 
اســت. اندرکنــش بیــن اتفاقات سیاســی و 
اجتماعی و جوامــع و نتایج آن معمواًل حاوی 
نــکات مفیدی در رابطــه با تحــول ملت ها و 
پیروزی ها و شکست های آنان است؛ از همین 
رو ملت هایی که از ســواد تاریخی بیشــتری 
بهره می برند می توانند از تجربه های تاریخی 
خــود درس بگیرند و مســیر تحول به ســوی 
کمال را بهتر و سریع تر طی کنند. نقش آرشیو 
نشــریات کاغذی در این زمینه غیرقابل انکار 

است.
روزنامــه شــریف نیــز کــه از ســال 1380 به 
استثنای چند ســال تقریبًا به صورت پیوسته 
منتشــر می شــود در این قاعــده می گنجد و 
مراجعه به روزنامه های چاپ شده در سال های 
قبل می توانــد تصویر بهتــری از فضای کلی 
دانشــگاه و جامعه دانشگاهی و فعالیت های 
دانشــجویی را در مقاطــع زمانــی مختلف به 

تصویر بکشد.
بررسی مواردی چون گروه های دانشجویی که 
قباًل بوده اند و اآلن حضور ندارند، برنامه هایی 
که در حال حاضر اثری از آنها دیده نمی شود، 
تاثیــر وقایع سیاســی و اجتماعــی بر محیط 
دانشــگاه و واکنــش جامعــه دانشــگاهی به 
آن، وعده هــا و برنامه هایی که طرح شــده و 
بعدًا فراموش شــده یا به مرحله اجرا رســیده 
اســت، تغییــر مواضــع و دیدگاه هــای افراد 
مختلــف، حضــور چهره های سرشــناس در 
دانشگاه، تغییرات در ســامانه هایی همچون 
آمــوزش و تغذیــه کــه اآلن عــادی بــه نظــر 
می رســند، طرح هایی که با شکســت مواجه 
شــده اند، مصاحبه با اســتادان و مسئوالن و 
ســخنان جالــب توجهی که بیــان کرده اند و 
نکته هایی از این دست می توانند تجربه های 
مــا  دانشــگاه  بــرای  گرانقــدری   تاریخــی 

داشته باشند.
به هر حال در مورد دانشگاه هم می توان گفت 
که اگر از تاریخ خود درس نگیرد، مجبور است 

آن را تکرار کند.

تاریخ شفاهی

بر اساس اساسنامه، دانشگاه به وسیله هیات امنایی 
اداره می شــد که برای مدت پنج ســال با فرمان شاه 
منصوب شــده بودند. به پیشــنهاد دکتر مجتهدی و 
فرمان شــاه 30 نفــر به عنوان اعضــای هیات امنای 
دانشگاه صنعتی آریامهر منصوب شدند. هماهنگی 
30 نفر از مقامات مملکتی برای شــرکت در جلسات 
کار ســختی بود. اما بــا فضای نظــم و انضباطی که 
دکتــر مجتهدی ایجاد کرده بود همه به طور منظم در 
جلســات شــرکت می کردند. اولین جلسه هیات امنا 
در ســاعت 11 و  نیم صبح سه شــنبه 11آبان 1344 
در کاخ مرمر تشــکیل شد. شــاه در نخستین جلسه 
هیــات امنای دانشــگاه صنعتی آریامهــر بر اهمیت 
صنعتی شدن کشور و دالیل عقب ماندگی ایران اشاره 
کــرد و گفت: »صنایعــی که در آینده ما باید نســبت 

بدان ها بیندیشــیم در درجه اول صنایع آهن و فوالد 
اســت. امیدواریم ذوب آهن ایران تا چند ســال دیگر 
راه بیفتد... صنعتی که از بس وســیع اســت برای آن 
تقریبًا هیچ نوع افقی پیش بینی نمی شود کرد صنایع 
پتروشــیمی است که ما باید در آن افراد الزم را تربیت 
کنیم. صنعت نفــت که آن هم برای ایران یک صنعت 
غیرمحدودی اســت. در رشته برق باید در نظر داشته 
باشیم این مملکت امکانات تولید برقش خوشبختانه 
بی اندازه زیاد اســت و در آینده به  وســیله ساختمان 
ســدهای مرتفع و تولید برق از طریق آب، به  وســیله 
استفاده از نیروی گاز برای تولید الکتریسیته از نفت 
و مازوت و وســایل دیگر، مملکت ما حقیقتًا می تواند 

جزو ممالک پیشرفته دنیا از لحاظ تولید برق به نسبت 
سرانه جمعیت مملکت بشود.«

بــر طبق اساســنامه، رئیــس هیات امنای دانشــگاه 
صنعتــی آریامهر وزیر دربــار بود. افراد زیــر به عنوان 
اعضای نخستین هیات امنای دانشگاه صنعتی آریامهر 

انتخاب شده بودند: 
فریــده دیبــا، شــوکت ملــک جهانبانــی، جبــاره 
فرمانفرماییــان، وزیــر دربــار )قدس نخعــی(، وزیر 
آموزش و پرورش )دکتر هادی هدایتی(، وزیر فرهنگ 
و هنــر )مهرداد پهلبد(، وزیر اقتصــاد )دکتر علینقی 
علیخانی(، امیرعباس هویدا )نخســت وزیر(، جعفر 
شــریف امامی )رئیس مجلس ســنا(، منوچهر اقبال 

)رئیس هیــات مدیره و مدیرعامل شــرکت ملی نفت 
ایران(، ســپهبد ایادی، علی اکبر سیاسی )مهندس 
نســاجی(، محمدحســین ادیب، سیدحسن امامی 
)امــام جمعه تهــران(، جواد آشــتیانی، ابوالحســن 
ابــوذر )مهنــدس مکانیــک(، رضــا فــالح )دکترای 
شیمی(، یوسف خوش کیش )رئیس اتاق بازرگانی(، 
علــی وکیلی، مهدی نمازی )مهنــدس برق(، محمد 
خسروشــاهی، حســنعلی البرز، جعفــر بهبهانیان، 
اصغــر امیرانــی، تیمــور لکســتانی، رضــا نیازمنــد 
)مدیرعامــل ســازمان گســترش و صنایع نوســازی 
صنایع ایران(، خســرو شــیرزاد )مهندس ماشــین(، 
علی اکبر ســبحانی، محمدمهــدی کمالی )مهندس 
ســاختمان(، محمدعلی مجتهدی و عضو افتخاری 

هیات، سرلشکر بقایی.

به روایت کتاب روزگار شریف

اولین هیات امنا، از مادر فرح تا امام جمعه تهران
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تا گوساله قرمه شود پرونده مکانیزه شدن سلف  و هر آنچه 
پشت صحنه تغذیه دانشگاه می گذرد

96 اسفند   5 شنبه    751 پرونــــــــــــــــــــــــدهشماره 

مکانیزه شــدن آشپزخانه دانشــگاه، اتفاقی که در سال های گذشته 
شــاهد آن بوده ایم، شــاید آن طــور هم محســوس در ظاهر غذاهای 
سروشده نباشد، اما در ادامه قرار است بنشینیم پای حرف های رئیس 
مرکز تغذیه، شهاب حسینی. کسی که شاید این تغییرات را خوب یا 

بد بتوان منتسب به او دانست.

خالصه تحول سلف به روایت مدیر جوان امور تغذیه
ابتدای کار مکانیزه شــدن سیستم آشپزخانه و در واقع تمام تغییرات سلف 
برمی گردد به 21 بهمن ماه ســال 92. فرآیند با تشکیل یک گروه مشورتی 
متشــکل از دانشجویان فعال دانشگاه آغاز شــد. آقایان حسین حیدری، 
آرمین احمدی، امیــر محمدی و تعدادی دیگر از عزیزان که واقعًا آن زمان 
زحمت کشیدند و امروز هم هر یک صاحب شرکت های موفق دانش بنیان 
هســتند. در همان جلســات ابتدایی ما شــروع به تعریف وضعیت موجود 
کردیم. امکاناتی که داریم چه به لحاظ منابع انسانی چه به لحاظ تجهیزات 
ریزبه ریز بررســی شــد. همچنین بحث های مالی مرتبط را تحلیل کردیم. 
سرفصل اصلی ترین موضوعات چالشی در آن زمان »نارضایتی دانشجویان 
از کیفیت غذا« و »سنتی بودن تمام ابزارهای پخت و پز« بودند. بی معطلی 
دســت به کار شــدیم و تخمینی از به روزرســانی اداره تغذیه چــه به لحاظ 
تاسیســاتی و چه به لحاظ ابزارها به دســت آوردیم. یکی از مشکالتی که با 
آن ســر و کار داشتیم بحث چیدمان اشتباه و ســنتی آشپزخانه بود. تمام 
شــرکت های مشاور معتقد بودند باید سردخانه و انبار در ابتدای آشپزخانه 
باشد و سپس قسمت پسزایی و آماده سازی و بعد هم پخت و پز قرار بگیرند. 
این ترتیب در آشپزخانه آن زمان کاماًل برعکس بود که بازده را به مراتب پایین 
آورده بود. با تمام این تفاسیر پیش بینی کلی ما از هزینه ها در آن سال یک 

میلیارد و 300 میلیون تومان بود که به ترتیب به بحث عمرانی آشــپزخانه و 
سردخانه ها برمی گشت. از نیازهای اساسی می توان به چلوپز و خورشت پز 
و سرخ کن و کباب پز و سینی شوی و... اشاره کرد. تغییرات از دید ما محدود 
به همین موارد نمی شــد. برنامه بر این بود تا در زمان مشخص اداره تغذیه 
خبرنامه مخصوص به خود داشــته باشد، دانشــجویان جمع کالری مواد 
مصرفی را در طول هفته بدانند، کارگران توزیع لباس خاص و یکدست داشته 
باشند، به صورت دوره ای رئیس تغذیه با شورای صنفی جلسه داشته باشد، 
یکی از سالن ها برای توزیع غذای دوم مورد استفاده قرار گیرد )آن زمان اصاًل 
غذای نوع دوم وجود نداشت( و البته موارد لیست طوالنی است، اما ما حتی 

به فکر بهبود توزیع نمک و فلفل در سالن ها هم بودیم.
مسیر برایمان مشخص شده بود و در یک چشم انداز سه ساله می خواستیم 
تغییــرات حاصل شــوند. شــروع بــه بازدید از شــرکت های تولیــد لوازم 

خوراک پزی صنعتی کردیم.
در  همان ســال پیشــنهاد فود کورت مطرح شــد. قرار بود در یک جلســه 
مشــورتی با دانشــکده مدیریت و صنایع با حضور دانشجویان و اساتیدی 
همچون دکتر آراســتی و دکتر عشــقی راجع به صنعتی شــدن آشپزخانه 

صحبت کنیم و ایده فودکورت از سوی دکتر عشقی مطرح شد.

شریف پالس از کجا پدید آمد
پیگیر ایده دکتر عشــقی شــدیم. ما که خیلی نمی شــناختیم فودکورت 
چیســت گشــتیم و با نمونه های موفق اجراشده در شــهر آشنا شدیم. از 
فودکــورت برج میالد بازدیــد کردیم. تصمیم بر این شــد کــه یک نمونه 
دانشــگاهی اش را پیاده ســازی کنیم. برای مکان طبقه ســوم ساختمان 
تغذیه را که در آن زمان استفاده ای جز انبار نداشت در نظر گرفتیم. آگهی 

سرمایه گذاری با استقبال فراوان مواجه شد. از میان همه طرح ها بهترین 
موارد را مفصل بررســی کردیم. رویکرد دانشــگاه به صورت مدل ساخت، 
راه اندازی و انتقال بود؛ یعنی سرمایه گذار فرآیند ساخت فودکورت را انجام 
می داد. بعد از راه اندازی برای مدت محدودی از آن بهره برداری می کرد و 
در نهایت آن خدمت را به دانشگاه واگذار می کرد. با توجه به نوع بودجه کرد 
دانشــگاه بهترین راهکار برای راه اندازی همین بــود. همین اآلن هم در 
فودکورت شریف پالس دانشگاه هیچ سرمایه گذاری ای به صورت مستقیم 
انجام نداده است. پس از گذشت پنج سال از افتتاح هم تمامًا به دانشگاه 
تحویل داده می شود. جلســات بین شرکت ها و دانشگاه آغاز شد. پس از 
بررسی های متعدد نظر بر این شد تا محل راه اندازی فودکورت در قسمت 
رستوران ها و تعاونی باشد. غرفه های تعاونی هم در طبقه سوم ساختمان 
تغذیه مســتقر شوند. برای ما هم بهتر بود، چون خودمان هم نیاز داشتیم 

از قسمت هایی از طبقه سوم استفاده کنیم.
به همین دلیل مجددًا آگهی جذب سرمایه منتشر شد و دوباره افراد معرفی 
شدند. ما هم در این بین شروع به کار های تحقیقاتی کردیم. طرح توجیهی 
بــرای فودکورت ارائه دادیم به دانشــگاه و در این مــورد به خصوص اصل 
زیبایی را هدف اصلی نیاز دانشگاه به فودکورت دانستیم. ما می خواستیم 
دانشــجوی شریفی با تمام مشغله ها و فشارها و خستگی اش در یک جای 
زیبا، یک جا که احساس آرامش دارد، بنشیند و غذا میل کند. کمتر جای 
عمومی ای هست که در آن به زیبایی توجه کنند. به همین جهت متقاضیان 

سرمایه گذاری با طرح های قوی معماری ظاهر شدند.
و اما چرا ما اصل زیبایی را هدف ســاخت فودکورت قرار دادیم. من خودم 
از زمان دانشــجویی به یاد دارم هر وقت چمن های محوطه کوتاه می شد 
می گفتیم ناهار قرمه سبزی است. دانشجو حق هم دارد. آن قدر که غذای 

-هر ساعت چندتا پیاز حلقه می کنید؟
-نمی دونم ولی وقت کم نمیاد.
-قباًل با دست خرد می کردید؟

-آره.
-گریه تون در نمی اومد؟ ��

-نه، کاره دیگه.

پس از مکانیزه شدن 
 آشپزخانه شاهد
40 درصد 
صرفه جویی در 
انرژی مصرفی 
بودیم.

 نظارت سرپرست ها 
بر نیروهای خدماتی 

 پس از مکانیزه شدن آشپزخانه شاهد 30 درصد صرفه جویی 
در بهره بری از نیروی انسانی بودیم.
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بگذاریــد در همین ابتــدای کار بگوییم که این پرونده حاوی نــکات جالب توجهی  پرونده
برای تمام افراد در ارتباط با شریف است. علی سینا اسالمی

نــه فقــط دانشــجویان، نــه فقــط کارمنــدان و نه فقــط کســانی که در ســلف غــذا میــل می کنند. 

پرونــده پیــش رو در نظــر دارد الــف تــا یــای مکانیزه شــدن ســلف، پدید آمــدن شــریف پالس و هر 
 آنچه را در پشــت پرده های آشــپزخانه می گذرد به شــما نشــان دهد. پس از شــما دعــوت می کنیم 

با ما همراه باشید.

96پرونــــــــــــــــــــــده اسفند   5 شنبه    751 شماره 

بی کیفیــت به ما داده اند. حاال ما قرار اســت با چنین طــرز فکری مقابله 
کنیــم. مواد غذایی را از بهترین نوع ممکــن انتخاب کردیم، اما آیا همین 
کافی است؟ برای تغییر این طرز فکر باید فرهنگ سازی شود، باید ذره ذره 
این اعتماد ازدســت رفته بر گردد و این تنها راه حل موجود اســت تا سطح 
رضایت دانشجو از غذای دانشگاهی باال برود، نه اینکه تعریف از خود باشد.

روند تغییرات
همان طور که اطالع دارید وظیفه اداره تغذیه در اصل نظارت بر کار پیمانکار 
اســت. ما طی ایــن تغییر و تحول هــا دریافتیم یکــی از نقص ها دفترچه 
دســتورالعملی است که دانشــگاه برای پیمانکار مشخص کرده است؛ به 
عنوان مثال این دفترچه در سال 93 بسیار ناقص تر از نمونه سال 96 است. 
در آن زمان موارد جزئی تر بیان شده اند یا خیلی از نکات از قلم افتاده اند. 
امروز ما توانسته ایم یک هندبوک کامل گردآوری کنیم که در واقع قرارداد 
فی مابین پیمانکار و دانشــگاه اســت. در این دفترچه تمــام موارد از ریز و 
درشت به وضوح ذکر شــده اند؛ مثاًل در اولین تغییر جلوی غذای پرتی را 
گرفتیم. به ازای هر وعده 230 گرم برنج توزیع می شــد در صورتی که این 
عدد به طور میانگین برای رســتوران ها و غذاخوری ها بین 170 الی 180 
گرم اســت. خواســته ما این بود که مازاد برنج را بــر کیفیتش خرج کنیم. 
همین شد که اآلن به جای برنج هندی یا اروگوئه ای برنج طارم ایرانی پخت 
می شــود؛ یعنی بودجه ثابت ماند، میزان برنج در سینی دانشجو هم ثابت 

ماند، فقط کیفیت برنج افزایش پیدا کرد.

دیگ ملی!
 برنــج که ایرانی شــد به یک مشــکل جدید برخوردیــم. دیگ های چلوپز 

همگی اروپایی بودند و سازگاری با این برنج نداشتند. از چند شرکت ایرانی 
تولیدکننــده دیگ هــای چلوپز دعوت کردیم یک روز در محل آشــپزخانه 
با وســایل حاضر شــوند و در یک فضای رقابتی برنج بــرای ما طبخ کنند. 
نتوانستند. رفتند مجددًا دیگ های مکانیزه طراحی کردند اما باز هم برنج 
شفته می شد. در نهایت شرکت مطبخ آرا دیگ های مناسبی طراحی کرد 

و امروز ما از همان تکنولوژی در آشپزخانه بهره می بریم.
از دیگر اتفاقات مهم در دفترچه قرارداد این بود که سیستم برندهای مواد 
اولیــه را راه انداختیم. قرار بر این شــد که تمامی اقالم مصرفی از ســوی 
پیمانکار اعم از رب، ســس، خیارشــور، پنیر، آبلیمو، سرکه و... همگی از 

برندهای معتبر که ما مشخص می کنیم باشند.

آموزش های تخصصی برای نیروی انسانی
پــس از تغییر اقالم غذایی و اســتفاده از بهترین ها دیدیــم هنوز کیفیت 
آن طور مطلوب نیســت. تمرکز را بردیم روی نیروی انســانی. کالس های 
آموزش آشــپزی برگزار کردیم: یک دوره پنج جلسه ای در پنج هفته. همه 
نیروهای اداره تغذیه موظف بودند شــرکت کنند. برای همگی هم مدرک 
دوره صادر شــد اما مجددًا رویه آشپزی به همان حالت سنتی که افراد یاد 
گرفته بودند برگشــت. مجبور به اصالح گسترده نیروی انسانی شدیم. در 
حال حاضر 55 نیروی کار متخصص و کارگر داریم؛ یعنی یک سرآشــپز و 
سه سرپرســت خورشتی، برنجی و آماده ســازی داریم که هر کدام مجدد 
مسئولیت قسمت های به خصوص را بر عهده دارند و زیر نظر آنها نیز کارگران 
ســاده مشغول به کارند. اقدام بعدی تهیه جدولی بود که ریز به ریز وظیفه 
هر یک از این 55 نفر را مشــخص می کرد. مثاًل نیروی خدماتی شماره 10 
موظف اســت صبح از ســاعت هفت تا 9 نیم زباله های آشپزخانه را خارج 

کند و ســپس به بقیه امور که در قراردادش مشخص است بپردازد. امروز با 
این اقدامات آشپزخانه سیســتم منظمی به خود گرفته و ما شاهد نتیجه 

زحمات تمام نیروها از ساده ترین کارگر تا سرآشپز هستیم.

توجیه اقتصادی
تصور کنید قرار است یک مبلغ میلیاردی بابت خرید وسایل و تجهیزات از 
دانشــگاه بودجه بگیرید. اول از همه ما برنامه را سه ساله چیدیم. قرار شد 
هر سال بخشی از نیازها مورد توجه و بهبود قرار گیرد تا فرآیند امکان پذیر 
باشــد. اما بحث توجیه اقتصادی از این قرار است. اولین مزیت دیگ های 
صنعتی چلوپز این اســت که هیچ ته دیگی ندارد. ما در روش سنتی در هر 
دیــگ حدود هفت کیلوگرم ته دیگ داشــتیم که ایــن مقدار در دیگ های 
صنعتــی برای 25 نفر برنج می دهد. همچنیــن روغن مصرفی برای دیگ 
صنعتــی حدودًا یک چهارم روغن در دیگ ســنتی اســت؛ یعنی عالوه بر 
سالمت بودن غذا و طبخ بهتر می توان صرفه جویی قابل توجهی در مصرف 
روغن کرد. یعنی مصرف روغن هر فرد بعد از صنعتی شــدن آشپزخانه از 
45 گرم به 13 گرم رســیده است. با یک ضرب ساده در سال فقط به ازای 
روغن بیش از 140 میلیون تومان صرفه جویی  می شود.  آمار صرفه جویی 
در روش صنعتی برای انرژی و نیروی انســانی بــه ترتیب 40 درصد و 30 
درصد است.  جمع کل برای صرفه جویی در مواد مصرفی و انرژی و نیروی 
انســانی چیزی در حدود 800 میلیون تومان برای ســال است. این یعنی 
طرح مکانیزه کردن آشپزخانه تقریبًا یک ساله به سودآوری خواهد رسید. 
از این رو دانشگاه خیلی راحت مجاب شد تا پا در این عرصه بگذارد. امروز 
آشــپزخانه مرکز تغذیه شــریف یکی از بهینه ترین ها در قیاس با هم نوعان 

خود در سایر دانشگاه هاست.

پس از مکانیزه شدن 
 آشپزخانه شاهد
50 درصد 
صرفه جویی در زمان 
طبخ غذا بودیم.

برنج های 
دیگ های صنعتی 

هیچ ته دیگ یا 
دورریزی نخواهند 

داشت.

-ببخشید شما سرپرست خورشت ها هستید؟
-بله، من سرپرست قسمت خورشتی  هستم.

-می شه یه سوال خصوصی بپرسم ازتون؟
-بفرمایید؟

-توی خونه شما هم غذا درست می کنید یا فقط همسرتون غذا می پزند؟
-نه گاهی من هم غذا درست می کنم.

-بچه ها کدوم دست پخت رو بیشتر می پسندن؟
-فرقی نداره، همه ش برکت خداست. تخصص ما غذا برای تعداد زیاده. ولی دست پخت خانم خونه یه چیز دیگه ست.
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صفحـــــــه آخـــــــــر

106...0912: ســالم. لطفًا به جای کلمه »الله« از 
»ا...« اســتفاده کنید تا لمس آن بدون وضو مشکل 
نداشته باشــد. گزارش پخش مســتند قائم مقام در 

روزنامه 18 آذر پر از کلمه الله بود. با تشکر.
  ســالم. اآلن همیــن پیامک شــما باعث 
درج ســه الله دیگه در روزنامه شد! #تغییر_را_از_

خود_شروع_کنیم.

067...0911: لطفــًا بــه ایــن ســلف عزیــز بگین 
انقــد غــذای چــرب نــدن! شــریفی ها کم تحرکن. 
موقــع  مخصوصــًا  می کنیمــا!  قلبــی   ســکته 

امتحانا.
  حتی ســلف هم می دونــه موقع امتحانا 
نباید فقــط درس خوند. بابا پاشــو بــرو بیرون یکم 

بگرد چربیت آب شه. 

424...0910: نوشته های شبیه مطلب »پند آخر« 
رو بیشتر بها بدید لطفًا.

به پاس دردها و رنج های ما شــریفی هایی که اســیر 
این شریفی ها شدیم...

  شاید باورت نشــه ولی سردبیر به خاطر 
همین نظرات شما این ترم هم داره نویسنده اش رو 

تحمل می کنه!

اس ام اس

عکس و مکث

8

وصله پینه

یک وجب روغن

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

بــا ســالم خدمــت خواننــدگان 
محترم ســتون »یک وجب روغن« 
و تشــکر از اینکه وقت می گذارید 
و چشــم رنجه می کنید و این چند 

سطر را مطالعه  می فرمایید. 
بعــد از دو ســال و گــذر از کلی خطــرات و جــان به در 
بــردن از آلودگــی هــوا، زلزلــه، بــرف و یخبنــدان، 
اتوبــوس در دره، غــرق شــدن کشــتی،  افتــادن 
و  داعــش  توســط  ســوءقصد  هواپیمــا،  ســقوط 
دراویش نماهــا!  حتــی  و  اشــرار  و  قاچاقچیــان 
 مجدد بخت با بنده یار شــد کــه ســطوری را در اینجا 

قلمی کنم.
همیــن دو ســال دوری از نــگارش این ســتون و تأمل 
و تعمــق بنــده در حــوادث دهــر و چرخــش کائنات 
نتیجــه ای را حاصــل شــد کــه دور از انصــاف و حق 
نوع دوستی اســت که با شــما در میان نگذارم. آن هم 
این است که یا حرف شاعران را گوش نکنید یا حداقل 

جدی نگیرید.

فی المثل آن علیامخدره شاعره معاصر که می فرماید 
»پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی است« گزاره ای 
را مطرح کرده اند که بخش دوم آن قطع یقین درســت 
اســت ولی آیا بخش اول آن نیز درســت اســت؟ پرنده 
مردنــی اســت و شــکی در آن نیســت. همان طور که 
دیدیم صاف رفــت و خورد بــه نوک قله و جز الشــه ای 
از هواپیمــا نماند. پس توصیه شــاعره گرامی، توصیه 
مرگبــاری اســت و عمــاًل و علنــًا ترویــج خودکشــی 
اســت. هر آن کس کــه پرواز را بــه خاطر نســپرده بود 
و از پرواز جــا مانــد هم اکنــون در قید حیات اســت و 
خدا را به این ســبب دو شــکر واجب مقروض است که 
شیخ اجل، ســعدی شــیراز علی الرحمه، می فرماید: 
»هر نفســی که فرو مــی رود ممــّد حیاتســت و چون 
برمی آید مفــّرح ذات، پس در هر نفســی دو نعمت.« 
البتــه همین عبــارت را هــم در نظــر بگیریــد، محل 
اشــکال اســت. در فصاحت قلم و بالغت کالم شــیخ 
هیچ مناقشه ای نیســت ولی آیا در تهران با این آسمان 
زغالی هر نفســی که فــرو می رود ممد حیات اســت؟ 

مگر اینکــه بارانی باریده باشــد یــا برفی شــاید. تازه 
وقتی برفی هم آمده باشــد شــاعر می فرماید: »برف 
می بارید و ما خاموش، فارغ از تشویش، نرم نرمک راه 
می رفتیم.« اخوان با آن ضرباهنگ اســتوار و شــکوه 
الفاظش متاســفانه همه واقعیت را به مــا نمی گوید یا 
بخش اعظــم آن را حداقــل از ما مخفــی می کند. در 
اینکه برف بارید شــکی نیســت. خوب هم بارید. خدا 
را شکر. الزم بود و داشتیم از خشکســالی سومالی وار 
به خــود می پیچیدیم ولی آیــا فارغ از تشــویش بود؟ 
البتــه گویا تنها جایی کــه فارغ از تشــویش بود خاطر 
عزیــز جناب شــهردار تهران بــود. و اال کــه خیابان ها 
قفل، ماشــین ها تلوتلوخوران، درختــان خمیده گاه 
کمر شکسته بودند و عابران نیز ِسفت ِسفتک بر زمین 

کوبیده می شدند.
خالصه که شعر بخوانید، بسیار هم بخوانید، لذت هم 
ببرید، ولی خیلی به آنها نزدیک نشــوید که خطر مرگ 

وجود دارد!
عمرتان دراز باد

خطر شعرگرفتگی!

#ژن_خوب
#آقازاده

#تو_خوبی
#خاموش_کن_دوباره_

روشن_کن

 می خوام برم زیباکنار، 
زیباکنار هنوز قشنگه

زیباکنار ناحیه ای ساحلی 
در اســتان گیالن و از توابع 
شهرستان رشت است. آب و 
هوای آنجا معتدل و مرطوب 
است و در تمام فصول سال 
از بــاران قابل توجهی بهره می گیرد و از این رو 
در طول تاریخ طبیعتی زیبا و مثال زدنی در آن 
ریشــه دوانده و باعث شــده همواره چهره این 

منطقه سرسبز و زنده نشان داده شود.
زیباکنــار همان طور که از اســمش مشــخص 
اســت جای زیبایی اســت در کنار. حاال کنار 
چــه کســی؟ این مســاله بســتگی بــه فراهم 
شــدن زیرســاخت ها دارد که گویا در اردویی 
که به تازگی توســط دانشگاه برگزار شد فراهم 
شــده بــود. افــراد حاضــر در اردو را فعــاالن 
فرهنگی، نزدیکان به فعاالن فرهنگی، فعاالن 
غیرفرهنگی، منفعالن بی فرهنگ و خریداران 
تازه ی کتاب بی شــعوری تشــکیل می دادند. 
عــده ای هم کــه معتقد بودند »مــن فرهنگی 
نیســتم ولــی فرهنگی هــا رو دوســت دارم« 

متاسفانه از این سفر بی بهره ماندند. 
بحث هــای زیادی در اردو مطرح شــد که بیان 
آن از حوصلــه ایــن نوشــته و همچنیــن مــن 
نویسنده و شــمای خواننده خارج است. فقط 
در بــاب هزینه های اردو اشــاره شــد که نفری 
300 هزار تومان هزینه اردو برای هر دانشــجو 
شده است. اینجا ســفرهای مجردی خودمان 
در دوران دانشــجویی را بررسی کردیم. ما آخر 
هفته عزم شمال می کردیم. شش تایی در یک 
پراید می نشستیم و بعد از تحمل هشت ساعت 
ترافیک به شمال می رسیدیم. بعد از کلی دنبال 
خانه گشــتن در نهایت اسکان ما ختم می شد 
به یک چادر کنار دریا. بعد از سه روز بودن کنار 
ساحل و خوردن غذاهای دریایی مثل تخم مرغ 
و سیب زمینی دریایی به تهران برمی گشتیم. در 
آن سفرها که تازه با دالر سه هزار و 500 تومانی 
صورت می گرفت هزینه هر نفر ما بیشتر از 300 

تومان می شد. 
با عکس هایی هم که از وعده های غذایی اردو 
منتشر شــد شایسته اســت معاونت فرهنگی 
)که بســیار اقتصــادی کار می کنــد( مدیریت 
ســلف دانشــگاه را هم بر عهده بگیــرد. بلکه 
این گونه هزینه های زندگی دانشــجویی برای 
همه دانشــجویان کاهش و کیفیت آن افزایش 

پیدا کند. 
در این بازه ای که روزنامه منتشــر نشد اتفاقات 
دیگری هم افتاد. عده ای معلوم الحال کانالی 
در باب کراش و عشق های ناگفته تاسیس کرده 
بودند. نظر قطعی همه  اهالی روزنامه این است 
که آقا جرات داشته باشید و بروید رودررو قضیه 
را بگویید. اگر ندارید )که اشکالی هم ندارد، من 
هم ندارم(  چاره ای نیســت. روش های سنتی 
همچنان در دســترس هستند. برایتان در این 

راه صبر و موفقیت آرزومندیم.

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به همه کنکوری ها. آنهایی که دیروز کنکور دکترا دادند و امیدوارند که به این 
مقطع وارد شوند و با مشکالتی بســیار بیشتر از دوران کارشناسی و ارشد دســت و پنجه نرم کنند. تقدیم می شود 
به کنکوری های ارشد که روزهای آمادگی کنکورشــان کم کم به شــماره می افتد و خود را برای یک رقابت سخت 
دیگر آماده می کنند. این شــماره تقدیم می شود به شــریفی هایی که در شــریف مثل ماهی در دریا هستند و در 
نقطه مقابل شان مخاطب غیرعادی روزنامه که این روزها برای رســیدنش به دریا با عزم و امید تالش می کند تا به 

آرزویش، تحصیل در شریف، برسد. این شماره تقدیم می شود به #م_ب و لحظه دیدار که نزدیک است.

تقدیم می شود به ...

محمدحسین قاسمی

حامد تأّملی

96 اسفند   5 شنبه    751 شماره 
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