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 اوست که می خنداند 
و می گریاند

حدیــث معروفی از امام 
صادق)ع( نقل می شود: 
»شــیعیان ما به اندوه ما 
اندوهگین و به شــادی 
ما شــادند«. تقدم غم و 
اندوه به شــادی در این حدیث شاید بی دلیل 
نباشد؛ اما به شخصه نظری قطعی برای خودم 
ندارم، چــه درمورد این تقــدم و تأخر در این 
حدیث و چه در عکسش در آیه ای از قرآن: »او 
)خداوند( است که می خنداند و می گریاند«.
امــا چند نکتــه جالب توجه دیگر هــم از این 
حدیــث دریافت می شــود. اواًل شــمردن دو 
ویژگــی علی الظاهــر متضاد که در شــیعیان 
و پیــروان اهل بیــت)ع( بایــد وجود داشــته 
باشــد. هم غم و هم شــادی و البتــه جالب تر 
از آن، محور این غم و شــادی، نه موفقیت ها 
و شکســت های شــخصی اســت و نه آنچه از 
طبیعت انســان باعث ناراحتی یا خوشحالی 
او می شــود. معیار هم احــوال خود اهل بیت 

است.
نکتــه جالب بعدی همراه داشــتن هر دو بعد 
است. برداشــت بنده از حدیث این است که 
اگر هدف، شیعه  واقعی شدن است، برخالف 
باور عامه و خصوصــًا تعریف غربی و مادی از 
انســان موفق، چنین فردی همیشــه خندان 
نیســت. همچنین برخالف باوری که ســعی 
می شــود به اسم انســان دین مدار القا شود، 
او همیشــه اندوهگین نیســت. تصویری که 
ســعی می شــود از زندگــی دینــی در جامعه 
منعکس شــود این اســت کــه جماعتی که با 
این مدل زندگی می کنند، همه سالشــان عزا 
و مشکی پوشــی اســت؛ درصورتی که وقتی 
به طور مســتقیم این ســبک زندگــی تحلیل 
می شــود، بعید می دانم کســی بتواند بر این 
باور صحــه بگذارد. البتــه افراط گری در این 
زمینه مثل هر پدیده دیگری وجود دارد؛ ولی 
قضاوت درمورد هر اصلی براساس مصادیقی 
معدود منطقًا غلط اســت. کم کاری ما در بعد 
شادی موردتأیید دین، تقریبًا مشخص است؛ 
از لحاظ روحی گرفته که شاید بعضی هایمان 
آن قدر درکی ســطحی داریم که این شــادی 
را در دل خــود احســاس نکنیم، تــا کارهای 
جزئی تری مثل نوآوری هایی که در ایام محرم 
به کار می بندیــم. اما این کم کاری ها به افراد 
برمی گردد، وگرنه دین، نه با شــادی مخالف 
اســت و بلکه آن را الزمه  شــیعه بودن می داند 
_کــه بعیــد می دانم مکاتب دیگــر این قدر از 
آن طرفــداری سرســختانه کننــد_  و نه آن را 

سرمستی و تخدیر ذهنی تعریف می کند.
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غرفه  همه چیز
کانون همیاران شریف چندسالی است که تأسیس شده است. این کانون در چندماه 
گذشته برنامه های متنوعی برگزار کرده است؛ اما برنامه ای که اسم آنان را سر زبان ها 
انداخته غرفه »پویش سالمت« است. غرفه ای جذاب و خالقانه که همه چیز دارد. این 
غرفه از روز شنبه ساعت 9 شروع شد و امروز تا ساعت 17:15 ادامه خواهد داشت. 

در این غرفه همه روزه روان شناس و مشاور ورزش و سالمت برای مشاوره به دانشجویان حضور دارند. همچنین 
در روز یکشنبه تست خون برای بیماری ایدز به صورت رایگان برگزار می شد. از همه جذاب تر بازی های پرتحرکی 
است که در این غرفه جریان دارد و در پایان روز به کسانی که بیشترین امتیازها را می گیرند جایزه داده می شود.

شریف زیبای ما
اگر در چند هفته گذشــته به هر دلیلی اخبار را دنبال نکرده ای، امروز قرار اســت 
تعجب برانگیزترین حالت ممکن را در شریف تجربه کنی. اول از همه اینکه اگر امروز 
با ماشین به دانشگاه نیامده ای، خود جزئی از این شریف زیبایی. امروز هر طرف 
بروی چیزی جدید می بینی، از دانشجویان و استادانی که با تی شرت های ورزشی 

رنگی در سطح دانشگاه می دوند، تا چند تن که قصد فتح برعکس ابن سینا را دارند! ممکن است عده ای را 
هم ببینی که در سبک های مختلف فوتبال بازی می کنند. آن قدر برنامه ها متعدد است که اگر بخواهی همه 

را شرکت کنی باید قید یکی دوتا از کالس هایت را بزنی. سعی کن از امروز لذت ببری؛ از شریف زیبای ما.

شریف زیبای شما
برنامه هایی که هنوز فرصت شرکت در آن ها را از دست نداده اید: ایستگاه نقاشی 
روبه روی دانشکده کامپیوتر، دیوار آرزوها که همان دیوار سلف دختران است، غرفه 
گروه محیط زیست و نمایشگاه عکس گروه کوه ازجمله برنامه هایی هستند که در 
کل روز فرصت استفاده از آن ها را دارید. البته از غرفه محیط زیست زمزمه  مسابقه به 

گوش می رسد. در ساعت های 12،10 و 13 هم تئاتر خیابانی بین سلف و ابن سینا اجرا می شود. و طبق رسم 
چند سال گذشته ساعت 12 فرود از ابن سینا انجام می شود. جشن بزرگ نیمه شعبان با حضور چهره های 

سرشناس در سالن جابر از ساعت 16 پایان بخش سه شنبه زیبای اردیبهشت خواهد بود. 

طرح پشتیبان
عصر روز یکشنبه در دورهمی ای از پشتیبان های خوابگاه های احمدی روشن و 
طرشت3 تقدیر شد. طرح پشتیبان را تعدادی از دانشجویان خوابگاهی از سال 
85 شــروع کردند. در ابتدای این برنامه محمدجواد اســالمی بیدگلی، مسئول 
طرح پشــتیبان دانشگاه، گزارشی کلی از عملکرد این طرح و راهکارهایی برای 

بهبود طرح در مهروموم های آینده ارائه کرد و دکتر فتوحی، دکتر وثوقی وحدت و حاج آقا کرمی در ادامه 
از دســت اندرکاران این طرح تقدیر کردند. این برنامه با اهدای لوح تقدیر به پشــتیبان ها و صرف شــام به 

پایان رسید.
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نگران نباشــید. برای همه شــما برنامه هست. یعنی کالس هایتان را با خیال راحت بروید؛ زیرا در تمام طول روز حداقل یک برنامه هست که  بتوانید با آن ارتباط برقرار کنید و از آن لذت ببرید. سعی کردیم تمام آنچه امروز در دومین »شریف زیبای من« خواهد گذشت، برای شما در رویداد
یک جا جمع کنیم. امیدواریم 11 اردیبهشت 97 تا ابد در ذهن شما و شریف ثبت شود.

شمایی از همه آنچه امروز در دانشگاه اتفاق خواهد افتاد

شریف زیبای ما در یک نگاه
Ó	 ،انتخابات شــورای صنفی تقریبًا تمام شد

اما واکنش نشــریات دانشگاه به مهم ترین 
اتفاق صنفی دانشــجویی سال تقریبًا هیچ 
بــود. تنها نشــریه ای که به ایــن انتخابات 
پرداخت و از زوایای مختلف شورای صنفی را 
واکاوی کرد، »رویان صنایع« بود. یادداشت 
جنجالــی فتح الله دهقــان در کنار نظرات 
صریــح مرتضــی ملکیان دربــاره عملکرد 
شورای صنفی، این شــماره رویان صنایع 
را حسابی خواندنی کرده است. در صفحه 
دوم این شماره هم مطلبی منتشر شده که 
چیزی بین اینفوگرافیک و کمیک استریپ 
است. پاسخ مصور مرتضی یزدان پرست به 
سؤال »چرا شــورای صنفی؟« بازیگوشی 
جــذاب فرمیکــی اســت که البتــه خیلی 
منطقی و نرم، لزوم وجود شورای صنفی را 
بازگو می کند. تحوالت اساسی در گرافیک 
رویان صنایع مشهود است و به نظر می رسد 
صنایعی هــا پای گرافیســت کاربلدی را به 

نشریه شان باز کرده اند.

Ó	 بامداد«، نشــریه آرام و کم حاشــیه کانون«
شــعر و ادب هــم دو هفتــه ای هســت که 
خیلی بی سروصدا روی میز نشریات آمده 
اســت. اکثر مطالب این نشریه از سه قالب 
شعر، داستان یا قطعه  ادبی خارج نیست و 
همین موضوع باعث شــده است محتوای 
بامداد در مقایسه با بقیه نشریات دانشگاه، 
متفاوت باشد. صفحه آرایی ساده و خالقیت 
حداقلی در گرافیــک اما بامداد را در میان 

نشریات دانشگاه مهجور کرده است. 

Ó	 خبرنامــه  انجمن، پس از یــک ماه غیبت و
با افت محسوســی در قالب و صفحه آرایی 
دوباره به میز نشریات بازگشت. صفحه دوم 
این شــماره از خبرنامه مملــو از متن های 
به هم چسبیده است که فضای این صفحه 
را بدون عکس یا تصویری، گرفته و شلخته 
کــرده اســت. ســرمقاله این شــماره هم 
بیشتر شبیه سرمقاله  شماره  اول نشریه ای 
تازه تأســیس است و محتوای خاصی برای 
عرضه به مخاطب نــدارد. در میان مطالب 
این خبرنامه اما یادداشــت محمد فالحی 
درباره اوضاع  بحرانی محیط زیست کشور، 

خواندنی و درخوراعتناست. 

محمد صالح سلطانی

میز نشریات

ایستگاه نقاشی
مکث )روبه روی 

دانشکده کامپیوتر(
کل روز

غرفه بازی و 
مشاوره 
)کانون همیاران(
روبه روی شریف پالس
کل روز

دیوار آرزوها
دیوار روبه روی سلف 
دختران
کل روز

غرفه 
محیط زیست
روبه روی جباری
کل روز

نمایشگاه عکس 
گروه کوه
روبه روی ابن سینا به 
طرف سلف
کل روز

بازارچه
روبه روی سالن جباری
کل روز

فوتبال حبابی
سالن جباری
9 تا 15

مسابقات 
گل کوچیک
روبه روی تاالرها
13 تا 16

ایستگاه های 
صلواتی

روبه روی سلف دختران
10 تا 11
14 تا 15

تئاتر خیابانی
روبه روی سلف، به 

سمت ابن سینا
 در سانس های
 10 و 12 و 13

فرود از ابن سینا
ابن سینا
12 تا 13

مسابقه دو
سراسر دانشگاه

12 تا 13:30

جشن بزرگ نیمه 
شعبان

سالن جابر
16 تا 19

جشنواره صبا
آمفی تئاتر مرکزی

16:30 تا 18

یی
جو

ش
دان
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بخشی از مصاحبه با فائزه هاشمی، فعال امور بانوان

ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان 
سیاسی است

دوچرخه ســواری برای بانوان ممنوع نیســت و 
مشکلی ندارد؛ بلکه یک برخورد سیاسی در این 
قضیه شــده و متأســفانه بعضی جاها تحت تأثیر 
این موضوع و شــاید هم به خاطر محافظه کاری 
و حفــظ خودشــان از ایــن سیاســت های غلط 
نانوشــته و غیرمنطقــی و غیرقانونــی تبعیــت 
می شــود و از آن سیاســت ها حمایت می کنند. 
به طور عادی در تهران و بسیاری از شهرها دیده 
می شــود که خانم ها دوچرخه سواری می کنند. 
یا به وفور دیده می شــود که خانم ها پشت موتور 

می نشینند.
افرادی که با دوچرخه ســواری مخالفت می کنند 
به ظاهر با نشستن زن بر روی زین مخالف هستند 
و می گویند این کار گنــاه دارد؛ درحالی که نفی 
این موضوع در خود دین هم وجود دارد و حدیث 
داریم کــه پیامبر توصیه می کنند بــه فرزندانتان 
شنا و تیراندازی و سوارکاری بیاموزید و گفته هم 
نشده که به پســرانتان بیاموزید و دختران از این 
قضیه حذف نشده اند. هیچ دلیل منطقی ای برای 
منع این مســئله وجود ندارد. وقتی ما می بینیم 
که تهران و کالن شــهرها این قدر آلوده هســتند 
و مشــکل ترافیک وجود دارد و مشــکل ورزش و 
ســالمت مردم هم به دلیل کم شدن تحرک مردم 
هســت، می توانیــم از ترویــج دوچرخه ســواری 
به عنوان یــک ورزش اســتفاده کنیــم که باعث 
ایجاد ســالمت و نشاط و شــادابی می شود و اگر 
این فرهنگ بین مردم ایجاد شود تا حدی مشکل 
آلودگی هم حل می شود. شروع چنین اقداماتی 
از داخل دانشــگاه ها می تواند باعث تســری آن 
در محیــط جامعــه هم بشــود و حتــی رفت وآمد 
دانشــجویان به دانشــگاه هم با دوچرخه صورت 

گیرد.
درمورد حکم فقهی این موضــوع هم باید بگویم 
چطــور ممکــن اســت با حدیــث پیامبــر و عقل 
مخالفتــی داشــته باشــد. اگــر فرض را بــر این 

بگیریم که دوچرخه سواری بانوان مفسده ایجاد 
می کند، بله حرام می شــود؛ ولی کدام مفسده و 
کجا دیده اید که چنین مفسده ای ایجاد شود؟ و 
چون فرض اشــتباه اســت، پس منعی هم وجود 
ندارد. اتفاقًا ورزشکاران از این حیث دارای حاشیه 

کمتری هم هستند.
به نظر من برای دوچرخه ســواری لباس خاصی 
تعریف نشده و هرکس با هر لباسی که بر تن دارد 
می تواند از دوچرخه استفاده کند، حتی با چادر 
و لبــاس بلنــد. االن دختران ما که در مســابقات 
ورزشــی خــارج از کشــور شــرکت می کنند مگر 
بی حجاب هستند؟ با این نوع تفاسیر باید آن ها را 
هم بی حجاب بدانیم. و درمورد حجاب هم اغلب 
می خواهنــد واجبات را انجام دهنــد و خیلی ها 
نمی خواهند مســتحبات را انجام دهند و ما باید 

در جامعه حد واجبات را در نظر بگیریم.
در گذشــته ورزش دنیا و مسابقات بین المللی در 
دنیا به گونه ای بود که محجبه ها نمی توانستند در 
آن شرکت کنند و همین باعث کاهش انگیزه های 
بانوان شده بود و ما با تأسیس فدراسیون ورزشی 
بانوان مســلمان این خأل را خواســتیم پر کنیم و 
مســابقاتی بین کشورهای اســالمی و با رعایت 
شــرایط و موازین اسالمی برگزار کردیم تا مشکل 
ورزشکاران زن حل بشــود. شرکت زنان ورزشکار 
مــا در میدان هــای مســابقه بین المللــی باعث 
زنده کردن نام ایران و اســالم اســت که تا قبل از 
تأسیس این فدراسیون چنین امکانی را نداشتند 
و بعد از جاافتادن این فدراسیون، کار عمده ای که 
انجام شد این بود که دختران ما توانستند با رعایت 
حجاب وارد مســابقات بین المللی بشــوند. و ما 
افتخار می کنیم که ایران می تواند پایه گذار چنین 
حرکت هــای روبه جلویی در ورزش زنان باشــد؛ 
ولی متأسفانه این فدراســیون دیگر وجود ندارد 
و باید دوباره مطالبه کنیم که چنین حرکت هایی 

صورت گیرد. 

»دانشــگاه ســبز حق همه ماست«. این شــعار امسال برنامه »شریف زیبای من« است. برنامه ای که در ادامه پویش »سه شــنبه های بدون خودرو« برگزار می شود. به نظر می رسد وجود  پرونده
وســایل نقلیه پاکی مثل دوچرخه که در برنامه ســال گذشته به مثابه راهکاری مناسب جایگزین خودرو مطرح بوده، به دالیلی امسال به طورکلی از برنامه حذف شده است. این موضوع زینب محبی

را با دقت در تغییر صورت گرفته در لوگوی برنامه هم می توان دید .دالیل این تغییر به مجوزنداشتن دوچرخه سواری بانوان برمی گردد. البته قانون رسمی و نوشته شده ای هم در این مورد وجود ندارد. 
ســؤال ما از مســئوالن محترم دانشــگاه این است که آیا پاک کردن صورت مسئله راهکار مناسبی برای برخورد با موضوعاتی ازاین دست اســت؟ متأسفانه دیده می شود این راهکار در بسیاری از مسائل 
مرتبط با بانوان پیش گرفته می شــود. برای بررســی تخصصی راهکار اســالمی برخورد با چنین موضوعاتی به ســراغ حجت االســالم آقانوری، مدیر حوزه دانشــجویی شــریف رفتیم. از طرفی شنیدن 
صحبت های یکی از فعاالن حوزه زنان که اتفاقًا در زمینه ورزش بانوان اقداماتی داشــته اســت خالی از لطف نیســت. به همین جهت گفت وگویی هم داشــتیم با خانم فائزه هاشــمی، رئیس فدراسیون 

اسالمی ورزش زنان. فدراسیونی که دیگر وجود ندارد!

 خالصه ای از مصاحبه با مدیر حوزه دانشجویی شریف، 
حجت االسالم آقانوری

نشاط آری، صحن عمومی خیر
خوشــحالم از اینکــه اآلن حــوزه درگاه چنین پاســخی 
شــناخته می شــود. این هم نوعی خدمت اســت و حوزه 
باید بتواند فضای دینی دانشــگاه را تــا آنجا که می تواند 

تغذیه کند.
در مورد این سوال که »آیا دوچرخه سواری بانوان، درست 
اســت یا غلط؟« پاسخ اول این است که سوال غلط است  
و از ریشــه مسئله بد طرح شده است و بر همین اساس با 
ســوال غلط، به جوابی که گره گشا باشــد و مساله را حل 
کند نمی رســیم. منظورم یک جواب نظری نیســت بلکه 
یــک راه حل عملی اســت یعنی یک اتفــاق خارجی که 
مشــکلی را حل کند. در مورد دوچرخه ســواری بانوان و 
اساسًا در مورد کل مسائل مربوط به دختران و زنان، مشکل 
اساسی این است که برای پاسخ، ما وارد دوگانه های غلطی 
می شــویم که اگر از آن خارج شویم مساله مسیر درست را 

طی می کند. 
مساله این نیست که دختران دوچرخه سواری بکنند یا نه؟ 
مساله این اســت که دختران و به طور کلی جامعه بانوان 
دانشــگاه شــریف باید زندگی بهره مند از نشاط و شادی 
داشته باشد یا نه؟ اگر پاســخ آری است مساله این است 

که این نشاط را چگونه تامین کنیم؟ 
من در مقابل سوال »دوچرخه سواری بانوان در دانشگاه، 
آری یا نه؟« دو جواب دارم؛ اوال نشاط، پویایی و لذت بردن 
بــرای یک دختر جوان قطعًا الزم اســت. اما آیا در محیط 
دانشگاه؟ در صحن عمومی؟ این منافی کرامت دختران 
است. اگر کسی نگران نشاط دختران دانشجو است راهش 
برگزاری دوچرخه سواری در فضای عمومی نیست. راهش 
هم منع کردن از دوچرخه سواری دختران نیست. راه این 
است که ســهم فضاهای تفریحی ورزشی دانشگاه برای 
دختران را مطالبه کند. آیا راهی وجود ندارد که هم کرامت 

او محفوظ بماند و هم به نشاط برسد؟
به نظر بنده انقالب اســالمی در عرصه اجتماعی اینگونه 
ظهور پیدا می کند که ما باید مطلوبیت هایمان را مشخص 
کرده و برای آنها بجنگیم؛ منظورم از جنگ، جنگ مطالبه، 
جنگ خالقیت، ابتکار و پیدا کــردن راه کارهای جدید و 
جنگ تامین ســازوکار درســت، تأمین نیازهای به حق و 
حقیقی آدم هاست. یک دختر جوان هجده تا بیست ساله 

نیاز دارد گاهی از سرخوشــی جیغ بکشــد، بدود، تفریح 
کند! چرا فقط یک دوگانــه داریم که یا در فضای عمومی 
یــا نه؟ ســؤال من از همــه موافقان و مخالفــان دوچرخه 
ســواری بانوان، از »شریف زیبای من« پارسال تا »شریف 
زیبای من« امسال، این است که چه قدمی برداشتید که 
فضایی را ایجاد کنید کــه خانم ها در فضایی امن بتوانند 
دوچرخه ســواری کنند. چرا در مســائل بانوان همیشــه 
صورت مســئله پاک می شود و افرادی که متولی فرهنگی 
و یا نماینده حکومت در دانشــگاه هســتند درصدد حل 

مسئله برنمی آیند؟
در مسئله دختران به نظر من واقعا دختران قربانی هستند؛ 
دو طیف ایستاده اند که شاید هر دو می خواهند دلسوزانه 
کار کنند ولی دلســوزی دو طرف، دو لبه یک قیچی شده 
و آن دختــر در آخر فقط با یک دوگانه مواجه می شــود که 
یا کنار بنشــیند و یا به خاطر داشتن نشاط آسیب هایی را 

تحمل کند.
به نظر من نماینده فکر جمهوری اسالمی افرادی هستند 
که به دنبال تحقق دو چیز با همند، نشاط و لذت و کرامت 
دختران و جامعه بانوان دانشگاه. ذهنیت انقالب اسالمی 
این اســت که چگونه نشاط دختران را در فضای دانشگاه 
تأمین کند که چارچوب کرامت او و چارچوب نشــاط او با 
هم تأمین شود. هر کس به سالمت نفس دختران شریف 
عالقمند اســت باید به این موضوع فکر کند. البته وقتی 
می گوییم مطالبه، یک طرف حرفم با دانشــجویان است 
ولی عمده حرف من با کســانی اســت که خودشان را در 
عرصه فرهنگ و دانشــگاه، به هر نحوی فعال می دانند؛ 
حرف من بــا معاونت فرهنگی و نهاد رهبری دانشــگاه و 
تشــکل های دانشجویی است. افرادی که بخشی از پازل 
فرهنگ دانشگاه هستند باید بدانند که مسئله ما االن آری 
یا  نه نیست، مسئله ساز و کار است.  اینجا بنده حتی حوزه 
دانشجویی را هم متهم می دانم. جایگاه حوزه دانشجویی 
در دانشگاه، تبیین و نشان دادن چارچوب های فرهنگی و 
عقالنی و انگیزش افراد است. ما هم در این زمینه کم کاری 
کرده ایم و باید تالش بیشــتری کنیم. من به سهم خودم 
از تمامــی دختران دانشــگاه بابــت کم کاری های حوزه 

دانشجویی عذرخواهی می کنم. 
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شنبه شب رئیس دانشگاه با همه معاونان خود به طبقه چهار سلف آمده بود تا پای صحبت فعاالن فرهنگی دانشگاه بنشیند.  این سومین جلسه  در کمتر از 4 ماه گذشته بود که دکتر فتوحی در مقام پاسخگویی به دانشجویان در جلسه ای حاضر شده پرونده
بود. برنامه ای که هفده سخنران دانشجویی از طیف های مختلف بفعالیت های فرهنگی و سیاسی داشت و محور صحبت هایشان، یا سؤاالتی 
اساســی از دانشگاه بود یا طرح مسائل پیش روی فعالیت دانشــجویی. یکی دو نماینده هم به گزارش دادن بسنده کردند. این جلسه به همت 
معاونت فرهنگی برگزار شد و محمدجواد ابوطالبی وظیفه اجرای برنامه را داشت. جلسه 3ساعته ای که با بستنی و سخنان دانشجویان آغاز 

شد و با صحبت های دکتر فتوحی و شام به پایان رسید. در این پرونده به بخش هایی از صحبت های دانشجویان و دکتر فتوحی می پردازیم.

 گزارش جلسه هیات رییسه 
با فعاالن فرهنگی

شام با طعم فرهنگ
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تداخل ناپسند فعالیت های 
فرهنگی با برخی تشکل ها
یزدی فرد، دبیر کانون 

هنرهای تجسمی

جای خالی آثار هنری در سراسر 
دانشــگاه چشــمگیر اســت. 
خوشحال می شــویم بتوانیم در آراســتن دانشگاه 
به هنر و شکســتن جو خشک مهندســی حاکم بر 
دانشگاه مشارکت داشته باشیم. یکی دیگر از مسائل 
عدم حضور یک مشــاور هنری در دانشــگاه است. 
جای خالی چنین فردی برای مشورت گرفتن قبل از 
برنامه و بازخوردگرفتن پس از برنامه در کنار گروه ها 
بسیار خالی است. شفاف ســازی بودجه فرهنگی 
دانشگاه و موارد اختصاص آن به گروه های مختلف 
نیز از حقوق گروه های دانشــجویی است. نباید به 
کمیــت برنامه بودجه داد، بلکه کیفیت باید اولویت 
داشته باشد. یکی دیگر از مسائل گروه ها این است 
که مشــخص نیســت محدوده فعالیت تشکل های 
دانشــجویی، مذهبــی و سیاســی چقدر اســت و 
اصطکاک ایجاد می شــود. بهتر اســت فعالیت ها 
تخصصی شود. مثاًل فعالیت های موسیقی زیر نظر 

کانون موسیقی و الی آخر... 

همه پای کار باشند
طبی کبیر، مسئول برنامه 

»شریف زیبای من2«

شریف زیبای من به طور خالصه 
رویدادی است که همه دورهم 
جمع می شــویم تا یک روز خــوش بگذرانیم. یکی 
از ثمره های پارســال را می تــوان کاهش مزاحمت 
خودرو بــرای عابران دانســت. کاری که یک بار در 
»شــریف زیبــای من« تمریــن کرده بودیــم. هنوز 
هم حال دانشــگاه از دســت خودروهای داخل آن 
خوب نیست. از استادان عزیز خواهش می کنم در 
نیاوردن خودرو کوشا باشند و به طورخاص سه شنبه 
را بدون خودرو به دانشگاه تشریف بیاورند. دانشگاه 
ما بدون خودرو بســیار زیباتر خواهــد بود. تا حاال 
احســان علیخانی برای حضور اعالم آمادگی کرده 
است. داریوش کاردان هم قرار است از دانشجویان 

تست بازیگری بگیرد.

دانشجو را در مناسبات دانشگاه 
به رسمیت بشناسیم

فیاض بخش، دبیر شورای 
دبیران انجمن های علمی

 دو نگاه می توانیــم به فعالیت 
دانشجویی داشته باشیم. یک 
نــگاه جزیــره ای بــه این معنــا که کســی کاری به 
کار دیگــری ندارد و همه نیــز در چارچوب قوانین 
دانشــگاه کار می کنند. این نگاه طرفدارانی دارد. 
مثاًل دانشــجویان ترجیح می دهند کسی کاری به 
کارشــان نداشته باشــد و فقط حمایتی متعارف از 
آن ها بشــود کافی اســت. مســئول هم به این فکر 

می کنــد که فعالیت یک گروه مزاحم و دردسرســاز 
نشود.  نگاه دیگر این است که اگر دانشجو را جزئی 
تأثیرگذار در اکوسیســتم دانشــگاه می دانیم، باید 
فعالیت دانشجویی را دخیل و گره خورده با حرکت 
دانشــگاه بدانیم. در یک ســال گذشــته می توان 
به خوبی لمس کرد که دانشــگاه به سمت نگاه دوم 
در حال حرکت است. یعنی مسئولین و دانشجویان 
نسبت به مســائل دانشگاه و فعالیت های فرهنگی 
و علمی حساس تر شده اند. حال که چنین رویکرد 
و مســیری پیش گرفته ایم دانشــگاه نیز بهتر است 
مسائلی واقعی برای دانشجویان طراحی کند. یک 
مثال از تعامل مســئولین دانشــگاه با دانشجویان 

انتشار عمومی سند راهبردی است. 

 خوابگاه محل زندگی است 
نه خوابیدن

ریانی، نماینده ک
انون های فرهنگی 
خوابگاه های آقایان

زندگــی  محــل  بــگاه  خوا  
دانشجویان شهرستانی است. خیلی از کسانی که 
در خوابگاه هستند پیش ازاین در مدارس خود جزو 
برترین افراد مدرســه بوده اند. ازلحــاظ خانوادگی 
معمواًل بسیار موردحمایت و توجه بوده اند و کسانی 
بوده اند که آن ها را تر و خشک کنند. خیلی از آن ها 
محیطی خصوصی نیز داشــتند. اما االن دانشجو 
کجاســت؟ نه تنها از کوچک ترین حریم خصوصی 
محروم است، مسائلی چون ظرف شستن و اتاق تمیز 
کردن هم به کارهایش اضافه شده است. ضمن آنکه 
از عواطف خانواده هم محروم شده اند. لذا نیاز به یک 
حمایت ویژه دارد. ارتباط خانواده ها با دانشــجو در 
دانشگاه قطع می شود و زمانی خانواده ها از شرایط 
دانشجو مطلع می شوند که یا مشروط و یا درگیر یک 

ناهنجاری شدیدتر شده است.

 استادان و اعضای 
انجمن های علمی تفاهم ندارند

جواد ابوطالبی، 
دبیر انجمن علمی 
دانشکده کامپیوتر

 انجمن هــای علمی بــا توجه 
به نفوذی که در شــبکه دانشجویان یک دانشکده 
دارند، می توانند بهترین زنجیره ارتباط دانشجویان 
با اســتادان باشــند. اما آن ها با عدم تفاهم و درک 
نگاه یکدیگر نســبت به مســائل مختلــف، ارتباط 
ناقصی بــا یکدیگر دارنــد. باید بپذیریــم که تفکر 
جــوان خــالق، پویــا و بی پرواســت. انجمن های 
علمی بســتر مناســبی برای طرح، رشد و بالندگی 
این تفکرات هستند. عدم اعتماد به این نوع تفکر و 
صاحبان این روحیه، باعث انشقاق شدید بین نسل 
اســتادان و دانشجویان شده است که این فاصله را 
در بازار کار نیز می بینیم. تمام واحدهای دانشــگاه 
نگاهی جزیره ای دارند و دانشگاه را به جای آنکه از 
نگاه کل دانشــگاه ببیننــد، از پنجره محدود واحد 

خود می بینند و فعالیت خــود را مهم ترین فعالیت 
دانشــگاه می دانند. این نگاه باعث انحصارگرایی 
شده اســت که مثالی از آن را می توانیم در تصویب 
آیین نامه هــای داخلی برای اســتفاده از امکانات 
دانشگاه ببینیم. یعنی اگر کسی بخواهد برنامه ای 
در دانشگاه برگزار کند، گزینه های محدودی دارد. 
لذا وقتی به دانشــکده میزبان مراجعه می کند، آن 
دانشکده از وی بابت آن برنامه پول می گیرد که خود 

مانعی بر سر راه فعالیت های گروه هاست.

دست فرجی دانا درد نکند
حضرتی، 

دبیر انجمن اسالمی

 اتفــاق خوب ســال های اخیر 
نشســت نســبتًا منظم رئیس 
دانشگاه با دانشجویان است. زمانی این گونه نبود 
و نگاهی باال به پایین در مدیریت دانشگاه نسبت به 
دانشجویان بود و حتی خودی غیرخودی داشتیم. 
این فضا اتفاقی نیســت و ثمره دوران خوب وزارت 
دکتر فرجی داناســت. دورانی کــه او هزینه زیادی 
برای آن داد تا به دانشگاهیان بفهماند که الزم نیست 
کسی از بیرون دانشگاه در مسائل آن دخالت کند. 
دکتر فتوحی نیز برخاســته از همین سیستم است 
و خود دانشگاهیان در انتخاب ایشان نقش اصلی 
را ایفا کردند. در دانشگاه نیاز به شفافیت بیشتری 
است. تا حدی اتفاق افتاده است ولی اینکه بخش 
زیادی از بودجه فرهنگی دانشــگاه بــرای دو اردو 
هزینه شود مطلوب نیست. آن هم برای گروه هایی 

که در اقلیت هستند.

 ما با کلت و کالش 
به شورای فرهنگی نمی رویم

واردی، مسئول بسیج 
دانشجویی

  همه متفق القولیم که دانشگاه 
بایــد به ســمت علوم انســانی 
برود؛ اما همین چند واحد مربوط به علوم انســانی 
هیچ برنامه مشــترکی ندارد، درحالی که بســیار در 
تربیت مدیران مناســب کشور می تواند مؤثر باشد. 
پس از مدت ها نتایج نظرســنجی اردوی ورودی ها 
منتشــر شد و ادعا شــد که مســئول اردو از طریق 
هیئت یا بسیج انتخاب می شد. به نظرم این توهین 
به شــورای فرهنگی دانشــگاه اســت؛ زیرا شورای 
دانشــگاه بوده که درخصوص مسئول اردو تصمیم 
می گرفته است. هرچند سال گذشته همان شورای 
فرهنگــی هــم از فرایند حذف شــد. هزینه اردوی 
ورودی های امسال بیش از 400 میلیون بود، حدود 
150 میلیون بیشــتر از ســال قبــل از آن. از نکات 
جالب نظرســنجی اردو این بود که ســرگروه ها که 
حتی صحبت از حذف شدنشان بود، بیشترین نمره 
را گرفته بودند. نکته دیگر درباره معاونت فرهنگی 
اســت که به نظر می رسد با اســتفاده از کانال های 
اقماری پیام خود را به بدنه دانشــگاه می رســاند. 

پیام هایی که خالی از توهین و تهمت نیست. 

منبع سؤال های ساده بی جواب
طاهری، مسئول همایش 

علوم انسانی برای نخبگان

دانشــگاه صنعتــی شــریف از 
انتظاراتی  دانشــجویانش چه 
دارد؟ بــه کدام ارزش متعهد اســت و در راســتای 
کدام یک در حال حرکت اســت؟ جواب اســتادان 
و فعالیــن فرهنگی به دوســتی کــه در تریبون آزاد 
»ســیگار« گفت که »دانشــگاه فقــط از من انتظار 
دارد نمــره ریاضی و فیزیک خوبــی بگیرم و از من 
انتظار ندارد آدم خوبی باشم« چیست؟ تفکر غالب 
در دانشــجویان دانشگاه صنعتی شریف چیست؟ 
آیا نگاه همــه ما به علم یک چیز اســت؟ به مفهوم 

دانشجو و دانشگاه چطور؟

چرا هیچ کس ما را دوست ندارد؟
سرخی، دبیر انجمن 

اسالمی مستقل

شریف پالس قرار بود یک پروژه 
رقابتی باشد و دانشجویان حق 
انتخاب داشــته باشــند. مرجع نظارتی آن نیز برای 
دانشجویان مشخص نیست. دانشجویان به شدت از 
سند راهبردی 1404 دانشگاه ناراحت هستند. چه در 
فاز تدوین و چه در بحث اجرا. پاسخ هایی که شنیدیم: 
بخش فرهنگی آن تصویب نشــده، پس چرا فعالیت 
فرهنگی می شــود؟ ســند راهبردی تصویب شــده 
است، بروید درستان را بخوانید. چشم! در بخشی از 
آن تصویب شده است که دانشگاه شریف تخصصی 
خواهد ماند، با یک ابروی صنعتی!  شما هم بیایید با 
دانشجویان غذا بخورید تا هم کیفیت سلف بهتر شود و 
هم صمیمیت بین ما بیشتر شود.  هیئت امنا چه شد؟ 
اگر بدنه دانشــجویی آنجا نمی تواند نماینده داشته 
باشد، الاقل در هیئت رئیسه کسی را داشته باشیم. 
یا مثاًل آیا نمی توانند معاون دانشجویی را دانشجویان 
انتخاب کنند؟ دکتر فتوحی سه گزینه معرفی کنند و 

دانشجویان انتخاب کنند.

خوابگاه فراموش شده
سهرابی، نماینده 

کانون های فرهنگی 
خوابگاه های بانوان

 مشــکالت فرهنگی دانشگاه 
زیاد است، مشکالت خوابگاه بیشتر. یعنی اگر در 
دانشــگاه معضلی مثل اعتیــاد داریم، در خوابگاه 
بســیار شایع تر اســت. دانشــگاه نباید خوابگاه را 
فقط به چشــم تأسیســاتی نگاه کند. بایــد به ُبعد 
انسانی دانشجو و خوابگاه بیشتر توجه کرد. حتی 
یک مشــاور در خوابگاه نداریم. متأسفانه خوابگاه 
هیچ تعریفی در مســائل فرهنگی دانشگاه ندارد. 
نکته دیگــر حریم خوابگاه اســت. عبورومرور زیاد 
نیروهای تأسیساتی آقا در خوابگاه بانوان فضا را از 
خانم ها گرفته اســت. حتی جالب است بدانید که 
یک آموزشگاه رانندگی هست که امتحان رانندگی 
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بخشی از صحبت های دکتر فتوحی با فعالین فرهنگی

بیشترین پاسخ در کمترین زمان
پس از سخنرانی های دانشجویان نشست طوالنی هیئت رئیسه با فعالین فرهنگی نوبت به رئیس دانشگاه، دکتر محمود فتوحی، رسید. او از اول برنامه در سررسیدی از صحبت های همه یادداشت برداری 
کرد و وقتی پشت تریبون آمد، تاجایی که زمان به او اجازه داد به سؤاالت و انتقادات طرح شده، به ترتیب، پاسخ گفت. نکته مهم صحبت های دکتر فتوحی صالبت و مواضع روشن او بود و اینکه از پاسخ های 

صداوسیمایی تا حد امکان پرهیز کرده بود. بخشی از پاسخ های دکتر فتوحی به دانشجویان را نکته وار برای شما خالصه کرده ایم.

Ó	 آدم اگر کاری را انجام دهد قطعًا بی عیب نیست. مهم تر از آن تالش
است. اداره دانشگاه نه مثل یک شرکت است، نه مثل یک کارخانه. 

مدل مدیریتی خود را می طلبد. 
Ó	 درباره شفافیت بودجه باید بگویم که سال گذشته بودجه عمرانی

ما در روزهای آخر اســفند محقق شد؛ درحالی که تابستان خرج 
شده بود.

Ó	 در ســاخت پارکینگ با یک سرمایه گذار به تفاهم رسیده ایم. حاال
باید یک سری اختالفات با شهرداری را برطرف کنیم تا کار شروع 

شود.
Ó	 نمی خواهیم انجمن های علمی محدود شوند؛ ولی اگر قرار باشد

با آرم شریف و برند شریف گواهی به شرکت کنندگان داده شود باید 
به تأیید دانشگاه برسد که مسیر آن همان آموزش های آزاد است.

Ó	 اگــر انجمن علمی برنامه ای برگزار می کند که شــامل درآمدزایی
می شود طبیعی است که هزینه سالن هم پرداخت شود. اما برای 
برنامه هایی که فاقد درآمدزایی است، نباید هزینه ای دریافت شود.

Ó	 خیلی از مســائل مطرح شــده در هیئت امنا قابل طرح در عموم
نیست. مثاًل مرخصی فالن استاد را که نمی توانیم در عموم مطرح 

کنیم. ارزشی هم برای عموم ندارد که مطرح شود.
Ó	 دیدگاه من درباره اردوی ورودی این اســت که اردو متعلق به کل

دانشگاه اســت و اردوی یارگیری یا انحصارگرایی نیست. حتمًا 
باید توسط دانشگاه برگزار شود و نکته بعدی این است که وجهه 

مذهبی اردو باید حفظ شود.
Ó	 هر چیزی که شــما می نویســید من

باید بیرون از دانشگاه پاسخگو باشم. 
حواستان باشد که مطلبی ننویسید 
کــه ما هــم جوابی برای آن نداشــته 
باشیم. حتی استادی از شریف رفته 
اســت جایی ســخنانی گفته است و 
من را بازخواست کرده اند. لذا مسئله 
به نوشتن و سخنرانی های شما ختم 

نمی شود و بنده باید پاسخگو باشم.
Ó	 اولین وظیفه دانشجو درس خواندن

اســت. نظر رهبری هم همین است. 
کسی که وضعیت تحصیلی مناسبی 
نــدارد، ولی مــی رود کاری غیر از آن 

می کند به نظر من دارد پول این مملکت را حرام می کند. خوشحالم 
که اکثر فعالین دانشــجویی بهترین نمرات را دارند. به طورخاص 

مسئولین بسیج معمواًل از بهترین دانشجویان دانشگاه بوده اند.
Ó	 وضعیت دانشــگاه در فعالیت های علمی نسبت به دانشگاه های

کشور بسیار عالی اســت؛ به طوری که دانشگاه بعد از ما در حوزه 
قراردادهای ارتباط با صنعت 40درصد کمتر قرارداد بسته است. اما 
بسیار از وضعیت مطلوب فاصله داریم. من معتقدم هیچ پایان نامه 

ارشــد و دکتری ای نباید تعریف شود 
مگر آنکه به قراردادی با صنعت وصل 

شده باشد.
Ó	 برنامه راهبردی حتمًا ایراداتی

دارد؛ امــا این اولین بار اســت که در 
هیئت امنا تصویب شده و االن باقدرت 
در حال پیگیری است. سعی هم شده 
اســت تیمی آن را تهیه کند که اتفاقًا 
اشرافی بر مسائل و رشته های مختلف 

داشته باشد. 
Ó	 از نظر استخدام استاد از سال

93 تــا بهمــن 96، 3هزار نفــر برای 
عضویت هیئت علمی دانشگاه شریف 
ثبت نام کردند. تعداد پذیرفته شدگان 
79 است که 12 نفر در برق بوده اند و مدیریت و اقتصاد 9 را جذب 
کرده است که علوم انسانی است. حتمًا در رشته های علوم انسانی 
که با مأموریت و ذات اصلی دانشگاه مرتبط است ورود خواهیم کرد.

Ó	 هیچ اســتادی در چهار ســال گذشــته برخالف قانون و به اجبار
بازنشسته نشــده اســت. 4 نفر اعتراض کردند و یک نفر شکایت 
کرد. نتیجه آن شــکایت این شد که دیوان عدالت اداری گفت که 

باید ایشان را 5 سال پیش بازنشسته می کردیم.

را درســت جلوی خوابــگاه برگــزار می کند. یعنی 
به آزمون دهنــدگان می  گوید: »قرار مــا جلوی در 

خوابگاه دختران شریف«.

 برابری در تخصیص بودجه 
مقابل پیشرفت است

شریفی، دبیر شورای 
دبیران کانون های فرهنگی

فرهنگــی  معاونــت  بودجــه 
جدیــد  ســال  در  دانشــگاه 
2/6میلیارد تومان اســت که 950 میلیون مختص 
فعالیت های آموزشــی، فرهنگی و دینی اســت، 1 
میلیارد برنامه های برگزاری مراســم  و اردوهاست و 
650 میلیون ویژه حمایت از تشــکل ها، کانون ها و 
انجمن هاست. بهتر است معاونت بودجه را درست 
تخصیــص دهد و صرفــًا بودجه را تقســیم بر تعداد 
گروه ها نکنــد. اینجا برابری مقابل عدالت اســت 
و موجــب دلســردی گروه های فعال تر می شــود. 
کانون های فرهنگی غیرفعال را ادغام کنیم. برخی 
از کانون ها زمانی پرطرفدار بودند؛ اما امروز شده اند 
یک دبیر و یک گروه بدون هیچ فعالیت و عضوگیری. 

مسئولین نشریات را نمی خوانند
امیرحسین پویا، 
نماینده نشریات

فرایند تولید یک نشریه ساده به 
نظر می رســد. اما هر فرد برای 
نوشــتن یک مطلب خوب باید پیــش از آن مطالعه 
بســیار بکند و هماهنگی همه و رســاندن آن ها به 
صفحه بندی و ویراستاری کاری بس دشوار است. 

دانشــگاه بایــد در بهبود بخش گرافیکــی و نهایی 
کار بیشــتر به نشــریات کمــک کند. خدا را شــکر 
کــه حداقل مســئله چاپ حل شــده اســت. حاال 
مســئولین چه می کنند؟ چه بسیار از دانشجویان 
شــنیده ام که مطلبی در انتقاد از یک مسئول که از 
استادان نیز هست، نوشته اند و مورد تهدید استاد 
قــرار گرفته اند. تهدید به کســر نمره کــه اصاًل در 
اختیار اســتاد نیست. این یعنی در دانشگاه آزادی 
بیان نداریم.  ضمن آنکه این جلسه با هیئت رئیسه 
دانشگاه است؛ ولی عجیب است که خبری از یک 

نماینده صنفی نیست.

بیگ تکنولوژی؟ شیب؟ بام؟
واعظی، 

دبیر جامعه اسالمی

بــه  اهیــم  می خو مــا  یــا  آ
بیگ ساینس و بیگ تکنولوژی 
برســیم یا نه؟ اگر آری پس باید به ســمت مسائلی 
حرکت کنیــم: علوم پایه باید خیلــی جدی تر و در 
ابعاد بنیادین و کاربردی پیگیری شــود. نگرش ما 
به علم و فناوری باید تغییر کند. در ســند راهبردی 
دانشــگاه این نبود. همان نگاه همیشــگی که یک 
مســیر علم و فناوری مشخص داریم و باید همان را 
برویم بود؛ ولی باور کنیم که نه علم و نه فناوری یک 
مسیر یکتا ندارند چه برســد به مدیریت و اقتصاد!  
بایــد زنجیرواره فناوری را که از فلســفه و علوم پایه 
شــروع می شــود و به سیاســت گذاری و مدیریت و 
بعد به مهندســی می رسد باهم داشته باشیم. باید 
از نگاه های ایدئولوژیــک به مکاتب فکری و علمی 
مختلف پرهیز کنیم. نه دانشــگاه پژوهش محور از 
آســمان افتاده است و نه دانشــگاه کارآفرین. حاال 
که حرف از بحث مسائل بنیادی شد ای کاش آقای 

دکتر فتوحی بفرمایند که چرا از دکتر گلشــنی که 
نامه فعالین دانشجویی به سبب صحبت های ایشان 
نوشته شــده بود، به این جمع دعوت نشدند؟ مگر 
دغدغه ایشان چیزی جز همین اهمیت به مسائل 
بنیادی بود که در پرده نگاه کوتاه مدت به درآمدزایی 
دانشــگاه در حال فراموشی اســت. البته مشخصًا 
پاسخ هایی شبیه به جوابیه روابط عمومی دانشگاه 

به ایشان اذهان دغدغه مند را اقناع نخواهد کرد.

تشکر می کنم
رویا احمدیان، مسئول واحد 
خواهران هیئت الزهرا)س( 

بیشــتر بــه ارائــه گــزارش از 
فعالیت هــای هیئت در ســال 
گذشته پرداخت و از لطف و حمایت دکتر فتوحی از 
هیئت تشکر کرد؛ اما درحالی که هیئت را بزرگ ترین 
گروه دانشجویی معرفی کرد، به اتاق نداشتن هیئت 

در ساختمان شهید رضایی انتقاد کرد. 

پیگیری کانون بانوان لطفًا
رسولی، فلسفه علم:

متأســفانه هــر وقــت بحث از 
مســائل بانوان می شود سریع 
اذهــان به ســمت فمنیســم و 
قرائت های ضددینی از مسائل می رود، درحالی که 
اصاًل این طور نیست. لذا پیشنهاد می کنم تأسیس 
کانون بانوان را بــا جدیت دنبال کنیم. درخصوص 
دکتر گلشــنی هم الزم می دانم با کسانی که استاد 
گلشنی را واقف و مسلط به مسائل دانشگاه و علوم 

انسانی نمی دانند مخالفت کنم.

هنر در کنار علم است
میوه چی، 

دبیر کانون موسیقی

دیدگاه اول نسبت به هنر، آن را 
یک سرگرمی می داند. دیدگاه 
دوم آن را یک وسیله انتقال پیام می داند. دیدگاه سوم 
هنر را جزئی از زندگی فرهنگی مردم جامعه می داند. 
در شریف همه کانون های هنری قطعًا دیدگاه سوم را 
به هنر دارند. دانشگاه همان طورکه از شخصیت های 
علمی برجســته دانشــگاه حمایت می کند، باید از 
نخبگان فرهنگــی و هنری خود نیــز حمایت کند. 
یکــی از مؤلفه هــای تأثیرگــذاری بر جامعــه که از 
اهداف دانشگاه است، تأثیرگذاری فرهنگی است. 
همان طورکه در عرصه علمــی می توانیم در جامعه 
نقش بازی کنیم، در فرهنگ هم این توانایی را داریم.

پدیده هفته، همیاران
خدادادی، 

نماینده کانون همیاران

 حــال دانشــجویان از لحــاظ 
روانــی خــوب نیســت و بایــد 
دست به دست هم دهیم تا مسائل روانی را حل کنیم.
یکــی از دغدغه های بزرگ در حوزه ســالمت روان 
این اســت که دانشجوی شریفی آن قدر که زحمت  
کشیده است تا به شریف برسد، دستاورد و رضایت 
پیدا نمی کند.  ورودی های 96 بسیار مشکل اعتیاد 
دارند و با بستن چشممان به روی این موضوع چیزی 
حل نخواهد شــد. تعداد دانشجویان انصرافی نیز 
قابل تأمل اســت. جای سؤال دارد که استادان چرا 
این قدر بر دانشجویان ســخت می گیرند؟ آیا اصاًل 

ارتباطی با دانشجویان خود دارند؟
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زنده یاد دکتر محمود رفیعی، اســتاد محبوب ادبیات ســال های نه چندان دور مرکز معارف شریف و دانشگاه عالمه طباطبایی است. تسلط به  ادبیات، خصوصًا ادبیات دینی، او را به یکی از مراجع این حوزه تبدیل کرد. عوارض به جامانده از دوران جنگ، او را در سال 92 از ما گرفت. آنچه گفت وگو
می خوانید گزیده ای از مصاحبه نشریه »کلمه« هیئت الزهرا با ایشان است.

لطفًا ابتدا درباره انتظار در ادبیات فارســی 
برای مــا بفرمایید. آیا همان طور که جنگ ها 
و روحیه پهلوانی باعث شکل گیری ادبیات 
حماســی شــده یا انقالب و دفــاع مقدس، 
ادبیــات انقالبی و ایثار و مقاومت را شــکل 
داده، می شود گفت که مقوله انتظار موعود 
و منجی هم ســاختار مشابهی را در ادبیات 

شکل داده یا خیر؟
باید بدانیم که حدود 1200 سال از تولد ادبیات فارسی 
می گذرد. در طول این زمان شــاخه های زیادی از تنه 
این درخت عظیم و خوش قدوقامت رسته است که ما از 
آن ها به انواع ادبی یاد می کنیم. و هرکدام دنیایی برای 
خودشان هستند. در زمینه ادبیات حماسی شاهنامه 
فردوسی را داریم. بخش دیگری از ادبیات ما را ادبیات 
عرفانی تشکیل می دهد که خودش شامل شاخه های 
متعددی است و پربارترینشان ادبیات عرفانی حماسی 
است. یعنی یک سری مسائل عرفانی داریم که مربوط 
به انزوا و گوشــه گیری و تارک دنیاشــدن و سر به جیب 
مراقبت فروبردن است؛ ولی در نوع عرفانی حماسی، 
شخص پا در جامعه می گذارد و خودش را درگیر مسائل 
اجتماعی و سیاســی می کند و درعین حال که ســر در 
زمین دارد، چشمی هم به آسمان دارد. ادبیات عاشقانه 
هم با توجه به احساســات عمیق مردم شــکل گرفته و 
همین طور ادبیات تعلیمی که به دلیل برجســته بودن 
اخالقیات رشــد کرده و بالنده شده اســت. اما در این 
میان هویت دینی ما هم بخش عظیمی از شــخصیت 
کلی ما را شــکل می دهــد. ادبیات دینــی ما خودش 
شــاخه های مختلفی دارد، مثل ادبیات عاشــورایی، 
ادبیات علوی و البته ادبیات انتظار. اما در گذر زمان به 
دالیل مختلف به این ادبیات چندان پرداخته نشــده و 

کار خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.

یعنــی بــه ادبیات انتظــار چنــدان پرداخت 
نشده است؟

از مفهوم انتظار در دیگر انواع صحبت شده است. مثاًل 
در ادبیات عاشقانه، عاشق در انتظار وصال معشوق و در 
ادبیات عارفانه، یک عارف در سیر و سلوک خود به دنبال 
تقرب به معبود خویش است. در شاخه تعلیمی شاعر و 
نگارنده به دنبال ترسیم انســانی با شخصیت آرمانی و 
تصویرسازی یک جامعه آرمانی است. حتی در ادبیات 
معاصر، مثاًل سهراب سپهری در شعر »آب را گل نکنیم« 
یا »قایقی خواهم ســاخت« به جامعــه آرمانی خودش 

اشاره می کند.
خیلــی از مباحثی کــه در ادبیــات ما مطرح 
می شوند رنگ دینی دارند، مثاًل همین انتظار 
در مفهوم عام. آیا این ها در حوزه ادبیات دینی 

قرار می گیرند؟
ببینید وقتی ما می گوییم موعود، این با مفهوم موعود در 
دیگر شــاخه ها فرق دارد. موعود ما حی و حاضر است، 
با عاشــقان و منتظرانش رابطه دارد و این رابطه گسسته 

نیســت. عموم معشــوقانی که ما می شناســیم، به جز 
تعدادی اندک، خیالی و دور از دســترس هســتند. اگر 
دقت کنید معمواًل هم  صحبت از فراق خیلی بیشتر است؛ 
چون به طور طبیعی شاعر آنچه را که در زندگی خود پیدا 
نمی کند، تصویر می کند و آن را موردتمجید و ستایش قرار 
می دهد و بدین وسیله، خاطر خودش را تسلی می دهد. 
اما در بحث انتظار، معشــوق خیالی نیست و حضورش 
حس می شود. به این نمونه دقت کنید؛ شاعر هم منتظر 
است و هم عاشق، و معشوق غایب نیست؛ حاضر است و 

لذا با ضمیر »تو« خطاب می شود، نه »او«.
صبح بی تو، رنگ بعدازظهر یک آدینه دارد

بی  تـو حتـی مهـربـانی حـالتـی از کـینـه دارد
بی  تو می گویند: تعطیل است کاِر عشق بازی

عشق، امـا کـی خـبـر از شـنـبه و آدینه دارد
ُجـغـد، بـر ویـرانه می خـواند بـه انـکاِر تـو امــا
خــاک ایـن ویـرانـه ها، بویی از آن ویرانه دارد 
خـواستــم از رنـجـِش دوری بگویم، یـادم آمد

عـشق بـا آزار، خـویـشـاونـدی دیـریـنه دارد
روی آنم نـیـسـت تـا در آرزو، دستی بـرآرم

ای خوش آن دستی که رنِگ آبرو از پینه دارد
در هـوای عـشِق تـو پر می زند با بی قراری

آن کبوتْر چاهِی زخمی که او در سیـنـه دارد
نـاگـهان قـفـِل بـزرگ تـیــرگی را می گـشاید

آن که در دسـتـش کلید شهـر پـر آیینه دارد
باتوجه به قالب های شعری مختلفی که داریم، 

مفهوم انتظار در کدام یک بهتر می گنجد؟
ســؤال زیبایی اســت. هرکدام از انواع ادبــی در یکی از 
قالب های شعری بهتر قرار می گیرد. ازآنجایی که عمده 
تفکر ما نسبت به امام عاشقانه است و ایشان را به عنوان 
یک معشوق پرده نشین می شناسیم، قالب غزل برای این 
نوع شعر و بیان این حس و حال، بهترین انتخاب است.

جست وجو در شعر انتظار

بی تو می گویند تعطیل است کار عشق بازی
استاد بدون خودرو

در راستای برگزاری برنامه  حسین شاهرخی

»شــریف زیبــای مــن« و »سه شــنبه بدون 
خودرو«، از کله  ســحر کنار در تربیت بدنی 
ایستاده ام تا محض رضای خدا با یک استاد 
که ماشــین نیاورده اســت مصاحبــه کنم. 
ماشــین ها پشت سرهم وارد می شوند و من 
هم با حســرت نگاه می کنم تا اینکه در افق 

استادی با پای پیاده وارد می شود...

سالم استاد، صبحتون به خیر.
سالم، صبح شما هم به خیر.

می تونم دقایقی وقتتون رو بگیرم؟
اگر کوتاه باشــه ممنون می شــم، چون کالس 

دارم. امر خیر هم نباشه.
نه نیســت. پس با اجازه تون تا کالس 

همراهی تون کنم.
بفرمایین.

استاد، همون طور که می دونید امروز 
برنامه »شریف زیبای من« است.

نه متأسفانه اطالعی نداشتم، چه برنامه ایه؟
عجب، استاد من فکر کردم شما برای 

این برنامه ماشین نیاوردین امروز!
نــه، مــن اصــاًل اطالعــی نداشــتم. کجــا 

اطالع رسانی کرده بودین؟
اســتاد، از دو روز قبل اطالعیه برنامه 
رو زیر برف پاک کن همه ماشــین های 
تو دانشــگاه گذاشــته بودیم. عید رو 
تبریــک گفتــه بودیــم، روز معلــم رو 
تبریک گفته بودیــم و خواهش کرده 

بودیم سه شنبه ماشین نیارین.
آهان، یه چیزی دیدم زیر برف پاک کن؛ ولی فکر 
کردم از همین تبلیغات تافل و این چیزهاست، 

انداختم تو سطل آشغال!
پــس حتمًا منــزل نزدیکــه و صبح ها 

پیاده تشریف میارین؟
نه متأســفانه خونه من خیلی هم دوره، امکان 

پیاده اومدن نیست.
پس حتمًا از مترو یا بی آرتی اســتفاده 

کردین؟
نــه پســرم مــن عمل قلــب کــردم. یه بــار که 
ســوار بی آرتی شــدم تا برای  جلســه دفاع برم 
دانشــگاه تهران، تو ازدحام اتوبــوس این قدر 
در راســتاهای مختلف بهم فشار اومد که حالم 
بد شــد، آمبوالنس خبر کردن، به جلسه دفاع 

هم نرسیدم.
ای وای. بال به دور.

هیچ کس هم تعارف نمی کنه که آقا شما سنت 
باالست، بیا اینجا بشین.

شما که هنوز جوونید استاد.
نه، تو اتوبوس و مترو شــدیدًا احســاس پیری 

می کنم.
خب البته واقعًا مترو و اتوبوس خیلی 

شلوغه.
بلــه، ولی بایــد در هــر صــورت از حمل ونقل 

عمومی استفاده کرد. 
 االن می شــه بپرسم امروز چه جوری 

تشریف آوردین دانشگاه؟
صبــح کــه داشــتم از منــزل میومــدم بیرون 
متوجه شدم الستیک ماشینم پنچره. به خاطر 
همین تپ ســی گرفتــم و خیلــی راحت بدون 

اعصاب خردی اومدم دانشگاه!
از درسی که امروز به ما دادید ممنونم.
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ببخشید شما ...

استاد آب و روغن
سال 48 به دنیا آمد و سال 72 به دانشگاه. دکتری مکانیک ندارد؛ ولی از بیشتر مکانیکی ها آچاربه دست تر و اهل عمل تر است. با محمد هرندی، مسئول 

کارگاه دانشگاه، بیشتر آشنا می شویم.

تعمیرگاه دانشگاه چطور بود؟
تعمیــرگاه کوچکی بود که ما آن را ســرپا کردیم و در 
آن خودروهای دولتی دانشــگاه را تعمیر می کردیم. 
کار در تعمیرگاه دانشگاه برایم انگیزه شد و سه سال 
بعــد ادامه تحصیل هم دادم. بعــدازآن هم تعمیرگاه 
دانشــگاه گسترش یافت و تعمیرگاهی بزرگ در کنار 

دانشگاه زدیم و مشغول خدمت به دانشگاه شدیم.
برای تعمیر خودرو هم پیش شما می آمدند؟
مســئولیت ما تعمیــر خودروهای دولتــی بود؛ ولی 
گاهی اگر کمکی از دستمان برمی آمد برای هم انجام 
می دادیم و سعی می کردیم تاجایی که می شود هزینه 

آن ها را کم کنیم.
بعد از تعمیرگاه چطور؟

بعد از مدتی که درســم تمام شد و لیسانسم را گرفتم 
بــه کارگاه برق رفتــم و در آنجا مشــغول کارکردن با 

دانشجوها شدم.
چــه کاری در ارتبــاط با دانشــجوها انجام 

می دادید؟

همه دانشــجوهایی کــه وارد 
شریف می شــوند باید کارگاه 
را بگذراننــد. بعضــی از آن ها 
به صــورت کارگاه عمومــی و 
کارگاه  به صــورت  برخــی 
تخصصــی. مــا کار آموزش به 
آن ها را از مســائل اساســی و 
پایــه ای شــروع می کردیــم و 
در مــوارد تخصصــی، مــوارد 
یــاد  بــه آن هــا  کاربــردی را 

می دادیم.
در مــدت کارکردن در دانشــگاه، کارکردن 
در کدام بخش برایتــان لذت بخش تر بوده 

است؟
کارگاه، چون با دانشــجو درارتباط بــودم و این برایم 
لذت بخش بود که دانشــجوها کاری را یاد بگیرند. با 
دانشجوهای مختلفی سروکار داشتیم. بعضی خیلی 
سریع یاد می گرفتند و بعضی پوستمان را می کندند!

اگر بــه ســال 72 برگردید 
دوبــاره شــریف را برای کار 

انتخاب می کنید؟
دانشگاه شریف بسیار خوب 
است و من آن را خیلی دوست 
دارم. حتی در دوران کارم از 
دانشــگاه تهران درخواست 
کار داشــتم، ولی نرفتم و اگر 
به آن ســال برگردم قطعًا باز 
هم شریف را انتخاب می کنم.

رابطه شما با دانشجوها چطور است؟
من با دانشــجویانم مانند دوســت برخورد می کردم 
و دانشــجوهای زیادی هســتند که بعد از گذراندن 
دوران کارگاهشان همچنان باز هم به من سر می زنند.

هنوز هم مکانیکی می کنید؟
بله مــن کارم را دوســت دارم و در این ســال ها آن را 
به روز کــرده ام و دوره دیدم و االن هــم کار می کنم و 

کمک خرج من است.

بگو مگو
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هــــــــنر و ادبیـــــــات

این روزها اگر به طور  ادبیات
بــــه محمد جوانمرد اتـفاقــــــــی 

کتاب فروشی بروید و به قفسه دفترهای 
نگاهــی  تازه چاپ شــده اش  شــعر 
بیندازید، به احتمال فــراوان می بینید 
بیشــتر آن ها در قالب ســپید ســروده 
شــده اند. شــعرهایی که به بــاور دکتر 
شفیعی کدکنی، طی چند دهه »حتی 
یک مجموعه  درخشــان«، »حتی یک 
شــعر درخشــان« یــا »حتی یــک بند 
درخشان« هم در میان آن ها یافت نشده 
 اســت. شــعرهایی همچون »یــک روز 
دوســتان غریبــه ات می فهمنــد تغییر 
کرده ای/ غریبه نیستند/ می دانم/ اما 
همین که بفهمنــد تغییر کرده ای/ با تو 
غریبه  می شوند«، یا »جام ملت های اروپا 
و  نــدارد/  برزیــل  تنهــا  زیباســت/ 
تنهایی هایم/ تنها تو را«. انتخاب شــعر 
دوم برای نمایندگی شــعرهای ســپید 
شــاعران امروز می تواند کمی مغرضانه 
باشد؛ اما شــعر نخست از لیال کردبچه، 
یکی از نام آشــناترین سپیدسرایان این 
روزهاســت که دفترهای شــعر او جوایز 
بســیاری را برایش به ارمغان آورده اند. 
شــاید بتــوان ارزش گــذاری شــفیعی 
کدکنی را تاحدی به ذائقه شعری خاص  
و مخالفت هــای شــدید او بــا »شــعر 
بــی وزن« مربــوط دانســت؛ ولــی این 
توصیــف چنــدان هــم دور از واقعیت 

نیست. 
اما به راستی چرا بیشــتر شاعران امروز 
شعرهایشــان را ســپید می ســرایند و 
کیفیت اشعار آنان هم تا این حد ضعیف 
اســت؟ برای نمونه در شــعر نخســت، 

حتی اثری از تخیل هم نیست. عنصری 
که شــاملو، در مقام آغاز گر جریان شعر 
ســپید، ورای کنارگذاشــتن وزن، آن 
را بنیادی تریــن ویژگــی شــعر می داند 
و نقطــه  اشــتراک تعریف او از شــعر، با 
وزن دوستانی همچون شفیعی کدکنی 
است. ازآنجایی که شــعر همانند دیگر 
هنرها پدیده ا ی اجتماعی اســت برای 
یافتن پاســخی همه جانبه به پرســش 
یادشــده، بایــد ســیر دگرگونی هــای 
اجتماعــی ای را کــه ســبک ها، فرازها 
و فرودهای شــعری را به بــار می آورند، 
بررســی کرد؛ اما این نوشته می خواهد 
فقط شــاعر را در مقام بخشی از یک کل 

تأثیرگذار بررسی کند. 
پاسخی کوتاه به این پرسش آن است که 
برای سرودن شعری بی وزن و بی تخیل، 
به هیــچ مهارتی نیاز نداریــد. به همین 

علت اســت کــه والت ویتمن شــعر آزاد 
در اصطــالح اروپایــی آن را بــه »بازی 
تنیس بدون تور تشــبیه« می کند. این 
جمله هرگز به این معنا نیســت که شعر 
آهنگیــن به طورکلــی بر شــعر ســپید 
برتری دارد. چه بسا شعرهای آهنگینی 
کــه ضعف هنــری خــود را در پس پرده  
وزن می پوشــانند و شــعرهای سپیدی 
کــه در عین بی پیرایگــی زیبایی خود را 
می نمایانند. وزن هم مانند صور خیال 
و آرایه هــای بدیعــی، اگــر در خدمــت 
شــعر باشــد شــعر را فراتر می برد و اگر 
شــعر را به خدمت خــود درآورد، آن را تا 
پســت ترین نقاط فرو می کشاند. اما ما 
با واقعیتی عینی روبه روییم. پس از آنکه 
شــاملو با قدرت شــگفت آور قلم خود، 
شــعر بی وزن را به ذائقه  آهنگین پسند 
خواننده  فارسی زبان تحمیل کرد، وزنه  

وزن از دوش شــاعران برداشــته شــد. 
همین مسئله باعث شد تا همان طور که 
اســتاد کدکنی می گوید، هر جوانی با 
دفترچه ای چهل برگ و یک مداد دلش 
بخواهد شاملو شود؛ غافل از آنکه قدرت 
شــعرهای شــاملو نه در نداشــته هایی 
همچــون وزن، بلکه در داشــته هایش 
است که در خیلی از موارد باعث می شود 
شــکل موجود و بی وزن شــعرهایش را 
به عنوان واالترین شکل ممکن سرایش 

آن شعرها بپذیریم.  
هرچند امــروزه بازار این گونه شــاعران 
پررونق اســت، باید اندکــی درنگ کرد 
تا شعرشــان در بوته  گذر زمــان آزموده 
شود. این روزها کمتر کسی از مخاطبان 
عــادی شــعر، معزی هــا، عنصری ها و 
فروغی ها را می شناســند. کســانی که 
در دوره هایی آن ها را بر سعدی و حافظ 
هم برتــری می نهادنــد. افضل الملک 
یکــی از فضــالی دوره  قاجــار، درباره  
فروغی بســطامی می گویــد: »احدی 
تاکنــون به مثــل شــیخ ســعدی، جــز 
میــرزای فروغــی غزل ســرایی نکرده و 
بعضی غزل های میــرزای فروغی بهتر 
از غزل های شیخ ســعدی است«. این 
دسته از شاعران را می توان با بسیاری از 
پاپ خوان های حوزه  موسیقی مقایسه  
کرد. خواننده هایی که روزی صدایشان 
در گوشــی ها و ضبط ها در حال پخش 
بود و روزی دیگــر خواننده ای همچون 
خودشان جایشــان را به راحتی گرفت. 
گذر زمــان گاهی خیلی زودتــر از آنچه 
انتظار می رود بسیاری از آثار را به گودال 

فراموشی می ریزد.

چرا بیشتر شاعران امروز سپیدسرا هستند؟ 

جوالن در زمین »تنیس بدون تور«
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تاکنون مفاهیم مربوط به تراز سفیدی یا همان وایت باالنس را فراگرفتیم. همچنین 
یاد گرفتیم برای مشــخص کردن میزان قرمزی یا آبی بودن نور از عددی برحســب 
کلوین حدود 2500تا10000 اســتفاده می شــود. هرچه نوری دمای بیشــتری 
داشته باشد آبی تر می شود. در دوربین های دیجیتال می توان به راحتی با استفاده 
از منوی دوربین به سنسور فرمان داد عکس را چقدر قرمز و چقدر آبی ثبت کند. به 
این معنا که اگر مثاًل نورپردازی ما با المپ هایی با کلوین 8000 صورت گرفته باشد 
)به چشم انسان آبی به نظر می رسد( با تنظیم منو روی کلوین 8000 دوربین متوجه 
فضای تقریبًا آبی می شود و به سنسور فرمان می دهد از حد معمول بیشتر به قرمزها 
حســاس شود تا در نتیجه عکسی با سفیدی متعادل داشته باشیم. به همین علت 
است که وقتی از منظره ای با وایت باالنس کم عکس بگیریم فضا آبی تر ثبت می شود 
و اگر با وایت باالنس بیشتر عکس بگیریم قرمزتر. درست برعکس نورپردازی. شماره 
بعدی »عکاس باشی« قرار است به تنظیم وایت باالنس در عکاسی آنالوگ بپردازد. 
آیا نظری دارید چطور می توان میزان قرمزی یا آبی بودن نگاتیو را دست کاری کرد؟ 

عکاس باشی

همه  فیلم ها باید »زرد« باشند! 
چند وقت پیش که یکی از  پگاه پزشکی

بچه ها لیست ده فیلم پرفروش پارسال را برایم 
فرستاد با خودم گفتم انصافًا باید از من در مقام 
مخاطب برتر ســینما تقدیر کنند. خیلی کیف 
کردم که همه را رفته بودم حتی بعضی هایشان 
را دو یا ســه بار. پرفروش ترین »نهنگ عنبردو« 
بــار رفتــم دیــدم. اصــاًل از  بــود کــه ســه 
خنده داربودنش چیزی کم نمی شــد. انصافًا 
بیشــتر فیلم های پرفروش جذاب یا خنده دار 
بودند؛ مثاًل »اکســیدان« کــه هر بار با صلوات 
فرســتادن وسط کلیســا آدم را از خنده روده بر 
می کرد یا »خوب، بد، جلف« که حتی از اسمش 
هم مشخص بود قرار اســت حسابی بخندیم. 
ولی »رگ خواب« واقعــًا رگ خوابمان را گرفته 
بود و داشتیم وسطش می خوابیدیم. چیپسمان 
هم تمام شده بود، وسط فیلم زدیم بیرون، رفتیم 
توی پارک خودمان حرف های خنده دار زدیم. 
حیــف پولی کــه بــرای بلیــت دادیــم. اصاًل 
نمی فهمم فیلم جدی برای چه می سازند؟ مثاًل 
این فیلم »ابد و یک روز« که آن قدر هم سروصدا 
کــرد و خیلی درباره اش حــرف می زدند اصاًل 
خنده دار نبود؛ البته به جز قسمت های کوتاهی 
وسط های فیلم. حتی قسمت های آخرش آدم 
بغضش هــم می گرفت. نمی  فهمــم، آدم پول 
بدهد این همه راه تا سینما بیاید که اشکش را 
دربیاورنــد؟ حاال دوســتی دارم طرفــدار فیلم 
اجتماعی متعهد و از این حرف هاست. هر بار 
کلــی ســخنرانی می کنــد کــه فیلــم بایــد 
بازتاب دهنده  مشــکالت و اوضــاع جامعه اش 
باشد و هنر در برابر آدم های دیگر مسئول است. 
مــن کــه درســت گــوش نمــی دادم؛ ولــی 
حرف هایش در همین مایه ها  بود که فیلم نباید 
زرد باشد! اتفاقًا »زرد« خیلی هم فیلم جذابی 
بود. اصاًل همه  فیلم ها باید »زرد« باشد. من هم 
موافقم که ســینما مســئول اســت؛ ولی خب 
مسئول این اســت که مردم در سینما حسابی 
بخندند و پول بلیتشان حرام نشود. یا اگر خیلی 
خنده دار هم نیست، حداقل بازیگرهای جذاب 
و معروف را نه با زیرپوش، با لباس های باحال و 
ماشــین های حســابی نشــان بدهد که آدم از 
حسودی کیف کند. بازتاب واقعیت های جامعه 
یعنی چه؟ مگر آینه است؟ یا خودمان مشکالت 
کم داریم که برویم سینما ببینیم بقیه مردم چه 
مشکالتی دارند؟ آن ها هم باالخره مشکالتشان 
را جوری حل می کنند. حاال ما برویم ببینیم فقر 
و اعتیــاد و فــالن و از این جــور حرفاســت چه 
می شــود؟ چیپــس و پفکمــان هم درســت از 
گلویمــان پایین نمــی رود. مجبور می شــویم 
وسطش بیاییم بیرون. کالس علوم اجتماعی 
که نیست؛ سینما تفریح است. تفریح هم باید 
جذاب و خنده دار باشد. هرکسی چیز دیگری 
گفــت دربــاره  تعهــد هنــر و از ایــن حرف ها 
می خواهد شما را گول بزند برای این فیلم های 

سطح پایین اجتماعی پول بلیت بدهید.  

آورده اند که
اگر کسی را دوســت داری باری کسی را دوست 
دار که به دوستی ارزد. معشوق خود بطلیموس و 
افالطون نباشــد ولکن باید که اندک مایه خردی 

دارد. 

   قابوس نامه  عنصرالمعالی
باب چهاردهم، »در عشق ورزیدن«

نیم واحد فارسی
نون و تنوین

به جای  نون  با گذاشتن  فکر می کند  این گزاره ها  نگارنده  قبول!«؛ شاید  »ناچارن  نه گاهن!«؛  که  »همیشه 
الف و تنوین، توانسته انتقام حمله اعراب به ایران را بگیرد و نیرنگشان را به خودشان بازگرداند؛ ولی متأسفانه 
خیر! نخست، واژه های فارسی تنوین نمی گیرند که بعد بخواهیم ببینیم تنوین بگذاریم یا نون. پس »گاهی« و 
»به ناچار« درست است. دوم، استفاده از نون به جای تنوین در واژه ای مانند »حتمًا« بی شک ترکیبی غلط مانند 
پرایدوانت است. آخر، بهترین راه حل استفاده از قیدهای فارسی تا جای ممکن است: عمرًا / هرگز، قطعًا / 

بی گمان، تقریبًا / کمابیش، لزومًا / ناگزیر، ندرتًا / گه گاه، اکثرًا / بیشتر، تمامًا / همگی و...

هنـر  و   ادبیاتهنـر  و   ادبیات

س:  هاجر جوادی
ش نوی

خو



واژ و ژاژاستاد شریف ما

استاد شریف ما در سومین ترمی که به دانشجویش پروژه ارائه کرده، 
هنوز سراغی از خودش و پروژه اش نگرفته است.

استاد شریف ما بسیار به دموکراسی اعتقاد دارد. برای تعیین تاریخ 
امتحان نیم ترم این گونه اقدام کردند که شنبه صبح 8ام اردیبهشت، 

کدام را انتخاب می کنید؟ پس تصویب شد، شنبه!
استاد شــریف ما در روزی که قرار بود امتحان نیم ترم بگیرد، ناگهان 
امتحانش را به یک پروژه تبدیل کرد. وقتی با اعتراض دوستان روبه رو 

شد گفت: »هدف من این بود که حداقل یک بار درس را بخوانید!«.
استاد شــریف ما که اتفاقًا از استادان معارف هم هست به مناسبت 
نیمه  شــعبان برای دانشــجویانش کتاب کادو گرفت. بد نیست بقیه 

استادان نیز اندکی از ایشان یاد بگیرند.
دانشــجوی شــریف مــا به هیچ وجــه مصاحبه کــردن را دوســت 
نــدارد، به طوری کــه وقتی یکی از همکاران رادیو شــریف از ایشــان 
پرســید آیا مایل بــه مصاحبه اســت، دیگــر صحبت نکــرد و فقط با 
 تــکان دادن ســر جــواب داد، انگار کــه صدایش برای نــه گفتن هم 

ضبط می شود.
دانشجوی شریف ما که هنگامی که برای مشورت با استاد راهنمایش 
به دفتر ایشان مراجعه کرد، استاد را با نام کوچک صدا کرد. یکی به این 

دوستان بگوید که مقطع تحصیلی شان عوض شده است.

استاد: professor. معلمــی که مسافرکشــی نمی کند. ساکن طبقات 
فوقانی. موجودی که به کاغذهای قدیمی و طرح پاپیروس عالقه فراوانی 
دارد و آن ها را با هیچ ورق آ4 ســفیدی عوض نمی کند. فردی که ماشاالله 
دیگر برای خودش یک پا »ِنرد«ی شده است. از پیشتازان جنبش فمینیسم 
با شــعار »اااســـــتااااااد«. کســی که می تواند یک دهه چیزی را تدریس 
کند، اما همچنان به آن تســلط نداشته باشد. همچنین استاد با شوخی هایش می تواند جای 
خالی شوهرعمه را در کالس پر  کند. استاد موجودی بسیار چندبعدی است و گذاشتن کالس 
جبرانی، پنجشنبه ها دانشگاه آمدن و کشف فرمولی جدید برای محاسبه نمرات نهایی هر ترم 
از مهم ترین تفریحات اوست. با توجه به بیت »یک بوسه ز تو خواستم و شش دادی/ شاگرد که 
بودی که چنین اســتادی« استادان در زمان موالنا تعلیمات کاربردی تری داشتند و مثل االن 
نبود که معادالت دیفرانســیل پاره ای آموزش دهند. استاد به دو نوع آموزشی و راهنما تقسیم 
می شــود. تفاوت آن ها این است که با استاد آموزشی معمواًل کاری نداری و حضور ندارد، ولی 
با اســتاد راهنما وقتی که کار داری حضور ندارد. اســتادی که کمی از دکتر حبیب اله جلوتر 

است، استاد معین می نامند. استادی مانند عرفان درجاتی دارد که به ترتیب ذکر می شود:
استادیار: جوانی که در دوران کارشناسی طوری با دروس ارتباط برقرار کرده که هیچ نمره زیر 

14ی نداشته و همچنین توانسته هیئت جذب را قانع کند که بچه خوب و سربه راهی  است.
دانشــیار: اســتادی که دیگر می تواند جلوی قدیمی ترها نظر بدهد و حتی پست ریاست هم 

بگیرد.
استادتمام: پایان عرفان، فناء فی اآلی ِاس آی، خارج شده از مرزهای علم.

عمادالدین کریمیان

صفحـــــــه آخـــــــــر

056...0912: واقعــًا اگــر فعالیــن فرهنگی ما این 
حضرات هستن خدا به بی فرهنگ هامون رحم کنه!
  واقعــًا اگــر مســئولین ما ایــن حضرات 

هستن، خدا به بی مسئولیت هامون رحم کنه!

073...0921: رادیو شریف رو گوش می دین؟
  واال روزنامــه واســه مــا وقت ایــن کارا رو 

نمی ذاره دیگه.
834...0921: بعد جلســه با فعالین فرهنگی شام 

خوبی ندادن، لطفًا رسیدگی کنین.
  اقاًل امیدواریم اختالف قیمت باقالی پلو 
با ماهیچه با زرشک پلو با مرغ رو خرج فعالیت های 

فرهنگی کنن.

اس ام اس
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لطفًا از مصرف بی رویه 

کاالی ایرانی پرهیز کنید.

وقتی؟؟؟
روز. داخلی.

یک دانشــگاه هنری و یک 
شــریفی در حال انجام یک 

بازی من درآوردی هستند.
شریفی: المان.

هنری: اتود.
.TA  :شریفی
هنری: پالتو.

شریفی: کانسپت.
هنری: قبول نیست. کانسپت مال ماست.

شــریفی: گم شــو بابا. »کانســپت« کلمه  ناف 
دانشگاه فنیه.

هنــری: نگو جلو کسی. کانســپت اصاًل از هنر 
میاد. کانسپچوآل آرت نشنیدی؟

شریفی: گوگل کنیم؟ )توی اینترنت می زنند(
شــریفی: ولی تــوی شــریفم خیلــی می گن 

کانسپت. تو نیستی نمی دونی.
هنری: ولش کن. کاربستن.

شریفی: کاربستن؟ کم آوردی از رو هوا می گی؟ 
این طوری منم بلدم. دست یازیدن مثاًل!

هنری: دیوونه، »کاربســتن« اصطالحه. مثاًل 
یه تئاتر که می خــوای اجرا ببری می گی یه کار 

داریم می بندیم.
شریفی: گولم می زنی. »به کاربستن« فعله... 

هنری: نادونی دیگه. باشه. آنتزوپز.
شریفی: آنتروپی.

هنری: کلمه  دانشگاهی باید بگی. این درحد 
دوم دبیرستانه.

شریفی: علم مرز نداره، رفیق.
هنری )می خندد(: سخن بزرگان!

شریفی:  نشنیدی می گن آنتروپی، آنتالپی؟
هنری: آنتاُلپی مگه نیست؟ 

شــریفی )خنــده(: اینــا رو نگو جلو کســی. 
مسخره ات می کنن.

هنری: زهرمار. االن یه چیزی می نویســم، اگه 
تونستی بخون. )می نویسد: سامرست موآم(

هنری: اینو بخون.
شریفی: ساِمِرست موآم.

هنری: بیا. ساِمِرســت نیســت، ساِمرِسته. بابا 
یه کم مطالعه  آزاد بکن. همه چی درس نیست.

شریفی: سخن بزرگان!
هنری: کلمه تو بگو.

شریفی )انگار واژه  دیگری ندارد(: شهشهانی.
هنری: شهشهانی؟ چرا اسم شخصیت می گی؟

شریفی: شهشهانی نماد ریاضی شریفه.
هنری: این طوریه؟ باشه خب. سمندریان.

شریفی: سمندریان کیه؟ نمی شناسم.
هنری: نمی شناسی؟ بابا تو چه نادونی هستی. 

برو همون معادله تو حل کن بابا.
شریفی: فردوسی پور. اینو که دیگه می شناسی؟

هنری: چرا بازی رو خراب می کنی؟
شریفی: قرار شد از کلمه هایی که توی دانشگاه 
می شنویم بگیم دیگه. فردوسی پور مال ماست.

هنری: تو سمندریان رو نمی شناسی، من چی 
بگم بهت؟

شریفی: قبول نیست. من اصاًل بازی نمی کنم.

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به خودرو. به خودرو که گاهی نمی آید، گاهی منافع جامعه  خودروها را به 
منافع خود ترجیح می دهد. چــون می داند اگر فقط به فکر خودش باشــد در آینده چیــزی از او باقی نمی ماند. 
تقدیم می شــود به درخت های شــریف که حاضرند یک روز دی اکســید کربن کمتری تنفس کنند، ولی شریف 
زیباتری را ترسیم کنند. تقدیم می شود به استاد و دانشــجویی که در روزمرگی این ُملک قرمز هنوز غرق نشده اند 
و هنوز برایشان مهم است خانه دومشان )بخوانید اول(، حتی اگر شده است یک روز، زیباتر شود و یک روز سبزتر 

باشد. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به دوچرخه، که میان آدم ها فرق نمی گذارد.

تقدیم می شود به ...

امین محمدی
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