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همه را دانم و با هیچ کسم میل سخن نیست!
در طــول شــبانه روز چه میــزان پیرامون مســائل 

 حسام الدین 
میرجلیلی

سیاســی، اجتماعی، اقتصادی، روان شــناختی و 
فلســفی اظهــار نظر می کنیــد؟ موافقیــد چنین 
مسائلی ساده و پیش پاافتاده به نظر می آیند؟ آری، 
مفاهیــم آنها ســاده اند. به هر حال اعــداد در آ نها 
دخیل نیســتند، فرمولی در کتاب های آنان یافت نمی شود. بیشترین 
حجم کتاب هایی از این دست را متون بلندی تشکیل داده اند که بخش 
عمده  آنها را هم اطاله  کالم نویســندگان بیکار و بی سوادشان پر کرده 
اســت. کتاب هایــی کــه عصاره  آنــان در چهــار، پنج جملــه  مکالمات 
روزانه مان در تاکسی، میانه  راهمان به هر خراب شده ای، صف نانوایی 
و... ردوبدل می شــوند. و هر بار بعد از ایــن گفت وگوهای پربار در پس 
ذهنمان این عالمت ســؤال بزرگ شــکل می گیرد که واقعا این اساتید 
علوم سیاسی، جامعه شناسی، علوم اقتصادی، روان شناسی و فلسفه 
با آن عناوین پرطمطراق شان دارند چه غلطی می کنند؟ کاری که ما در 

حین پرداخت کرایه  تاکســی و یا پیش از ورود به دستشویی با پای چپ 
در حال انجامش هســتیم، این فریبکاران بابتــش پول هم می گیرند و 

گوش خلقی را نیز از دستاوردهایشان کر نموده اند!
گردهمایــی فعــاالن فرهنگــی از تاریــخ دوم تــا پنجــم بهمن مــاه در 
مجتمــع اقامتی-تفریحی زیباکنــار برگزار گردیــد. از جمله محتواهای 
تدارک دیده شده برای این گردهمایی، ارائه های سه کارگروه در زمینه های 
آســیب های اجتماعی، زنــان و دین بود. هر یــک از کارگروه ها به فراخور 
موضوعات شــان چندماهی را به پژوهــش در آن حوزه ها پرداخته بودند 
و نتایــج جســت وجوها و مطالعاتشــان را در قالــب گزاره هــای علمی و 
نمودارهایی برآمده از نظرسنجی ها در اختیار 162 فعال فرهنگی حاضر 
)با فرض کامال خوشبینانه! حضور تمامی فعاالن و مسئوالن امر در سالن 
گردهمایی( قرار دادند. مسأله های مورد بررسی کارگروه ها همان سان که از 
نام شان می توان برداشت نمود، مسائلی جامعه شناختی و روان شناسانه 
بودند و خب چون همه مان می دانیم که این مســائل پیش پاافتاده اند به 

راحتی می توان از ظرفیت های آزادنشده  دانشگاه برتر فنی- مهندسی مان 
بهره بگیریم و همه اعضای کارگروه ها را با دانشــجویان دوره  کارشناسی 
رشته های مهندسی و علوم پایه پر نماییم. کارشناسان علوم انسانی هم 

-حتی خبره ترین شان- بروند سماق شان را بمکند.
دانشگاه صنعتی شریف و جامعه  بزرگ تری که در آن وجود دارد، یعنی 
ایران، به عارضه ای بس زیان بار دچار شده است. پدیده ای که من آن را 
»ساده انگاری علوم غیرمهندسی« می نامم. جامعه  ما شدیدا نیازمند 
بازگشــت به تخصص گرایی  و رویگردانی از توهم همه چیزدانی ســت. 
این امــر در ناچیزترین امور که همان بحث های تاکســی  اســت ظهور 
می یابد؛ ظاهر شــکیل تر آن می شــود کارگروه های گردهمایی فعاالن 
فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف در زیباکنار سال های 96 و 97، و در 
سطح کالنش می شــود کالم رئیس جمهور منتخب همین ملت که در 
جلسه  مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی می گوید: »ابر پایینشو نگاه 

می کنه، می بینه خبری نیست، کویره. خب چرا بباره؟!«
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سرمقاله



دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی 

سیاست گذاری باز و تعاملی
z	 خبــر اول اینکه نشــریات در زیباکنار

تعداد زیادی نماینده داشــتند 
و بســیاری از کســانی کــه از 
طــرف نشــریات هــم نیامــده 
بودند، از قلم به دستان نشریات 

دانشجویی محسوب می شدند. اولین 
بار حضور تأثیرگذار نشــریات در کنار 
بقیه گروه های دانشجویی دانشگاه، 
در انتخابات شورای 11نفره اردو اتفاق 
افتاد و سهمیه 22 نفری در زیباکنار2 
که بیش از 10درصد جمعیت دعوت 
شده بود، نشان دهنده دیده شدن آنها 
در سطح دانشگاه است. البته این دیده 
شــدن، نه یک اتفاق ماوراءالطبیعی، 
بلکه پاداش فعالیت مســتمر و منظم 
نشریات در دو سه سال گذشته است. 
البتــه تفــاوت دیگر زیباکنار امســال 
با پارســال، عدم اختصاص ســهمیه 
بــه کانال های تلگرامی ثبت شــده در 

معاونت فرهنگی بود. 

z	 نشــریات قبل از اردو تقریبًا برنامه ای
نداشتند و خیلی دیر فهمیدند که چند 
دقیقه فرصت دارند تا با هیأت رئیســه 
دانشگاه صحبت کنند.  گروهی معتقد 
بودند که بر مشــکالت نشریات تأکید 
شود و گروهی دیگر می گفتند مشکالت 
نشریات تکراری است و بهتر است از این 
تریبون برای صحبت درباره مشکالت 
دانشــجویان استفاده شود. در نهایت 
محمدحسین افشــاری پور، سردبیر 
»نشــریه در دانشــکده« و احمدرضا 
شــجاعی، مدیر مسئول نشریه »داد« 
صحبت کردند. افشــاری پور از آزادی 
گفت و اینکــه هر کاری که افــراد را از 
گفتن حرف خود منصرف کند، ناقض 
آزادی بیــان اســت. افشــاری پور جّو 
دانشــکده ها را هم رعب آور توصیف و 
آن را دلیل خودسانسوری عنوان کرد.
احمدرضا شــجاعی ســخنران بعدی 
نشریات گفت که فعاالن مطبوعاتی به 
راهکار نظام ارزیابی کیفیت نشــریات 
رسیده اند و استفاده از این نظام ارزیابی 
می تواند به بهینه شدن فعالیت نشریات 

کمک کند.

ابتکار کتابخانه مرکزی
می گوینــد گذر پوســت بــه دباغ خانه 
می افتد، ایــن ضرب المثــل به خوبی 
رابطه اغلــب ما با کتابخانــه را حکایت 
می کنــد که تنهــا وقتی به جایــی آرام 
برای درس خوانــدن نیاز داریم یا منبع 
فالن درس و بهمان پایان نامه  و مقاله را 
می خواهیم، بــه دامن آن پناه می بریم 
و اگر چندباری دســت نیازمان به دلیل 
شــلوغی ســالن مطالعه یا امانت بودن 
کتاب موردنظر خالــی برگردد، عطای 
کتابخانــه را بــه لقایــش می بخشــیم. 
ایــن نگاه حداقلی به ســاختمان دکتر 
مجتهدی بی انصافی است و ظلم بزرگی 
هــم در حق کتاب هــای کتابخانه و هم 
در حق ذهن و جان خودمان محسوب 

می شود.
مخــزن کتابخانه تــا دلتــان بخواهد، 
کتاب های غیردرسی خوب و ارزشمند 
دارد کــه ارزش چندین بــار خواندن را 
هم دارنــد. هرچه بخواهیــد تقریبا در 
قفســه های کتابخانه پیــدا می کنید و 
اگر هم پیــدا نکردیــد، می توانید آن را 
پیشنهاد دهید. همه اعضای کتابخانه 
می توانند کتاب های پیشنهادی خود را 
درخواست دهند تا پس از بررسی های 
فنی در صورت امکان به مخزن کتابخانه 
اضافــه شــود. روند درخواســت کتاب 
قبال به صورت ایمیلی امکان پذیر بود و 
معموال کسی از کتاب های اضافه شده 
خبردار نمی شــد ولی بــا خوش ذوقی 
مدیریت جدید، کتاب های جدید قبل 
از ثبــت در سیســتم و ورود به مخزن در 
همکــف کتابخانه به صــورت هفتگی 
نمایــش داده می شــوند. همچنین در 
کنار این نمایشگاه کوچک، دفتری قرار 
داده شــده تا مراجعه کننده ها بتوانند 
هرکتابی را که دوست دارند، در آن نوشته 
و منتظر دیــدن آن در میان کتاب های 

اضافه شده باشند.
ما هم تصمیم گرفتیم در این ستون هر 
هفته تعدادی از عنوان های جدید را به 
شما معرفی و توصیه کنیم که به هیچ وجه 
این تجربه شیرین دوست داشتنی را از 

دست ندهید.

میز 
نشریات

تازه های 
کتابخانه

تریبون آزاد دانشجویی شورای صنفی
»مشکالت متعدد سایت آموزش دانشگاه )edu( هنگام انتخاب واحد 
چرا حل نمی شود؟ سرنوشت استراحتگاه دختران چی می شود و 
چه زمانی باالخره آماده استفاده می گردد؟ چرا شریف پالس هنوز 
انحصار دارد؟ قیمت های شریق پالس واقعا معقول و منطقی است؟ 
آیا با استادهای ضعیف دانشگاه برخورد می شود؟ نظرسنجی های 
پایان هر ترم چه تأثیری در ارتقا و عملکرد استادها دارد؟ چه کسی 
مسئول حل مشکالت دانشجویان تحصیالت تکمیلی است؟ آیا به 
مشکالت خوابگاه ها رسیدگی می شود؟ تکلیف سنوات چه شد؟ 
آیا کیفیت غذاهای ســلف مورد تأیید اســت؟ چقدر مسأله امنیت 

خیابان های دانشــگاه مورد توجه قرار می گیرد؟ آیا وضع اینترنت 
قرار است بهبود یابد؟«  امروز ساعت 12 شورای صنفی دانشجویان 
تریبون خود را مقابل ســلف قرار می دهد تا بلندگویی باشد جهت 
شنیده شدن صحبت ها، دغدغه ها و مشکالت شما توسط مسئولین 
دانشگاه. سعی کنید اوال این فرصت را غنیمت شمارید و حتما سری 
به جمعیت جلوی سلف بزنید تا نتوانند به شما برچسب بی تفاوتی 
بزنند و دوما با ســواالت مشــخص و دقیق به این تریبــون بروید و از 
کلــی گویی و غرغرهای متــداول صرف نظر کنید تــا امیدی برای 

شنیده شدن صحبت ها و خواسته هایتان داشته باشید.

از لطف نگاه تو چهل ساله شد این باغ
هیأت الزهــرا )س( از امشــب میزبــان ســوگواران ایــام فاطمیه 
خواهد بود. مراســم عزاداری ایام شــهادت حضــرت زهرا )س( 
1۶ تا 20 بهمن در مســجد دانشــگاه برگزار می شود. این برنامه 
ساعت 1۹:۳0 با قرائت حدیث شریف کساء شروع شده و سپس 
با ســخنرانی حجت االســالم جاللی و مداحی آقایان احمدی و 
نیک آریــا ادامه می یابد. به مناســبت تقارن ایــام فاطمیه با دهه 
پیروزی انقالب اسالمی، هیأت الزهرا )س( شعار مراسمات خود 
را »از لطف نگاه تو چهل ساله شد این باغ« قرار داده است. در این 

شب ها ما را از دعای خیر خود محروم نفرمایید.

مدرسه ادبیات، انسان، شهر 
بازخوانی سنت ایران اسالمی نه تنها به ما اجازه بازسازی هویتی 
می دهد، بلکه شــاید جزو معدود راه هایی باشــد که می توانیم بر 
اســاس آن به فکر طرحی بومی برای رشــد ایران و ایرانی باشیم. 
مدرســه »ادبیات، انسان، شهر«، با همکاری اندیشکده مهاجر، 
انجمن اسالمی مستقل، جامعه اسالمی و کانون شعر و ادب اوایل 
اسفندماه در دانشگاه شریف برگزار خواهد شد. این مدرسه چیزی 
حدود 1۵ تا 20 ارائه و گفت وگوی رودررو با اســتادان این عرصه 
را برگزار می کند؛ با هدف مواجهه ای حکمی و متفاوت با ادبیات 

به منظور یافتن هویت ایرانی.

محمدصالح 
انصاری

شنبه و یکشنبه، 1۳ و 14 بهمن مرکز همایش های 
بین المللی صدا و ســیما میزبان دومین کنفرانس 
حکمرانــی و سیاســت گذاری عمومی بــود. این 
همایش که از ســوی پژوهشکده سیاســت گذاری و اندیشکده 
حکمرانی دانشگاه و با حمایت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و صدا و سیما برگزار شده بود، قصد داشت موضوع اصلی خود 
را سیاســت گذاری باز و تعامل حاکمیت، مــردم و نخبگان قرار 
دهد و بیشــتر پنل ها و نشســت های آن نیز حــول و حوش این 
موضــوع بحث می کــرد.  در بدو ورود به همایــش تعداد زیادی 
چهره آشنای شریفی به چشم می آمد؛ مهندسانی که راهشان 
از مهندســی جدا شده و گذرشــان به فضای سیاست گذاری و 
حکمرانــی افتاده بــود یا به زودی خواهد افتــاد، دور هم جمع 
شده بودند تا دانسته هایشــان را به اشتراک بگذارند. افتتاحیه 
کنفرانس صبح روز اول با ســخنرانی دکتر ســهراب پور، رئیس 
کنفرانس آغاز شــد. رئیس سال های نه چندان دور دانشگاه در 
صحبت های کوتاهش به برنامه شریف برای ورود به حوزه علوم 
انسانی و سیاست گذاری و تاریخچه تأسیس دانشکده مدیریت 
و اقتصاد و پژوهشــکده سیاست گذاری و اندیشکده حکمرانی 
پرداخت و ضمن اشاره به پذیرش 17۳ مقاله از سوی دبیرخانه 
همایش و برگزاری حدود 40 میزگرد تخصصی ابراز امیدواری کرد 
که این همایش فتح بابی برای تعامل حاکمیت، مردم و نخبگان 

در امر سیاســت گذاری باشد. ســخنران بعدی افتتاحیه، دکتر 
روســتا آزاد ضمن اشاره به جوان بودن مباحث سیاست گذاری 
در کشور، بر لزوم توجه به حکمت حکمرانی در کنار علم و دانش 
آن تأکید کرد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصحلت 
نظام نیز سخنرانی خود را بیشــتر به تاریخچه و کارکرد مجمع، 
چالش های حکمرانی و دالیل عدم توازن در کارآمدی حکمرانی 
در ایران اختصاص داد. در ادامه دکتر فیروزآبادی، دبیر شورای 
عالی فضای مجازی و دکتر غالمی، وزیر علوم در صحبت هایی 
به رابطه بین حکمرانی و حوزه های تحت نظر خود پرداختند. در 
حاشیه مراسم افتتاحیه نیز از کتاب عملکرد 10 ساله پژوهشکده 
سیاســت گذاری رونمایی شــد. بعد از پایان مراسم افتتاحیه، 
شــرکت کنندگان در همایش با توجه به حوزه کاری و تحقیقاتی 
و عالقه مندی های خود به سراغ نشست های تخصصی رفتند. 
حدود 40 نشســت در شــش نوبت به صورت موازی برگزار شد 
که موضوعات مختلفی مانند سیاســت های پولی و مالی، نظام 
انتخابات، اقتصاد، آموزش عالی، فناوری اطالعات، حکمرانی 
نرم، بالک چین، پرونده های قضایی، آســیب های اجتماعی، 

رسانه و... را پوشش می دادند.
در نهایت این همایش در عصر روز یکشنبه، با تقدیر از مقاله ها 
و پوســترهای برگزیده و سخنرانی دکتر اشتریان، دبیر علمی و 

دکتر سوزنچی، دبیر اجرایی کنفرانس به پایان رسید.

گزارش
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واکنش مسئول اردوی ورودی های 96 به صحبت های جدید حول اردو

دعوای تکراری

انتخاب واحد این نیمسال یک هشدار 
بزرگ داشت

افول قهرمان روزهای 
نه چندان دور

دانشــگاه صنعتــی شــریف در اوایــل 
دهــه هشــتاد ســامانه EDU را بــرای 
برنامــه  واحــد، مشــاهده  انتخــاب 
تحصیلی، مشاهده کارنامه، ثبت نمره 
و برخی خدمات جانبی آموزشی دیگر 
معرفــی کرد. ایــن اتفاق زمانــی افتاد 
کــه دانشــجویان هنوز در بســیاری از 
دانشگاه های کشــور به صورت سنتی 
و حضوری و با دوز و کلک های مختلف 
واحدهای خود را اخذ می کردند. برخی 
دانشــگاه ها هم از سیســتم گلســتان 
اســتفاده می کردند کــه قابلیت های 
آن بــا EDU قابل مقایســه نبــود، اما 
در چند نیمســال گذشــته اوضاع جور 

دیگری بود.
مشــکالت EDU در نیمســال پاییــز 
صدای ملت را درآورد! یکی از مشکالت 
اصلــی آن ایــن بود که دانشــجویان را 
مرتــب از ســایت بیــرون می انداخت 
به طوری که نظرسنجی مهرماه روزنامه 
درباره سامانه )با مشــارکت 218 نفر( 
نشان داد که فقط 4% دانشجویان اصال 
از ســایت بیرون نیفتاده اند و %۶2.۵ 
بیش از ۵ بار از ســامانه بیرون انداخته 
شــده اند. در پایان این نظرسنجی نیز 
81.۶% دانشــجویان از EDU ابــراز 

نارضایتی کرده اند.
در نیمســال جــاری نیــز EDU آنقدر 
ناآماده به میدان آمد که تقریبا کســی 
در مقطــع کارشناســی نبــود کــه در 
انتخاب واحد به مشکل نخورده باشد. 
بزرگ ترین مشــکل انتخــاب واحد این 
ترم، ســرعت خیلی پایین ســامانه در 
اخــذ واحــد بــود به طوری کــه بعضی 
دانشجویان گفتند که 20 دقیقه طول 
کشیده است تا اخذ تنها یک درسشان 
ثبت و نهایی شــود که در مواردی، پس 
از طی این زمان نیز واحد اخذ نمی شد.
به هــر حال آنچه مســلم اســت، حال 
بد EDU، ســامانه توانمند ســال های 
نه چنــدان دور اســت. به قــول یکی از 
مسئوالن آموزش، یکی از دالیل اصلی 
ضعف EDU در دو نیمســال گذشته، 
اضافه شدن تعداد زیادی خدمت جدید 
بــدون توجه بــه زیرســاخت و طراحی 

مفهومی اولیه آن است.

اردوی ورودی ها را بــه احتمال زیاد می توان 
پربســامدترین و پربحث تریــن موضوع بین 
فعــاالن فرهنگــی دانشــگاه دانســت. در 
ســال های اخیــر ایــن بحث ها محــدود به 
چندماه قبل از برگزاری آن بود ولی امســال 
بعد از گذشت مدتی کوتاه از اردو، بحث ها و 
جلســات و گفت وگوها پیرامون آن آغاز شد و تا آنجا رسید 
که طرح جدیدی برای این اردو در نشست زیباکنار از سوی 

جمعی از دانشجوها ارائه گردید. 
سال ۹۶ را می توان سرآغاز تغییر در فرایند انتخاب مسئول 
اردو دانســت؛ ســالی که در نهایت قرعه کار به نام ایمان 
جامی افتــاد. جامی با تجربه حضور چندســاله در اردو و 
مســئولیت برگزاری آن، در یادداشت زیر کمی برایمان از 

دعواهای حاشیه اردو گفته است.
اولین روزهای ورودم به دانشــگاه در سال ۹1 را هنوز یادم 
هســت. یکــی از معلم هایم در دبیرســتان را دیدم. اولین 
سوالش این بود که در اردوی ورودی ثبت نام کرده ام یا نه؟ 
توصیــه   اکیدش این بود که به هیچ وجــه به این اردو نروم. 
می گفــت اردو را گروه خاصی از بچه هــا برگزار می کنند و 

مخم را شست وشو می دهند!
پس از آن نیز هر ســال نزدیک به شــروع سال تحصیلی، 
مشــاجره حول این موضوع را بین گروه های دانشجویی 
دیده ام. عادت کرده ایم به اینکه هر ســال چند ماه مانده 
به اردو یادش بیفتیم، دعوایی کنیم و باالخره کج دار و مریز 
به راه حلی برســیم و اردویی برگزار کنیم. بدون اینکه فکر 
کنیم اصال منشأ دعوا کجاست و راه حلش چیست. شاید 
هم همین دم آخر به یادش افتادن، راه حلش شده باشد...
بعد از ۵ ســال حضور در اردو و حضور در بحث های زیادی 
حول آن، به نظرم می رسد نقطه  شروع این دعوای قدیمی 
دید کلی دانشگاه، برگزار کنندگان و معترضان اردو از هدف 
فعلی برگزاری آن اســت. هدفی که حتــی اگر در زبان به 
آن اذعان نشــود در ارکان اساسی اردو از جمله سرگروه ها 
و مقصــد اردو خــود را به وضوح نشــان می دهــد: تربیت 
ورودی ها و امکان تاثیرگذاری بر آنها با رویکرد دینی و ملی.
دانشگاه که برگزارکننده و تامین کننده  مالی اردو به حساب 
می آید، باید یک بار برای همیشــه به صراحت هدف اردو 
را مشــخص کند. اگر هدف همین تربیــت و تاثیرگذاری 
اســت، سمت و ســوی این تربیت هم باید مشخص شود. 

چند رویکرد تربیتی با اصول متفاوت به راه حلی اجماعی  
بــرای برگزاری اردو نخواهند رســید و همین آش و همین 
کاسه هر سال تکرار خواهد شد. اما اگر هدف صرفا آشنایی 
ورودی ها با فرآیند ها و امکانات دانشگاه و موفقیت درسی 
در دانشگاه یا هر هدف دیگری است، رسیدن به آن نیازمند 

تغییرات ماهوی در ساختار اردو است.
امســال خیلی زودتر از ســال های قبل طرحی از جانب 
گروهی از دانشجویان برای تحول در اردوی ورودی سال 
آینده در اردوی زیبا کنار مطرح شــد. زود مطرح شــدن 
موضــوع اردوی ورودی در فضــای فرهنگی دانشــگاه و 
پرداختــن صریح به اهداف اردو در ابتدای طرح از نقاط 
مثبت آن بــود. اما نکته  عجیب در جلســه  ارائه  طرح در 
زیباکنار، پرداخت بیــش از حد به جنبه های اجرایی آن 
بــود؛ چه آنجا که ارائه دهندگان بــه تغییر مقصد و برآورد 
مالــی کمتر از راه ایــن طرح تاکید کردنــد و چه آنجا که 
مخالفان تالش کردند طرح را از لحاظ اجرایی زیر سوال 
ببرنــد و تهیه کنندگان طرح را از لحــاظ اجرایی ضعیف 
جلــوه دهند! حال آنکه اصل ایــن دعوای تکراری جای 

دیگری است...

ایمان جامی

گزارش

از فرهنگ دانشجویی حفاظت کنیم
این یک نامه پارده از یکی از اعضای ســابق  اندیشــکده 
مهاجر اســت که البته به عنوان یک شــخص حقیقی 
برای روزنامه نوشــته است. البته روزنامه با محتوای آن 
یا بخشــی از آن موافق نیســت اما به عنوان مطلع یک 
مباحثه در دانشگاه، آن را چاپ کرده است. امیدواریم در 
شماره های آینده به این موضوع پاسخ درخور داده شود.

فضای فرهنگی دانشــگاه شــریف، همواره 
فضایی متعلق به دانشــجویان بوده و همواره 
این دانشــجویان بوده اند که صاحب فرهنگ 
بوده اند و آن را ســاخته اند. پویایی فرهنگ در دانشــگاه به 
همین جنب و جوش و ســاختن و ریختنی اســت که از دل 
اشــتیاق و امید دانشــجویان به ســاختن آینده های بزرگ 
بیرون می آید و در این محیط تمرینی برای ســاختن آینده 

کشور انجام می دهند.
از زمان روی کار آمدن دکتر حسینی به عنوان معاون فرهنگی 
دانشگاه شریف، سیاستی که معاونت فرهنگی اتخاذ کرده 
بــه کلی برخالف ایــن رویه بوده اســت. معاونت فرهنگی 

در این چند ســال گروه هایــی را وزن داده و گروه هایی را به 
حاشیه رانده اســت. افرادی را به خود نزدیک و آنها را بزرگ 
کرده اســت که برای همگان شناخته شــده اند. گروه های 
باســابقه و ســنت دار بسیج و انجمن اســالمی که از لحاظ 
سیاسی برای معاونت دردسرســاز هستند، تضعیف شده 
و گروه های تازه تاســیس یــا بی دردســِر در خدمت رییس 
همچون کانون شعر و ادب و انجمن های علمی ارج و قرب 
پیدا کرده اند. به جای اینکه گروه های دانشجویی را متولی 
کارها کند، افراد معتمدی را اطراف خود جمع کرده اســت 
و آنها را مســئول برنامه های فرهنگی دانشگاه کرده است. 
نتیجه این کارها یک هرم درجه بندی شده از فعاالن فرهنگی 
است که با اراده معاونت فرهنگی آدم ها در این هرم جابه جا 
می شــوند و باال و پایین می روند. ایــن وضعیت پدیدآمده 
روابط گروه های دانشــجویی را به یک وضعیت سیاسی، نه 
به معنای جناح های سیاســی مرســوم بلکه به معنای وارد 
شــدن مناســبات و روابط قدرت، وارد کرده است. اوج این 
جدال سیاســی را ما در اردوی زیباکنار می بینیم که گویی 
همه اصحاب قدرت فرهنگی در دانشگاه با فیلترهایی که 

معاونت فرهنگی تشخیص داده جمع می شوند و خروجی 
این وضعیت از همیشه نمایان تر می شود.

عــالوه بر سیاســی شــدن فضــای فرهنگــی، نتیجه این 
تصمیمات، ایجاد یک طبقه از »فعاالن فرهنگی« و حذف 
عموم دانشــجویان از فضای فرهنگی دانشــگاه و جدایی 
طبقه فعال از بدنه است. در نتیجه این اتفاق به جای اینکه 
نگاِه گروه های دانشــجویی به عموم دانشجویان باشد، به 
رتق و فتق امور خود در این فضای سیاسی و کشیدن گلیم 
خود از این آب نه چندان آرام می شود. اگر گروهی بخواهد 
مهم تلقی شــود باید خود را به معاونت و این فضای آمیخته 
به قدرت نزدیک کند. نگاه یک گروه به جای عطف به عموم 

به باال معطوف می شود.
این اتفاقات نتیجه طبیعی ورود یک مدیر دولتی جمهوری 
اســالمی به منصب معاونت فرهنگی یک دانشگاه است. 
این رویه مدیریتی مناســب عرصه سیاست است نه عرصه 
فرهنگ، آن هم در دانشگاه. امید است که دانشجویان از این 
فضای فرهنگی جدید شکل گرفته آگاه باشند و تا می توانند 

خود را به دانشجویان گره بزنند تا مدیریت دانشگاه.

محسن نداف
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تقریبا ســه ماه پیش بود که معاونت فرهنگی دانشــگاه با معرفی مینا اصغرزاده، به عنوان مســئول اردوی زیباکنار اعالم کرد امسال هم قرار است اردوی 
زیباکنار داشــته باشــیم. کمی بعد از آن کارگروه های حاضر در اردو و مسئوالن آن  هم مشخص شدند. 

صبــح روز سه شــنبه دوم بهمــن پنج اتوبوس از جلــوی دانشــکده کامپیوتر به مقصد زیباکنــار حرکت کردنــد. در مجموع 172 نفر در ســامانه معاونت 
 فرهنگی ثبت نام کرده بودند که 162 نفر خودشــان را به اتوبوس ها رســاندند. از 25 اســتادی که قرار بود با فعاالن فرهنگی همراه شــوند، تا پایان اردو 

فقط 12 نفر آمدند.

برنامه های اردو به سه دسته تقسیم شده بود: کارگروه ها 
که شامل مطالعه، تحقیق و بررسی دانشجویان می شد؛ 
نشست ها که سخنرانی و گفت وگوی سخنرانان و پاسخ 
دادن به سواالت حاضران بود؛ و برنامه های تفریحی که 
عمدتا در روز دوم برنامه ریزی شــده بود و شامل والیبال 

ساحلی و آش و قایق سواری و... می شد. 
برنامه هــای فشــرده روز اول بــا خوشــامدگویی مینــا 
اصغرزاده و سخنرانی کوتاه دکتر حسینی که با خواندن 
قســمت هایی از چند کتــاب و معرفی آنهــا همراه بود، 

شروع شد. 
اولین کارگروه، کارگروه بررســی آسیب های اجتماعی 
بود. در این کارگروه آمار آسیب های اجتماعی مختلفی 
نظیر نارضایتی از زندگی، بدبینی به آینده، احساس عدم 
امنیت و آرامش در دانشگاه و مسائل دیگر در دانشگاه، 
دانشگاه های منطقه یک و کشور بررسی شده بود. سایر 
مطالب جمع آوری شــده کارگروه بررســی آسیب های 
اجتماعی که شــامل نتایــج نظرســنجی و چند کلیپ 
می شــد، بر موضوع اهمیت دانشجویان برای دانشگاه 

متمرکز بود.
در کارگروه دوم که کارگروه زنان بود، به مشــکالت زنان 
در دانشگاه پرداخته شد. مشکالتی مثل خشونت علیه 
زنان، نابرابری جنسیتی، امنیت دختران، مسائل ورزشی 
دختران و مشکالت مادران و فرزندان در دانشگاه از جمله 
مشکالتی هستند که این کارگروه به بررسی آنها پرداخته 

بود. برنامه هــای کارگروه زنان با ســخنرانی نمایندگان 
تشکل ها، هیأت و شورای صنفی ادامه پیدا کرد. در پایان 
نیز دکتر ایرجی زاد از خاطرات خود و مشــکالتش برای 

پیشرفت به عنوان یک زن گفت.
در  دیــن  کارگــروه  کارگــروه،  ســومین  و  آخریــن 

دانشگاه بود. این کارگروه هم مانند دو کارگروه قبلی از 
مدتی قبل از اردو فرم نظرسنجی خود را پخش کرده بود 
و نتایج آن را در اردو اعالم و بررسی کرد. کارگروه دین به 
آسیب شناسی مسائل مذهبی و دیدگاه مذهبی مختلف 
افراد در دانشگاه پرداخت و سعی کرد نقش متولیان دین 

را تبییــن کند. نتایج نظرســنجی ها، کلیپ ها و گزارش 
تفصیلی از مطالب ارائه شــده در کارگروه ها را می توانید 

در کانال تلگرامی زیباکنار ۹7 مطالعه کنید.
نشســت های اردوی زیباکنار شــامل نشست فلسفه و 
هیاهوی علم، نشست با استادان و نشست با هیأت رئیسه 
بــود. ســخنرانان نشســت فلســفه علم، دانشــجویان 
کارشناســی ارشد این رشــته بودند و سعی در معرفی و 
توضیح اهمیت فلسفه و نقش آن در پیشرفت و تاریخ علم 
داشتند. در نشست با استادان، دانشجوها دغدغه های 
خود مثل رابطه بین اســتاد و دانشجو و فاصله بین آنها، 
نظام نامه های اخالقی دانشــگاه، نظرسنجی های آخر 
ترم و کیفیت آموزش را با اســتادان در میان گذاشــتند. 
اســتادان هم نظرات خود در مورد سواالت و بحث های 
مطرح شــده در اردو را بیــان کردند. آخریــن برنامه که 
نشســت با هیأت رئیســه بود، با غیبت دکتــر فتوحی، 
رئیس دانشــگاه برگزار شــد و حواشی خاص خود را هم 
داشــت که حتما به گوشتان خورده است. در این برنامه 
نماینده هــای گروه هــای مختلف که از قبل مشــخص 
شده بودند، سخنرانی کردند. همچنین برای اولین بار 
از طرحی رونمایی شــد که جمعی از دانشجویان برای 

اردوی ورودی های سال آینده آماده کرده اند.
بعد از نشســت هیأت رئیسه بیشــتر فعاالن فرهنگی به 
تماشــای مسابقه فوتبال ایران و چین نشستند و اردوی 

زیباکنار2 هم با برد تیم ایران به پایان رسید.

در نشست فعاالن فرهنگی دانشگاه چه گذشت؟

اکران اختصاصی زیباکنار 2

سارا زمردی

گزارش

دکتــر حســینی قبــل از آغاز 
کارگروه آسیب های اجتماعی 
بخشی از کتاب »ملت عشق« 
الیــف شــافاک را می خواند و 
همــگان را توصیــه می کند به 
خواندن این کتاب؛ »قاعده بیســت ویکم: 
بــه هر کــدام از مــا صفاتــی جداگانه عطا 
شده است، اگر خدا می خواست همه عینا 
مثل هم باشــند، بدون شــک همــه را مثل 
هم می آفرید. محترم نشــمردن اختالف ها 
و تحمیــل عقاید صحیح خود بــر دیگران، 
بی احترامی اســت نســبت به نظام مقدس 
خدا«. خــوب بود ایــن توصیــه در هنگام 
تشکیل، تعیین اعضا و انتخاب موضوعات 
کارگروه ها لحاظ می شد تا پس از سال ها که 
برای اولین بار کارگروهی مختص رسیدگی 
به مســائل دختران دانشــجو تشکیل شد، 
همه این تفاوت ها دیده شــود. از آن جا که 
این یادداشت کوتاه تر از آن است که بتوان 
در مورد همه جوانب این موضوع نوشت، در 
این چند کلمه فقط به محتوای ارائه شده در 

این کارگروه پرداخته می شود.

همه چیز جز راه حل
ارائه کارگروه با پخش مصاحبه با دانشجویان 
دختر و بیان مشــکالت عینــی آنها از زبان 
خودشــان شروع شــد که این امید را ایجاد 

می کرد که هدف کارگروه رفع مسائل واقعی 
دانشــجویان دختر است. تشــکیل گروه با 
دبیران ســابق واحد مطالعات زنان انجمن 
اســالمی، عضو ســابق شــورای صنفی و 
دبیر ســابق مجمع دختــران، وجود تجربه 
بیشــتری از ســایر دانشــجویان نسبت به 
موضوعات دختران در دانشــگاه را نشــان 
می داد و طبعا انتظار می رفت این باتجربگی 
در انتخاب موضوعــات و ارائه راه حل برای 
آنهــا خــود را نشــان دهد. به طــور کلی در 
موضوعاتی که مطرح شــد بــه جز یکی دو 
مــورد، راه حلی ارائه نشــد و دلیل این امر، 
دانشجو بودن اعضای کارگروه قلمداد شد 
که به نظر دلیلی منطقی نمی آمد. اگر واقعا 
مطالعاتی در حوزه زنان در سابقه این افراد 
وجود دارد، حتما در طول مطالعات شــان 
بــه راه های برون رفت از این مشــکالت هم 
برخــورد کرده  بودند و غالــب ارائه کارگروه 
را به بیــان مشــکالت نمی گذراندند. آنچه 
بیشتر زمان ارائه کارگروه را در بر می گرفت، 
موضوعات کلــی و متداولی بود که در همه 
جوامع، زنــان با آنها درگیرنــد و در محافل 
تصمیم گیــری و سیاســی هم بــه آنها و راه 
حل هایشان اشــاره می شود؛ درست است 
که جامعه دختران شریف به عنوان بخشی 
از جامعه زنان کشــور و دنیا به احتمال زیاد 
درگیر این مشکالت هستند یا خواهند بود 

ولی انتظاری که از تشــکیل یــک کارگروه 
در داخل دانشــگاه می رود این است که به 
صورت متمرکــز بر روی مشــکالت مهم تر 
دختران در زمان دانشجویی شان بپردازد و 
در ارائه راه حل برای آنها بکوشد. برای مثال 
در مورد نابرابری جنسیتی، ارائه آمارهایی 
از کشــورهای دیگر یا بخش های خاصی از 
کشور با هدف کارگروه جور در نمی آمد. اگر 
آمار مشــابهی مربوط به دانشگاه و راه حل 
آنها ارائه می شــد می توانست قدمی باشد 
برای رفع این نابرابری ها در دانشگاه و تغییر 
ذهنیت و دیدگاه دانشــگاهیان و اثرگذاری 

در جامعه. 

؟؟؟
ارتباط موضوع شکاف جنسیتی و نابرابری 
دســتمزدها و خشــونت با محیط دانشگاه 
و فضای دانشــجویی نیز بــه خوبی تبیین 
نشــد. البته تعدادی از مشــکالت مختص 
دختران دانشــجو هم در ایــن ارائه مطرح 
شدند، از جمله امنیت دختران خوابگاهی، 
مشــکالت و کمبود امکانات ورزشی برای 
دختران، نبود محلی برای ارجاع مشکالت 
دختران در دانشگاه و لزوم وجود مهدکودک 
برای دانشــجویان مادر که برای همه اینها 
راه حل هایی مشــخص وجــود دارد. ارائه 
آخریــن عضو کارگروه در مــورد لزوم وجود 

مهدکودک در دانشــگاه، بــا توجه به اینکه 
آمــاری از وضعیت فعلی دانشــگاه در این 
مورد را شــامل می شــد و همچنین تعداد 
قابــل مالحظه ای پیشــنهاد برای حل این 
مشــکل مطرح نمود، کاری بود که از همه 
بخش های کارگروه انتظار آن می رفت. این 
کارگروه با داشتن بیشترین تعداد اعضا و با 
توجه به زمان انتخاب اعضا و داشتن فرصت 
می توانســت کار قوی تری ارائه دهد تا بعد 
از اردو امــکان پیگیری موارد طرح شــده و 
پیشنهادهایش را داشته باشد. البته وجود 
یک پسر در بین اعضای کارگروه، پا یبندی 
اعضــا بر لزوم حــذف نابرابری جنســیتی 
را نشــان مــی داد، نوعی التــزام عملی به 

راه حلی ارائه نشده! 
نکتــه جالــب توجــه، ارائــه نماینــدگان 
تشــکل های مختلــف دانشــجویی پس از 
اتمام ارائه اعضای کارگــروه بود و جالب تر 
آنکه راه حل بســیاری از مشکالت دختران 
در سخنان یکی از این افراد به خوبی مطرح 
شــد؛ نماینــده شــورای صنفی مســائلی 
را مطــرح کــرد که غالــب دختــران درگیر 
آن هســتند و راهــکار این مســائل را هم به 
خوبی ارائه نمود. شــاید استفاده از چنین 
ظرفیت هایــی در هنگام تشــکیل کارگروه 
زنان و شــنیدن نظرات همه دغدغه مندان 
حوزه زنان دانشگاه، می توانست به تشکیل 

کارگروهی هدفمندتر و کارآتر بینجامد.

تحلیلی بر کارگروه زنان در اردوی زیباکنار97
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بررسی جایگاه دین در بین دانشجویان

دین کجای جامعه ایستاده؟

یک گام لرزان رو به جلو
کارگروه دین در دانشگاه در زیباکنار، 
به خوبــی بــه برخــی از درد هــای 
مشــترک مان ماننــد ظاهرگرایی و 
نگاه هــای ســطحی به دیــن، خالصه 
کردن دیــن در احــکام و همپــا نبودن 
عالمان دین و حوزه با شرایط روز جامعه 
پرداخت، اما بخش های قابل توجهی از 
ارائه، شــامل نقطه نظرهای شخصی و 
دسته بندی های جامعه شناختی بود که 
ارتباط وثیقی با نتایج نظرســنجی های 
انجام شده نداشــت، به نتیجه گیری یا 
راهکار خاصی منجر نمی شــد و به نظر 
بیشتر برآمده از پیش فرض ها و نگاه های 
شخصی اعضای کارگروه بود. برای مثال، 
از نظرســنجی کارگروه این موضوع که 
امروزه در جامعه ما نسبت دین با اخالق 
و عقالنیت در مقایســه بــا احکام فردی 
اســالم مظلوم واقع شده قابل برداشت 
بود، اما آیا می توان طبــق ارائه کارگروه 
این گونه برداشت کرد که چنین وضعیتی 
بــه دلیل تقابــل دو رویکــرد »ایمانی« و 
»عقالنی« نســبت بــه دین اســت؟ آیا 
اساســا این دو رویکرد تقابلی با یکدیگر 
دارند؟ آیا ممکن نیســت ایــن اتفاق به 
دلیل پیچیدگی ذاتی این مسائل رخ داده 
باشد؟ یا به دلیل نقص نظام آموزشی ما 

در تبیین این جنس مسائل؟
در خــالل ارائــه کارگــروه ذکر شــد در 
دانشگاه بیش از حد به مناسک مذهبی 
پرداخته و بودجه زیادی به آن اختصاص 
داده می شــود، اما به این پرداخته نشد 
کــه امــروزه خود ایــن مناســک نقش 
چشم گیری در تببین دین ایفا می کنند و 
آیا اگر تا کنون در دانشگاه به اندازه کافی 
به مباحث عقالنی دین پرداخته نشده، 
به خاطر کمبود منابع مالی و اختصاص 
آن به مناسک دینی بوده یا به دلیل ضعف 
معاونت فرهنگی در سیاست گذاری در 
این باره؟ حال حرف حساب نگارنده این 
متن چیســت؟ اینکه کســی حق ندارد 
در حوزه جامعه شناسی دین اظهار نظر 
کند؟ خیر. اما به نظر می توان در اردوی 
زیباکنــار، به جــای نگاه ســلیقه ای به 
این دســت مسائل نظری و اکتفا به ارائه 
برخی دسته بندی ها و نقدهای کلی، به 
صحبتی کارسازتر مانند بررسی دقیق و 
مستند عملکرد متولیان دین در دانشگاه 
به تفکیک و بر اساس وظایفشان و عوامل 
مختلف مؤثر بر موضوع دین  در دانشگاه 
پرداخــت و به ســمت ارائــه راهکارها و 

پیشنهادهای عملی رفت.
هر چند این ارائه گامی رو به جلو بود، اما 
امید است در ســال های آینده با فراهم 
کــردن زمینه حضور همه دانشــجویان 
دغدغه مند در چنین کارگروه هایی و نه 
انتخاب و انتصاب از پشت درهای بسته، 
به این مســئله مهم و کلیدی به شــکل 

مؤثرتری پرداخته شود.

محمدحسین 
اعلمی

مروری بر جلسه ارائه کارگروه آسیب های اجتماعی

قصه هاییی برای نگفتن
دو ســاعت بعد از اینکــه بچه ها بــه زیباکنار 
رســیدند، اولین جلسه زیباکنار برگزار شد که 
مربوط به کارگروه آسیب های اجتماعی بود؛ 
در این کارگروه از مسائلی مثل امید و ناامیدی 
دانشــجویان، آمار استفاده از ســیگار و مواد 
مخدر در شــریف و حس دانشــجویان نســبت به دانشگاه 
صحبت شد. جلســه ارائه کارگروه آســیب های اجتماعی 
با ســخنرانی دکتر حسینی شروع شــد. پس از آن نوبت به 
مســئول کارگروه یعنی ســینا طاهری رســید؛ طاهری در 
ابتدای صحبت هایش خواستار تغییر نام این کارگروه شد. او 
پس از طرح این نکته، حاضران را به مشاهده کلیپی دعوت 
کرد که دو قسمت اصلی داشت. قسمت نخست کلیپ، که 
برای بیشــتر شریفی ها آشناست، همان ویدیویی است که 
هرســال برای ورودی ها در مورد دانشــگاه پخش می شود. 
قسمت دوم مصاحبه ای بود با دانشجویان مختلف که هریک 
از موضوعی در دانشگاه ابراز ناراحتی می کنند و به ناامیدی 
دانشــجویان شریفی نســبت به دانشــگاه و موقعیت شان 

اشاره دارد. 
طاهری ارائه اش را پس از کلیپ با طرح یک مثلث شــروع 
کرد؛ مثلث »دانشــجو، امید، دانشــگاه«. او با اشــاره به 
کلیشه ای شــدن مفهوم امید گفت: بر اســاس آماری که 
وزارت علوم ارائه داده اســت 1۳.7 درصد دانشــجویان 
شــریفی سیگار کشــیده اند که طبق این نظرسنجی آمار 
مصرف ســیگار در شــریف نسبت به کشــور باالتر است. 
او همچنین با نشــان دادن آمــاری در زمینه های مصرف 
»گل«، خودکشی، درگیری و تنش با استادان، نارضایتی 
از زندگی، بدبینی به آینده، احساس عدم امنیت و آرامش 
در دانشــگاه، احســاس عدم حمایت دانشگاه در هنگام 
مشکل، فراهم نبودن امکان رشد در جامعه، احساس عدم 
حمایــت قوانین اجتماعی، اضطــراب و تنش، غمگینی 
و افســردگی، ناامیدی و خشــم و عصبانیت در دانشــگاه 
شریف، آن را با آمار دانشگاه های منطقه یک و البته کشور 
مقایســه کرد و گفت که شــریفی ها عموما درصد باالتری 
در این مــوارد را به خود اختصاص داده اند، البته این آمار 

مربوط به سال ۹4 بود.
طاهری بارها به این موضوع اشاره کرد که خود را کارشناس 
این زمینه نمی داند و تحلیلی از این آمار ندارد. ســپس با 
ذکر این نکته که نظرسنجی طرح شده توسط این کارگروه 

ممکن اســت حاوی ایرادات فراوانی باشــد، به ارائه نتایج 
نظرسنجی پرداخت.

احساس یک طرفه من و شریف
قسمت بعدی کارگروه آسیب های اجتماعی شامل پخش 
کلیپــی از خفت گیری هــای اطراف دانشــگاه بــود که با 
توییت ها، عکس ها و گزارش هــای گوناگون در این زمینه 
همراه شــد. در ادامــه کلیپ، مصاحبه ای با دانشــجویان 
پخش شــد که ســوال اصلــی اش از دانشــجویان این بود 
که »به نظرتان دانشــگاه چقدر به شــما اهمیت می دهد و 
چقدر شما را دوست دارد؟« از محتوای مصاحبه ها چنین 
برمی آمد که عموم دانشــجویانی که با آنها مصاحبه شده، 
معتقدند دانشگاه اهمیت چندانی به آ نها نمی دهد یا آنها 
را دوست ندارد. مصاحبه شوندگان به منظور توضیح منظور 
خود، به مســائل صنفی چون غذا و امکانات رفاهی و رفتار 
کارمندان و استادان دانشــگاه اشاره می کردند. سخنران 
بعدی، مرتضی کیانی بود. مسأله اصلی ارائه او نیز امید بود 
و دالیل ناامیدی را خانواده، مسائل اقتصادی، انتخاب های 
شخصی و مشکالت افراد و البته دانشگاه عنوان کرد. کیانی 
گفت: »اینکه جامعه مشکل دارد، درست است ولی ما هم 

در دانشگاه نباید از سهم خود غافل شویم. بحث ما، بحث 
صنفی نیست؛ بحث ما احساسی است که دانشجو از این 
مسائل برداشت می کند. دانشــجو احساس می کند مهم 
نیست و این احساس مهم نبودن، »کاتالیزور« بی انگیزگی 
است.« کیانی با استناد به نظرسنجی مربوط به این موضوع 
اشاره کرد که از نظر اکثر دانشجویان، وضعیت روحی و روانی 
آنها برای دانشگاه اصال مهم نیست. همچنین اضافه کرد که 
در مسائلی مانند بهداشت، از آنجا که دانشجویان نتیجه ای 
را از اهمیت دانشــگاه به خود دیده اند نظر متفاوتی دارند 
اما در مســائلی مثل رابطه با استاد راهنما وضعیت اینگونه 
نیست. کیانی اشاره کرد که در دانشکده ای مثل صنایع که 
وضعیت مناسبی ندارد، نظر دانشجویان به سؤاالت عمدتا 
به سمت »کامال مخالفم« متمایل است اما در دانشکده هایی 
مثــل کامپیوتر که وضعیت بهتری دارد، نظر دانشــجویان 
بیشتر به »نسبتًا مخالفم« نزدیک است و این یعنی دانشجو 

نتایج را می بیند و این روی نظرش تأثیر می گذارد.
در پایان جلســه کلیپی پخش شــد که در آن دانشــجویان 
مختلفــی نظرات خود را نســبت به رابطه با اســتادان ابراز 
می کردند. تقریبا هیچ یک از مصاحبه شوندگان، دِل خوشی 

از رابطه با استادان و استادان راهنمایشان نداشتند!

هاتف محقق

گزارش

محمدحسن سیفدار، مسئول 
کارگروه دین، برنامه را با قرائت 
آیاتــی از قــرآن و پــس از آن 
معرفــی کارگروهش شــروع کرد و بــه ارائه 
تعریفی از دیــن پرداخت. بحث را »فاطمه 
رضوانــی« از میانه جمعیــت ادامه داد و به 
بررسی نتایج نظرســنجی پرداخت. سوال 
اول مربوط به لزوم وجــود رضایت الهی در 
کارها بوده؛ پاسخ ها 2۵درصد کامال موافق، 
و 2۶درصد کامال مخالف هستند. نظرات، 
طیفی نســبتا متقارن نســبت به وســط را 
تشــکیل می دهند. ســیفدار به تبیین این 
پرسش ها می پردازد که دیدگاه های موافق 
و مخالــف لــزوم و وجود رضایــت الهی چه 
دیدگاه هایی هستند، دانشجوها بیشتر به 
چه دیدگاه هایی متمایلند و چگونه نسبت 

به احکام دین برخورد گزینشی می شود.
مســئول کارگــروه دیــن در دانشــگاه در 
رابطه با ســواالت نظرسنجی هم صحبت 

کرد؛ در ســؤالی که به کفایــت عقل برای 
تشخیص اشاره دارد، ۳۶.۵ درصد کامال 
مخالف بودند و اکثریت را داشــتند. سؤال 
بعــدی در خصوص مشــاوره روانی دینی 
است و بیشــترین تعداد آرا به گزینه کامال 
موافقــم با ۳۵درصد رأی متعلق بود. یکی 
دیگر از ســؤاالت به بد بودن ارتباط بدنی 
دختران و پســران اشــاره داشت و 4۳.4 
درصــد در اکثریت و کامــال موافق بودند. 
در ســوال مربوط بــه مشــروبات الکلی و 
نجاست ســگ اکثریت به پیروی از احکام 
اشــاره کرده بودنــد.  در ادامــه کلیپی در 
رابطه با مرکز معارف پخش شــد که بیشتر 
مصاحبه شــوندگان در مورد این مرکز نظر 
مثبتــی ندارند. ارائه دهنــده بعدی، علی 
ســلطان زاده بود. دومین سخنران برنامه 
گفت افراد ســه دســته اند؛ دســته ای که 
خود را مذهبــی نمی داند، دســته ای که 
خود را مذهبی می داند و دســته ســومی 

که بی تفاوت است و تعداد این دسته رو به 
افزایش است. به عقیده سلطان زاده دسته 
سوم تنها دسته ای است که می تواند آسیب 
محسوب  شود. پس از پخش کلیپی دیگر 
سیفدار با چند سوال روی صحنه برگشت؛ 
مثل اینکه آیا اگر بودجه ای را لحاظ کنیم 
تا عزاداری ها بیشــتر شــود، این امر دین 
را درونــی می کنــد یا چیزی شــبیه لباس 
می شــود که می توان آن را به راحتی کند؟ 

یا اینکه آیا متولیان دین تا امروز خودشان 
را در تحقق اهدافشان موفق می دانند؟

سیفدار در ادامه به نظرسنجی برگشت. در 
رابطه بــا لزوم وجود مرکز معارف 44درصد 
پاســخ دهندگان کامال مخالــف بودند. او 
در رابطه با ســوال دیگری گفت ۳۶ درصد 
دانشجویان با صرف علم آموزی در دانشگاه 
کامال مخالفند. این جلسه با گرفتن عکس 

یادگاری به پایان رسید.

گزارش
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مروری بر نشست پر سر و صدای فلسفه و هیاهوی علم

معاونت فرهنگی و هیاهوی دانشجویان!
صبح روز دوم اردو، با نشست فلسفه و هیاهوی علم شروع شد و چقدر 
شگفت انگیز باشد که اول نشســت، بفهمی یکی از ارائه دهندگان، 
شاگرد شجریان پدر بوده و دست بر قضا برای خوش احوالی مخاطبان، 
چند بیتی را آواز بخواند و روز را برای همه شیرین کند! بعد از این شروع 

شیرین، نوبت به آغاز جدی برنامه ای شد که پایانی خاص داشت. 

مهدی 
طهماسبی

گزارش

در این نشست، سه برنامه وجود داشت. اول، 
میزگردی با حضور سه دانشجوی فلسفه علم 
که از زوایای مختلفی، سعی در مطرح کردن 
کلی اهمیت و موضوعات مرتبط میان فلسفه 
و فلسفه علم با دانشگاه شریف و دانشجویان 
مهندســی داشــتند. دومیــن برنامه پخش 
کلیپی بود برای آشنایی بیشتر مخاطبان با 
خود فلسفه، و نسبت علم و فلسفه و فرهنگ. 
کلیپ به دنبال این بود که بیان کند مباحثی 
که فلســفه علم درباره آنها صحبت می کند، 
در عملی ترین شــیوه ها نقش دارد چون به 
مهم ترین پرسش های پیش روی ما می پردازد 
و دانشــمندان خواهــی نخواهی پــا در راه 
همان مباحث مفهومی خواهند گذاشــت 
که قرن هاست فیلســوفان را مشغول کرده. 
و سومین بخش برنامه هم ارائه برخی موارد 
خاص فلســفی و معرفتی درباره ریاضیات و 
فلســفه بود که فنی تر شدن موضوع، دنبال 
کردن بحث را بــرای مخاطب عمومی کمی 

سخت تر کرد.
شاید بتوان گفت اصل چالش جلسه از اینجا 
به بعد شروع شد. البته نمی خواهم به شرح 
مفصل گفت وگوهای بعدی بپردازم بلکه صرفا 
به گزارشی اجمالی و ذکر چند نکته بسنده 

می کنم. برای مِن نویســنده این متن که هر 
دو طــرف گفت وگوی آن روز را سال هاســت 
می شناسم، نوشتن این چند نکته الزم است.
پرسش و پاسخ های بعد از ارائه ها، به غیر از دو 
سه پرسش مرتبط با بحث، عمدتا به صحنه 
دیگری غیر از ارائــه می پرداخت. چراغ اول 
سواالت را یکی از نمایندگان تشکل ها روشن 
کرد و این ســوال، شروع ســواالت مختلف 
منتقدان برخی رویکردهای معاونت فرهنگی 
دانشــگاه بود. شاید مهم ترین مسائلی را که 
مطرح شد، در سه محور بتوانم خالصه کنم؛ 
اولین ایــرادی که گرفته شــد، انتقاد از این 
بود که چرا به موضوع فلســفه علم پرداخته 
می شــود. ایراد دوم به ایــن موضوع ارتباط 
داشــت که مکانیزم طراحی برنامه های اردو 
و تعییــن ارائه دهنــدگان چرا بــا رأی گیری 
بیــن فعاالن نبوده و ایراد ســوم نیز انتقاد از 
بی توجهی معاونت به تشکل ها و امر سیاسی 

را دربرداشت.
در پاســخ بــه این دســت انتقــادات، دکتر 
جــواد درویش، مشــاور معاونــت فرهنگی 
در گفت وگویــی صریــح و رفت و برگشــتی 
با مخاطبــان، نکاتی را مطرح کــرد. اولین 
نکته مهــم درویش این بود کــه حواس مان 

باشد اساســا وقتی کسی مســئول نهادی 
می شــود، طبیعتا اگر با تمــام هویت و جان 
خود مســئول شــده باشــد، صرفا به دنبال 
مدیریت صوری نیســت و طبعا فهم خود را 
در مدیریت خود اعمــال می کند. از طرفی 
همان طور که دکترحسینی در ابتدای دوران 
معاونت، اولویت های خود را تشــریح کرده، 
توجه به بنیان های فلســفی علم و مســائل 
بنیادین، هم اساســا کاری فرهنگی است و 
هم از اولویت های امروز شــریف است. پس 
این انتظار نادرســتی اســت که از مسئولی 
بخواهیم در حیطه مســئولیتش، خودش و 

فهمش را کنار بگذارد.
درویش در پاسخ به نحوه طراحی اردو متذکر 
شد که در این اردو برخالف اردوی ورودی ها 
که تمام موارد با رأی گیری میان فعاالن انجام 
می شــود، توجه به افرادی حقیقی  است که 
در مــورد موضوعــات مهم فعالیت مســتمر 
داشــته اند و البته درکنار این موضوع، همه 
افراد می توانســتند با مســئوالن نشست ها 
ارتباط داشــته باشــند و همکاری کنند. اما 
درویش در پاســخ به سوال سوم، انتقاد را به 
خود تشکل ها وارد دانست که اساسا حرف 
زیادی برای گفتن ندارند، برنامه سال قبل آنها 

در اردو هم برنامه موفقی نبوده و رفتارشــان 
گاهی بوی سهم خواهی می دهد.

اختصــار گــزارش اجــازه ورود تفصیلی به 
موضوع نمی دهد. با اینکــه از نظر نگارنده 
دو پاســخ ابتدایی دکتر درویش، پاسخ های 
متینی بود ، اما مســأله نوع تعامل معاونت و 
تشکل ها، موضوع مهمی است. اگر تشکل ها 
مســیر درســتی را نمی روند، ُحســن عمل 
معاونت این اســت که بــه طرقی به اصالح و 
رشد آنها کمک کند، نه اینکه گاهی بی تفاوت 
و گاهی هم با تنش های غیر مستقیم نسبت 
بــه آنها موضــع بگیرد. اگر تشــکل ها دچار 
ضعف تئوریک هستند، معاونت می تواند با 
بزرگ منشی بیشتر به رشد آنها کمک کند و 
ناخواسته منجر به پیشرفت سیاست زدایی 
از شــریف نشــود )ضمنا نباید ورود گاه گاه 

تشــکل ها به مســائل عمیق تر را هم نادیده 
گرفــت(. همچنین یک کاســه کــردن همه 
رفتارهای تشکل ها به خاطر برخی ایرادات 
کم یا زیاد، چندان منصفانه به نظر نمی رسد. 
به نظر می توان گره کار تشــکل ها و معاونت 
را با سرانگشت تعامل و همدلی برای اصالح 
ایــرادات تا حد خوبی برطرف کرد. منوط به 
اینکه هر دو طرف، همدالنه تر از پیش، با هم 
همراهی کنند. سوءظن های احتمالی گرچه 
شــاید گاهی در مواردی خاص موجه به نظر 
برسند یا معقول باشند، اما نباید تمام نقاط 
مثبت را تحت شــعاع قرار دهند و بی جهت 
تکثیر شوند. امری که به خاطر سابقه خوب 
و منش انســانی دکتر حســینی از طرفی، و 
جویندگی و دلسوزی فعاالن تشکلی از طرف 

دیگر، کامال ممکن و قابل انتظار است.

چند نکته درباره نشست دانشجویان و استادان در زیباکنار

برخورد از نوع نزدیک
آخرین برنامه روز دوم گردهمایی زیباکنار 
»نشست اساتید« نام داشت. قبل از هر 
تحلیلی در مورد این جلسه الزم است به 
این نکته توجه شــود که هم تعداد اساتید و هم تعداد 
دانشــجویان حاضر در این جلسه تقریبا 2درصد کل 
اعضــای هیأت علمی و کل دانشــجویان دانشــگاه 
بوده است. لذا نتیجه گیری های کلی در مورد عموم 
دانشــجویان یا عموم اســتادان که صرفا با استناد به 
این جلسه صورت بگیرد، چندان معتبر نیست. نکته  
مهم دیگر این است که افراد حاضر در جلسه همگی 
از فعاالن فرهنگی بودند و طبیعتا جنس صحبت ها و 

دغدغه هایشان با بدنه  دانشگاه متفاوت است.
در نشست اساتید، سه نکته  مهم جلب توجه می کرد: 

z	 نکته  اول شــکل گیری یک فضــای گفت وگومحور
میان دانشجویان و اســتادان است؛ فضایی که در 
آن دانشــجویان علی رغــم انتقادهای مختلف، در 
محدوده  ادب و احترام صحبت می کنند و استادان 
هم با تواضع و ســعه صدر ســخنان دانشجویان را 
می شنوند. این گونه جلسات پیش از هر چیز قدرت 
اســتدالل را نمایان می کنــد و این محافل تمرینی 
مناسب برای اســتدالل کردن است. صرف نظر از 
اینکه این نشســت ها چقــدر می تواند باعث حل و 
فصل مشکالت شود، خوِد فضای تعامل و گفت وگو، 
افــراد را به هــم نزدیک می کند و تا حــدی به درک 
متقابل و صمیمیت منجر خواهد شد. نتیجه  اش هم 
این اســت که حتی اگر مشکلی حل نشود، تحمل 

شرایط موجود آسان تر می شود.
z	 نکته  دوم آگاهی متقابل دانشجویان و استادان از

مشکالت و محدودیت های همدیگر است. آگاهی 
از اینکه بخشی از بودجه  معاونت پژوهشی برای امور 

تغذیه دانشجویان خرج می شود یا مقایسه  بودجه  
دانشــگاه شریف با دانشــگاه های هم تراز در سایر 
کشورها، باعث می شود دانشجویان با آگاهی بیشتر 
در مورد مسائل مختلف قضاوت کنند و در فضایی 
واقع بینانه  از عملکرد مســئوالن دانشــگاه انتقاد 
کنند. در طرف دیگر هم دانشــجویان موضوعات 
مهمی را مطرح کردند؛ مثال موضوع مهم »اســتاد 
راهنما«. نقشــی که در بســیاری از دانشکده ها به 
آن توجهی نمی شــود و اســتادان راهنما جز امضا 
کــردن چند فرم و نامه، وظیفــه ای پیش روی خود 
نمی بینند. یا مثال این پرسش ساده که چرا برخالف 
بسیاری از دانشگاه های خارجی، سلف استادان 
از دانشــجویان جداست، به اســتادان و مسئوالن 
دانشگاه نشان می دهد که کارهای مثبت فراوانی 
بدون نیاز به بودجه قابل اجراســت که صرفا عزم و 

تالش آنها را می طلبد.
z	 نکته  ســوم و آخر به وجود آمــدن فضایی برای فکر

کردن به مشکالت و خالقیت برای ارائه  راهکار است. 
جمعی حدودا 200 نفره از استادان و دانشجویان 
شریفی در مواجهه با مشکالتی که در جلسه مطرح 
شــده، ناخودآگاه به »راه حل« فکــر می کنند و با 
قدرت خالقیت خود می توانند گام های مثبتی در 
جهت حل مشــکالت بردارند. برای مثال گروهی 
از دانشــجویان در زیباکنــار از طرحی برای اردوی 
ورودی ها که پرمناقشه ترین برنامه  معاونت فرهنگی 
است، رونمایی کردند که ادعا می کند حداقل 100 
میلیون تومان برای دانشگاه صرفه جویی دارد. اگر 
فقط همین یک ایده در عمل محقق شــود، با این 
صرفه جویی، کل هزینه  زیباکنار ســال بعد تامین 

می شود!

درباره نشست دیدار با هیأت رئیسه در اردوی زیباکنار

سندروم تشکل ها!
جلســه ای کــه قــرار بــود در آن حرف 
بچه هــای فعــال فرهنگــی بــه گوش 
هیأت رئیســه دانشگاه برسد، همه چیز 
داشت به جز خود رئیس؛ جلسه ای که از همان ابتدا 
با درگیری و تنش بر سر قرائت بیانیه نامربوط مسئول 
کارگروه زنان، و در پی آن اعتراض به اظهارات مجری 
برنامه شروع شد. سپس خبری رسید که دکتر فتوحی، 
ریاست دانشگاه در ترافیک مانده و به جلسه نمی رسد. 
طبق سنت همیشگی، تشکل ها تک تک بیانیه های 
خــود را خواندند که خوشــبختانه این بــار برخالف 
ســال گذشــته زیاد به یکدیگر طعنه نزدند و ســعی 
کردند مســائل فرهنگی را بیان کنند. البته از همان 
اول بحث اردوی ورودی ها مطرح شــد کــه در ادامه 
هیاهوی زیادی به پا کرد. دبیر کانون های فرهنگی، 
دبیر انجمن های علمی، دبیر شورای صنفی و نماینده 
دانشــجویی هأت نظارت بر نشریات هم پس از آن به 
بیان دغدغه های خود پرداختند. چیزی که از اواسط 
جلسه چالش انگیز شد، رونمایی از طرح پیشنهادی 
اردوی ورودی هــا بود که چند نفر نوشــته بودند. این 
اتفاق، ســوت آغاز راند دوم جدال بین تشکل ها بود. 
تشکل هایی که به هر حال منافع گروه خود، در اعمال 
قــدرت و نظردهی در اردو را در خطــر دیده و هر یک 
زمانی خواســتند تا طرح خودشان را بنویسند و ارائه 

کنند تا از قافله جا نمانند.
موضــوع دیگری کــه بعد از اتمام جلســه به چشــم 
می آمد، اثرگذاری کمرنگ کانون های فرهنگی بود. 
چطور شد که به همه کانون های فرهنگی یک تریبون 
اختصاص یافت؟ تشکل هایی که هر کدام به اندازه کل 
کانون های فرهنگی زمان در اختیار داشتند، بیشتر 
کار فرهنگی کرده اند یا کانون موسیقی، هنر، تئاتر، 

شعر و ادب، محیط زیست، گروه کوه و ...؟ 
مثال وقتی نماینده کانون موســیقی در حال پرسش 
از هیأت رئیســه بود، اکثر حضار بــا یکدیگر صحبت 
می کردنــد یــا در گوشی هایشــان فرو رفتــه بودند. 
حافظه ام را که مرور می کنم، یادم می آید پارسال هم 
هنگامی که دبیر گروه دوســت داران محیط زیســت 
حرف می زد، آن قدر همهمه زیاد بود که مجری مجبور 
به تذکر دادن شد. دالیلش واضح است؛ مگر چند نفر 
از حضار به خاطــر کار فرهنگی- هنری خود در آنجا 
بودند؟ ســنت همیشــگی که از آن حرف زدم دقیقا 
همین اســت! چون هیچ کســی جرأت ندارد بگوید 
چه لزومی دارد همه تشــکل های سیاسی در اردوی 
فرهنگی، این همه تریبون و سهمیه داشته باشند؟ چرا 
نمی توانند همفکری کرده و بیانیه مشترک بدهند؟ 
مگر در ســالیان اخیر چه گلی به ســر دانشــجویان 
زده اند؟ تشکل هایی که غالبا تنها کار فرهنگی شان، 
چاپ کردن یک یا دو نشــریه اســت که آنجا هم اکثرا 
سیاسی می نویسند یا برگزاری تریبون های به اصطالح 
آزادی که مسئولیت آزادی پس از بیانش را هیچ کس 
بر عهده نمی گیرد. تشکل ها با ثبت گروه های بسیار 
وابسته به خود، ســهمیه و حق رأی خود را در خیلی 
جاها زیاد کرده اند که پس از انتشار سهمیه ها از طرف 

مسئوالن اردو، این موضوع خیلی واضح تر می شود.
شــاید اردوی زیباکنار نمونــه ای از وضعیت فرهنگ 
امروز کشــور ما باشــد؛ فرهنگی که بین کشــمکش 
گروه های سیاســی و قدرت طلبان قربانی شده و هر 
طرف، مســئولیت تخریب آن را بر عهده طرف دیگر 
می داند. شاید درست تر باشد سال دیگر هدفمان را از 
اردوی زیباکنار مشخص کنیم و مواردی را که با هدف 

فرهنگی مان همخوانی ندارد، به حداقل برسانیم.

گزارشگزارش

امیر 
سپهر حجازیهرمزی نژاد
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زیباکنار؟؟؟



زیباکنار از نگاه خود حاضران در اردو چگونه بود؟

خیلی خوش گذشت

فتوحی یادت باشه، زیباکنار باید باشه
پرسیدیم که آیا با تداوم این برنامه به عنوان یکی از برنامه های 
ثابت معاونت فرهنگی دانشــگاه موافق هســتید یا خیر؟ 
۹1درصد پاســخ مثبت دادند. سال گذشته هم ۹4درصد 
از حاضران اردو به این سؤال پاسخ مثبت دادند. نمره کلی 
اردو هم )از پنج( از ۳.۹4 در سال گذشته به 4.0۵ افزایش 
داشته اســت که وقتی جامعه سخت پسند شریف چنین 
نظری داشته باشــد، یعنی خیلی راضی بوده است. البته 
خطای ظریفی در این نظرسنجی هست و آن اینکه کسانی 
به این پرسشنامه پاسخ داده اند که در اردو حضور داشته اند، 
در حالی که بخش قابل توجهی از فعاالن فرهنگی نه پارسال 
و نه امسال در این اردو حضور نداشتند؛ هر چند بعید است 
در صورت حضور و پاسخ دهی آنها نیز در نتایج تغییر فاحشی 
رخ دهد و اکثر دانشجویان با گردهمایی فرهنگی موافقند.

هیچ کس انتقاد ندارد، فقط کمی دقت کنید
برنامه ریزی کلی اردو، ســؤال دیگر روزنامه بود که نسبت 
به پارســال نتایج کمی افت داشته است. سال پیش فقط 

۳درصد افراد به برنامه ریزی کلی اردو نمره ضعیف دادند که 
امسال به 2۳% افزایش یافتند و 70% راضی پارسال به %۶0 
تنزل یافته است. نکته دیگری که دانشجویان در آن نسبت 
به پارسال کمی ناراضی تر بودند، مکانیزم انتخاب افراد بود. 
سال پیش 80% شرکت کنندگان با مکانیزم کلی دعوت از 
افراد موافق بودند که این عدد امسال به ۶۳% کاهش یافته 
است. البته شــاید یکی از دالیل آن را بتوان کاهش قابل 

توجه افراد دعوت شده از میان گروه ها دانست.

دوست داشتنی ها
باحال ترین و جذاب ترین برنامه سالنی اردوی زیباکنار2 از 
نگاه حاضران، کارگروه دین در دانشگاه بود که ۳1% آرا را 
به خود اختصاص داد. پس از آن کارگروه فلسفه و هیاهوی 
علم با 2۵% دومین و نشست با هیأت رئیسه با 18% سومین 
برنامه جذاب زیباکنار2 بودند. سؤال بعدی این بود که »با 
کدام برنامه کمتر از همه حال کردید؟« که کارگروه زنان با 
۳۵% آرا برنده تمشــک طالیی و فلسفه و هیاهوی علم با 

۳2% آرا برنده تمشک نقره ای شدند. 

روزنامه )طبق معمول نیمسال گذشته!( یک نظرسنجی برگزار کرد، این بار با موضوع زیباکنار. تعداد شرکت کنندگان در زیباکنار2 و سهمیه گروه های مختلف 
هنوز مورد اختالف علماســت ولی بر اســاس شــنودی که روزنامه در اردو کار گذاشته بود، متوجه شدیم که بین 160 تا 190 نفر در اردو شرکت کرده اند و به 
همین تعداد هم به تهران بازگشتند. همچنین حدود 70 استاد به زیباکنار دعوت شدند، تقریبا 25 نفر برای حضور اعالم آمادگی کردند و در نهایت حدود 

12 استاد به کاروان فرهنگی پیوستند. با این مقدمه، برایند نظرات 111 نفر شرکت کننده در نظرسنجی روزنامه را با هم مرور می کنیم.

گزارش

کارهای معاونت فرهنگی فعلی را اگر بخواهیم با چند کلمه توصیف کنیم، احتماال تعبیر »تغییر زیبا« می تواند گزینه خوبی برای خالصه گویی و ایجاز باشد. معاون واقعا فرهنگی 
دانشگاه از همان ابتدای تصدی پست معاونت با توجه به عقاید و سالیق و تعریفی که از آرمانشهرش داشت، به دنبال بهبود جّو فرهنگی دانشگاه بود و برای همین منظور در 
کنار تالش برای ایجاد تغییر در بعضی برنامه های فرهنگی ریشه دار دانشگاه مثل اردوی ورودی ها، خودش هم آستین باال زد و برنامه های جدیدی را در فضای دانشگاه تعریف 
کرد؛ برنامه هایی که با وجود گذشــت تنها دو ســال از تولدشان، آنچنان در بین فعاالن فرهنگی ریشــه دوانده اند  که تصور نبودشان هم دیگر برای بچه های ساختمان شهید 
رضایی ممکن نیست. بدون اغراق »شریف زیبای من« و »زیباکنار« را می توان از مهم ترین و مؤثرترین وقایع فرهنگی شریف در شرایط فعلی دانست. امسال هم نشست فعاالن 

فرهنگی دانشگاه به میزبانی زیباکنار با متنی آرام و حواشی گوناگون برگزار شد که مرور آنها می تواند برای افزایش بهره وری آن در سال های آینده راهگشا باشد: 

z	 کمتــر کســی را می تــوان پیدا کــرد که 
دغدغه فرهنگ شــریف و تجربه فعالیت 
دانشجویی را داشته باشد و تأثیر و اهمیت 
چنین برنامه ای را انکار کند؛ چند روز در 
کنار هم بودن جمعی از فعاالن فرهنگی 
و آشنایی و صحبت و تبادل نظر و آگاهی 
از نگــرش یکدیگر در کنــار تعریف چند 
مســأله بــرای دانشــگاه و کار چندماهه 
برای فهمیدن درست مسأله و ارائه راهکار 
برای آن به خوبی ارزش های این نشست 
را نشــان می دهد، آن هم در شرایطی که 
جامعه ما از معضالتی مثــل بی تفاوتی، 
منزوی شــدن و عدم توانایــی گفت وگو و 

مفاهمه رنج می برد.
z	 اگرچــه زیباکنار هنوز به بلوغ کامل خود

نرسیده و خیلی از مسائل و مشکالت آن 
را می توان بــه پای نوپایی اش گذاشــت 
ولی بهتر اســت که در همین ســال های 
ابتدایــی مختصــات خــود را در فضای 
دانشــگاه کمی دقیق تر مشخص کند تا 
بتوان با دیدی بهتر در مورد آن صحبت و 
قضاوت کرد. زیباکنار هنوز با خودش کنار 
نیامده که یک برنامه دانشــجویی اســت 
یا یک برنامــه از طرف معاونت فرهنگی؛ 
از همین رو انتخاب مســئول آن، تعریف 
موضوع کارگروه ها و نیز انتخاب اعضای 
کارگروه ها ابهامات زیادی دارد. برخالف 
اردوی ورودی هــا که در چندســال اخیر 
فرایند نســبتا شــفافی را تجربــه کرده و 
دانشجوها حس می کنند که واقعا نقشی 

در برنامه ریزی کالن ایــن اردو دارند، در 
مورد زیباکنار به نظر می رســد که فعاالن 
فرهنگی بیشــتر مخاطب هستند. البته 
اگر این برنامه قرار است برنامه ای از طرف 
معاونت برای بچه هایش باشد، این مسأله 
طبیعــی اســت و نمی توان نقــدی به آن 
وارد کرد ولی از فضای رســانه ای اطراف 
زیباکنــار چنین برداشــت می شــود که 
معاونــت فرهنگی ادعایــی درباره ایفای 
نقش در آن نداشــته و صرفا امور اجرایی 

آن را پیگیری می نماید.
z	 ابهامات مربوط به هزینه اردو در چند وقت

اخیر نقل محافل و گروه های دانشجویی 
شریف بوده و درحالی که همه گروه های 
دانشجویی با مشکل بودجه دست و پنجه 

نــرم می کننــد و حتــی اردوی ورودی ها 
زیر تیغ نقد مســائل مالی قرار دارد، این 
ســؤال دهان به دهــان می چرخد که آیا 
امــکان صرفه جویی اقتصادی در اجرای 
این نشســت با برگزاری آن در جایی مثل 
تهران وجود ندارد؟ حتی اگر بپذیریم که 
هزینه تمام شــده زیباکنار برای دانشگاه 
نسبت به مزایای آن چندان زیاد نیست، 
از این مسأله که هزینه های برگزاری آن در 
هرحال از بخشــی از بودجه کشور تأمین 
می شــود، نمی توان به سادگی گذشت. 
نکته دیگــر صرف اعتبار معاون فرهنگی 
برای برگزاری این اردوســت درحالی که 
برنامه هــای دانشــجویی معمــوال از این 

پشتوانه مهم برخوردار نیستند.

z	 از جملــه اهــداف برگــزاری زیباکنــار
همگرایــی و تعامــل بیشــتر گروه هــای 
دانشــجویی بوده ولی برخی روایت های 
منتشرشــده از اردو در فضــای مجــازی 

خالف این را نشان می دهد.
z	 زیباکنــار یــک، متأســفانه دغدغه هــا و

نگرانی هایــش را همان جــا کنــار دریــا 
چال کرد. در واقــع ارائه کارگروه ها صرفا 
تلنگری به بچه ها و مســئوالن زد تا کمی 
چشم هایشــان را بــاز کننــد و واقعیــات 
موجود را ببینند ولی برنامه ای برای زنده 
نگه داشتن این بیداری و توجه و راهکاری 
برای مسائل مطرح شده نداشت و همین 
شــد که تا اردوی امســال دوبــاره همان 
آش بود و همان کاســه و در عمل تغییری 
احساس نشد. اگر موضوعات کارگروه ها 
واقعا مســائل مهم و اولویت دار دانشگاه 
است، انتظار می رود بیشتر از زیباکنار در 
بین دیوارهای آجری شــریف با آنها سر و 
کار داشته داشته باشیم و به آنها فکر کنیم 
و مهم تر از آن برای آنها برنامه ریزی کرده و 

مسیر راه مشخص کنیم.

باحال ترین 
برنامه سالنی 

زیباکنار2

تمشک طالیی 
زیباکنار2

  کارگروه دین در دانشگاه

  کارگروه فلسفه و هیاهوی علم

  نشست با هیئت رئیسه

  کارگروه آسیب های اجتماعی

  نشست با استادان

  کارگروه زنان

  کارگروه زنان

  نشست با هیئت رئیسه

  کارگروه آسیب های اجتماعی

  نشست با استادان
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 عکس 
و مکث  نکات الزم 

برای یک تجربه زیباکناری
هــرکاری مناســک خــود را دارد. 
زیباکنار رفتن، اگرچه در نگاه اول 
بسیار ساده به نظر می رسد، کاری 

بسیار دشوار و طاقت فرساست؛ اگر و تنها 
اگر رسوم مربوط به آن را بلد نباشید. لذا بر 
آن شدیم تا با برشمردن نکاتی چند، شما 
را برای رســیدن به اوج لذت در زیباکنار 

راهنمایی کنیم:
1.  غــروب ربانــی و طلــوع معنوی مال 
فیلم های غربی است. مبادا خواب صبح 
معنــوی و بازی های ربانــی دم غروب را 
فدای چیزی کنیــد! می روید خودتان 
را عــالف می کنید و آخــرش می بینید 
کــه حتی دوســتانتان هــم در مه دیده 

نمی شوند؛ خورشید که فدای سرتان.
2.  سفر شمال از پشت دوربین زیباست. 
اما جلــوی دوربین همه ش بوی ســیر 
می دهــد. حتی المقدور تا جــا دارید با 
خودتان آدامس ببرید. فراموش نکنید 
کــه به انــدازه کل جمع ببریــد. گاهی 

دوستان مهم ترند!
۳.  در اتوبوس رفت و برگشت، درصورت 
مشاهده، صندلی ها را از جلو پر کرده و 
از نشســتن حاج آقا و هرگونه حاج آقای 
احتمالی دیگر جلوگیــری کنید که در 
غیر این صورت، احتماال تا آخر مسیر را 
با ندای »ممد نبودی ببینی« همراهی 
خواهید کــرد. البته الزم به ذکر اســت 
که حاج آقای اتوبوس برگشت ما خیلی 
پایه بود و اصال معادالت را برهم ریخت؛ 
ولــی اگر حاج آقــا را نمی شناســید، به 

استریوتایپ ها اعتماد کنید!
4.  حواستان باشد تحت هیچ شرایطی 
در اتوبوســی که مســئولیتش بــا آقای 
»ج.د.« است سوار نشوید. ناگهان وسط 
راه شما را جا می گذارد و شما تا پلیس راه 

را باید در اتوبوس ملت سر کنید.
۵.  فقــط بچه های نشــریات می فهمند 
»اساتید«، »گزارشات« و »پیشنهادات« 
غلــط هســتند! صرفــا جهــت اطالع، 
»استادان«، »گزارش ها« و »پیشنهادها« 
درست اســت. پس همیشه یکی دو نفر 
نشریاتی پیدا کنید که وقتی در یک جلسه 
1۵0 بار از اســاتید اســتفاده می شود، 
بتوانید با هم غر بزنید؛ تکی نمی چسبد!
۶.  آنجــا همه خیلی جــّو فاخری دارند 
و ادای ایــن خارجی هــا را درمی آورند. 
تــا می توانید از این فضا سوءاســتفاده 
کرده و به جای انجام فرائض روزمره مثل 
غذاخوردن به بحث های فاخر و بی ربط 
با فعاالن فرهنگــی بپردازید. هرچه در 
فضای دانشگاه با فعال فرهنگی مذکور 
دشمنی بیشتری داشته باشید، بحث با 

او در زیباکنار فاخرتر است.

وصله پینه

محمدحسین 
هوائی

شریف در سال 2040 میالدی! )یا 1420 خورشیدی(
14 بهمن 1420

عده ای از دانشجویان با تجمع در برابر 
ساختمان نقلیه خواســتار استعفای 
یکی از رانندگان شدند. این اعتراض ها 
به دلیل واژگونی کشتی حامل 1800 
دانشجوی شریف بود که دیروز در مسیر خوابگاه به دانشگاه 
)برای شــرکت در کالس ریاضی 1( دچار حادثه شد. همه 
سرنشــینان غرق شــدند و علت حادثه، عمل نکردن ترمز 
کشتی عنوان شد و بالفاصله دانشجویان خشمگین از رئیس 
نقلیه خواستند اســتعفا دهد که ایشان نپذیرفت. ریاست 
دانشگاه گفت اگر قرار باشد برای هر حادثه کوچکی، یک 
عده اســتعفا بدهند که سنگ روی ســنگ بند نمی شود. 
واژگونی وسایل حمل دانشجو از بیست سال پیش همراه با 

رشد علمی کشور روندی افزایشی داشته است!

15 بهمن 1420
پردیــس بین الملــل شــریف در جزیره تنــب کوچک در 

اطالعیــه ای اعالم کــرد کالس ها از این پــس به صورت 
مجــازی برگــزار می شــود. پیشــتر، محل برگــزاری این 
کالس هــا، بــاالی یکــی از درخت هــای تــوت در ضلع 
شمالی دانشــگاه عنوان شده بود که با اعتراض عده از از 
دانشجویان پردیس بین الملل شریف در تنب بزرگ مواجه 
شد. دانشجویان تنبان )دو تنب( دیروز در بیرون دانشگاه 
با یکدیگر درگیر شدند که با وساطت مدیر آموزش پردیس 
بین الملل در جزیره هندورابی، خاتمه یافت. مدیرکل دفتر 
آموزش های فرنگــی و آزاد اخیرا گفته بود به دلیل کمبود 
بودجه، دانشــگاه شریف در هر خشــکی که اطراف آن را 
آب فراگرفته باشــد، پردیس خواهد زد اما برای آســایش 
عزیزان مان، کالس ها هــر جایی که آنها حال کنند برگزار 

می شود.

16 بهمن 1420
تدریــس واحدهای تــرم آینده تعدادی از دانشــکده ها به 
پیمانکار واگذار می شــود. معاون آموزش با اعالم این خبر 

افزود، ۹0درصد استادان شــریف در بیست سال گذشته 
اپــالی کرده اند و االن در قرقیزســتان و تیمورشــرقی کار 
می کنند و ما برای تامین اســتاد با مشکل روبرو هستیم. او 
گفت با موسســه مدبران نظیف و جگرسرای یاران روبروی 
دانشگاه مذاکراتی داشته ایم. وی گفت، حقوق یک استاد 
ماهیانه ۳ دالر است و آنهایی که مانده اند احتماال در حال 
فراگیری زبان قرقیزی هستند و به زودی اپالی می کنند. 

17 بهمن 1420
نتایج نظرسنجی روزنامه شریف در مورد استعمال حشیش 
در دانشگاه نشان می دهد که 70درصد مصرف کنندگان 
ترجیح می دهند در فضای باز روبروی شــریف پالس مواد 
مصــرف کنند و ۳0درصد دانشــجویان خواســتار فروش 
قانونی هرویین در دانشگاه شده اند. جلیقه قرمزها اعالم 
کرده اند که در صورت عملی نشدن درخواست شان ممکن 

است دست به اقدامات خشونت آمیز بزنند. 
* علیرضا مختار

شیخ بزول *

786****0912: سالم یك نکته در ارتباط با ستون طنز صفحه 
آخر روزنامه شــریف داشــتم. طنزپرداز محترم این ستون، در 
چند مطلبی که اینجانب دیدم، الحمدلله مواظب رعایت خط 
قرمزهای محتوایی در ارتباط با الفاظ دینی و عبارات معارفی و 
آیات قرآن هست. ولی به هر حال استفاده از آیات شریف قرآن 
در خارج از ســیاق های معارفی، ممکن است آسیب زا باشد. 
یعنی اســتفاده از آیات قرآن در طنزپردازی، ممکن اســت بر 
تقدس و احترام این آیات در اذهان برخی مخاطبین به صورت 

ناخواسته تاثیر نامطلوب بگذارد. در تبلیغ عقل و دین و عدل و 
اخالق، همیشه موفق و سربلند باشید.

  سالم. واال نویســندگان ما کم کم به این نتیجه 
رســیدن که با بندگان خدا که نمی شــه شــوخی کرد؛ لذا 

مجبوریم با خود خدا شوخی کنیم. 
740****0912: ســالم انصافا مطالب این شــماره آخری 

خیلی به دل نشست.
  سالم. یعنی تو این مملکت هرکاری هم بکنیم، 

بــاز از هرچه که بگذریم، واســه شــریفیا ســخن از اپالی 
خوش تر است.

135****0912: ســالم. آقــا اگــر زبــون ایــن گربه ها رو 
می فهمید بگید رعایت حال ما رو هم بکنن!

  ســالم. ما یک طرحــی رو شــروع کردیم که به 
هر گربه یک تقویم جاللی بدیم؛ بلکه در شناســایی فصل 
بهار موفق تر از این چیزی که هست عمل کنه. امیدواریم 

موفقیت آمیز باشه!

خواب ار چه خوش آید همه را در عهدش    /    حقا که به چشم در نیامد ما را جز نقش تو در نظر نیامد ما را    /    جز کوی تو رهگذر نیامد ما را 
)سلمان ساوجی، قرن هشتم، رباعیات(

چالش 10 سال
2019 - 2009

شرح 
هجران
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صفحه آخر

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به پروژه. پروژه هایی که ترم قبل تعریف 
شدند، مهلت شان یک بار تمدید شد و به تعطیلی بین دو ترم کشید و برای 
بسیاری از دانشجویان به ترم جدید کشید! تقدیم می شود به دانشجویانی 

که تعطیالت بین دو ترم نداشــتند و با بدبختی بار سفر به منزل را بستند تا 
چند روزی را با خانواده بگذرانند. این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به 
دسته دیگری از دانشجویان که نه تنها پروژه نداشتند، بلکه امتحانات شان 

هم زود تمام شــد و به خانه رفتند و هنوز هم در خانه هســتند و با توجه به 
تعطیلی شــنبه و دوشنبه هفته آینده، شــنبه بعد از آن به دانشگاه رجعت 

خواهند کرد.

تقدیم می شود به ...

نیش شتر

پیامک


