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علوم پايه 
مثل ذخيره بانكي است

من علوم پاي��ه را خيلي مهم مي دان��م. من يك وقتي 
گفتم علوم پايه در مقايسه  با علوم كاربردي اي كه ما 
داريم، مثل يك ذخيره  بانكي است در مقابل پولي كه 
شما توي جيبتان مي گذاريد. شما براي خودتان يك 
مقدار ذخاير بانكي داريد كه پشتوانه  كار شما، مايه  اميد 
شما، منشأ درآمدهاي شما آن است. البته يك مقدار 
هم پول ت��وي جيبتان مي گذاريد و خ��رج مي كنيد. 
نمي خواهيم جسارت كنيم؛ واقع قضيه اين است. اين 
علوم كاربردي اي كه امروز وجود دارد، اينها همه اش 
همين پول هايي است كه ما داريم خرج مي كنيم. يك 
ملت مجبور است مهندسي داشته باشد، شهرسازي 
داشته باشد، صنايع داشته باشد، پزشكي داشته باشد، 
سالمت و درمان داشته باشد؛ اينها پول هايي است كه 
روزانه داريم خرج مي كنيم؛ اما مايه و ريشه  اصلي اين 

علوم، علوم پايه است. 
13مهر 1390

لزوم توجه بيشتر 
به دانشگاه شاهرود

  مرتضي جعفري پور*
در دانشگاه شاهرود به تأسي از كل دانشگاه هاي كشور 
در بحث فرهنگي و موضوعات مربوط به تش��كل ها 
دو مش��كل وجود دارد، يكي مشكلي كه تشكل هاي 
موجود دارند و يك بحث هم بحث صدور مجوز براي 
تشكل هاي تازه تأسيس است كه خواسته يا ناخواسته 
يكسري محدوديت ها را براي تشكل ها ايجاد كرده اند 
و دست هاي پشت پرده اي هس��ت كه نمي خواهند 
تشكل هاي جديد در فضاي دانشگاه تأسيس شوند. 
در فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه نوعي كج سليقگي 
وجود دارد و يكس��ري محدوديت هايي را خواس��ته 
يا ناخواسته براي تشكل ها ايجاد مي كنند. به عنوان 
مثال 9 ماه از درخواست ما براي تأسيس تشكل جديد 
انجمن اسالمي در دانش��گاه مي گذرد و متأسفانه از 
مدت زمان قانوني يك ماه و 15 روز كه در آيين نامه 
تشكل هاي اس��المي براي تأس��يس دانشگاه عنوان 
شده، هشت ماه گذشته و مس��ئوالن دانشگاه هنوز 
جوابي نداده اند كه چرا اجازه تأس��يس يك تش��كل 
اسالمي را در دانشگاه نمي دهند و دليل قانع كننده اي 
نيز ارائه نمي كنند تا ما متوجه شويم كه چرا با تشكلي 
كه مي خواهد يكس��ري فعاليت فرهنگي انجام دهد 

مخالفت مي كنند. 
مسئله بعد تبديل دانشگاه صنعتي شاهرود كه تنها 
دانشگاه صنعتي استان بود به دانشگاه جامع و اضافه 
كردن كد رش��ته هاي جديد به اين دانش��گاه است. 
بسياري از اين كد رشته ها ش��ايد خيلي در دانشگاه 
صنعتي كاربرد نداشته باش��د و از آن طرف افزايش 
تعداد دانشجو و عدم توجه به زيرساخت هاي موجود 
در دانشگاه يكسري مش��كالت براي دانشجويان به 
وجود آورده اس��ت. به عنوان مث��ال در بحث رفاهي 
يكسري مشكالت در دانشگاه است كه يك مديريت 
مناسبي مي خواهد خيلي از دانش��جويان ما متأهل 
هستند ولي متأسفانه تعداد خوابگاه هاي متأهلي در 
كل كشور اندك است و در دانشگاه شاهرود نيز با توجه 

به ضرورت اين موضوع خوابگاه متأهلي نداريم. 
عالوه ب��ر اين براي دانش��گاه صنعتي ش��اهرود يك 
پرديس جديد به نام پرديس مهندسي و فناوري نوين 
احداث كرده اند كه فاصله زيادي با دانشگاه و شهر دارد 
و دانشجويان براي رفت و آمد با مشكل مواجه هستند 
و سرويس اياب و ذهاب به نحو مطلوبي خدمات ارائه 
نمي دهد، در زمس��تان دختران و پس��ران دانشجو 
مدت ها بايد منتظر سرويس باشند تا سرويس برسد 
و جايگاه مناس��بي هم براي زمان انتظار دانشجويان 

تعبيه نشده است. 
در بحث آزمايشگاه ها اگرچه آزمايشگاه هاي مجهزي 
در دانشگاه وجود دارد ولي دستگاه ها و ابزارهاي اين 
آزمايشگاه ها براي ساليان قبل است كه نياز به، به روز 
ش��دن و بازنگري و تجهيز وس��ايل جديد با توجه به 

پيشرفت علمي احساس مي شود. 
نكته پاياني كه در دانشگاه بسيار مهم است، پيشرفت 
علمي مورد تأكيد مقام معظم رهبري است. متأسفانه 
اين بحث پيش��رفت علمي با نگاه هاي حزبي كه در 
برخ��ي انتصابات داش��ته اند كمي دچار افت ش��ده 
است؛ به عنوان مثال جذب هيئت علمي در دانشگاه 
شاهرود با س��نجش ها و معيارهاي علمي و آموزشي 
انجام نشده و شاهد هستيم كه در ترم جديد كساني 
جذب هيئت علمي شدند كه وابستگي حزبي به برخي 
جريانات دارند كه اين رويه پيشرفت علمي دانشگاه 
را با مش��كالتي روبه رو خواهد ك��رد و انتظار مي رود 

مسئوالن به اين دغدغه ها توجه داشته باشند. 
* سخنگوي انجمن اسالمي 
دانشگاه صنعتي شاهرود

  كاهش 1۳ درصدي ظرفيت تحصيالت تكميلي دانش��گاه 
تربيت مدرس در سال 94

  پنج دانش��گاه درآمدزاي كشور: دانش��گاه تهران، صنعتي 
شريف، شيراز، فردوسي مشهد و صنعتي اميركبير

  درخواست بسيج دانشجويي براي تداوم سخنراني رحيم پور 
ازغدي در نماز جمعه

   نامه دانش��جويان به وزير علوم: تخصي��ص وام 6 ميليوني 
گره اي از كار دانشجويان دكتري باز نمي كند 

  نامه دانش آموختگان دانشگاه تهران: »نيلي احمدآبادي« 
كفايت الزم براي رياست دانشگاه تهران را ندارد

  مدير كل دفتر برنامه ريزي و تحصيالت تكميلي وزارت علوم: 
نمره مردودي دانشجو در معدل حساب نمي شود.

  بدهكاران وام هاي دانشجويي در زمره بدهكاران بانكي
  دكتري »حقوق زن در اسالم« تصويب شد.

  تجميع بيش از 25 واحد دانشگاه پيام نور تا پايان سال
  نامه بسيج دانشجويي چهار دانشگاه مشهد به رئيس جمهور: 
آيا انحالل س��ازمان فضايي ايران س��بب تضعيف اقتدار ملي 
نيست؟/ نكند تجزيه سازمان از موارد توافق شده »ژنو« است!

  جامعه اسالمي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كاشان، 
در خصوص سلسله اخراج هاي استادان متعهد دانشگاه كاشان 

بيانيه اي صادر كرد. 

تيتر خبر

تريبون دانشجويي

زندگي دانشجويي

تمديد مرخصي در رستوران
چند دفع��ه اي كه با عليرض��ا بيرون رفته بودم متوجه ش��دم 
اخالقش با خانه خيلي متفاوت است. وقتي از جبهه مي آمد و 
من در خانه را باز مي كردم خنده روي لبش داش��ت در حالي 
كه خيلي خسته بود، مي گفت: وقتي من مي آيم تمام مشكالت 
و غصه هايم را پش��ت در مي گ��ذارم و وارد خانه مي ش��وم. در 
بين دوس��تانش هيچ كس فكر نمي كرد او چنين خصوصيات 
اخالقي اي داشته باشد. مي گفت: من زماني كه نيستم، نيستم 
ولي وقتي هستم وظيفه ام اين اس��ت كه تو را بيرون ببرم و در 
خدمت شما باشم. يك بار كه با هم شام به رستوران رفته بوديم 
ناگهان يك آقايي آمد پيش علي و شروع كرد به صحبت كردن. 
شهيد موحددانش به من گفت: ش��ما اينجا بايست تا بيايم و 
خودش به همراه آن آقا رفتن بيرون. وقتي برگش��ت ديدم به 
هم ريخته شد، پرسيدم: چه ش��ده؟ گفت: آن آقا خواسته اي 
داش��ت و من هم جوابش را دادم. خيلي پا پيچش نشدم براي 
اينكه موضوع را بفهمم اما بعد از چند دقيقه خودش گفت: در 
جبهه رفتارم با خانه زمين تا آس��مان فرق مي كند. اين آقا در 
منطقه از من مرخصي گرفته حاال مي گويد مرخصي مرا تمديد 
كن در حالي كه االن جانشين من فرد ديگري است و او بايد از 

ايشان اجازه بگيرد. 

  مرتضي جمشيدي
براس�اس آمار وزارت عل�وم در حال حاضر 
بيش از 250 هزار دانش�جو در سطح كشور 
در خوابگاه هاي دولتي اسكان دارند كه اين 
ميزان برابر با 40 درصد دانش�جويان روزانه 
محس�وب مي ش�ود. از ميان دانش�جويان 
متأهل ني�ز 27 ه�زار نفر در ح�ال حاضر از 
خوابگاه ه�اي متأهل�ي اس�تفاده مي كنند. 
اس��تفاده از خوابگاه ه��اي دولت��ي توس��ط 
دانش��جويان در س��ال 90 ح��دود 200 هزار 
نفر بوده اس��ت كه در اين فاصله با رشدي 25 
درصدي مواجه شده است. در كنار اين آمار، اگر 
خوابگاه هاي ش��خصي و گروهي دانشجوياني 
كه به داليل مختل��ف تمايلي به اس��تفاده از 
خوابگاه دانشگاهي را ندارند، بيفزاييم، با ارقام 
بس��يار بزرگتري رو به رو خواهيم بود كه براي 
برنامه ريزي ه��اي فرهنگ��ي و اجتماعي براي 
اين قش��ر از جامعه كه در دوره گذار تحصيلي 
به سر مي برند ضرورتي اجتناب ناپذير احساس 

مي شود. 
در سال 89 در شهر تهران 16 هزار دانشجوي 
دختر به شكل خوابگاهي تحصيل مي كردند. 
براساس پژوهشي كه در همان سال به بررسي 
مشكالت اين جامعه آماري پرداخته شده بود، 
اطالعات قابل توجهي ارائه شد. اين پژوهش با 
مطالعه بر يك جامعه آماري ۳1۳ نفره به اين 
نتيجه رسيد كه بيش از 61 درصد دانشجويان 
دختر اع��الم كرده اند زندگ��ي خوابگاهي آنها 
تأثير مستقيمي بر شكل گيري سبك زندگي 
آنها داشته است. همين طور مهم ترين مشكل 
خوابگاهي براي اين جامعه آماري با نسبت ۳4 
درصد مربوط به مشكالت رفاهي و بهداشتي 
بوده اس��ت. ۳6 درصد از آنها معتقد بودند كه 
زندگي خوابگاهي به ميزان بسيار زياد موجب 

بروز ناهنجاري هاي رفتاري شده است. 
اي��ن نتايج با توج��ه به كيفيت دانش��گاه هاي 
شهر تهران نسبت به اغلب ش��هرهاي كشور، 

نش��ان مي دهد كه دانش��جويان خوابگاهي با 
تهديدهاي جدي و خطرناكي مواجه هستند. 
براساس نتايج تحقيقي ديگر، بيش از 90 درصد 
دانش��جويان خوابگاهي معتقدند بهره مندي 
آنها از باورهاي ديني در حد متوسط قرار دارد 
و به ميزان مطلوب نرس��يده است. بيش از 1۳ 
درصد از دانش��جويان خوابگاهي ب��ا درجات 
مختلف از مشكالت روحي رنج مي برند. بيش 
از 45 درصد از آنها نگران اهداف و آينده خود 
هستند. گرايشات فمينيستي به شدت در پي 
رواج سيگار كشيدن ميان دختران دانشجوي 
خوابگاه��ي اس��ت. خودكش��ي دومين علت 
مرگ دانش��جويان خوابگاهي است و بيش از 
8 درصد از آنها به نوع��ي به فكر صدمه زدن به 

خود هستند. 
در كنار صدها عنوان تهديد و آسيب ثبت شده 
براي زندگي خوابگاهي به روش هاي مختلف، 
مي توان براي مقابله با اين آسيب ها برنامه ريزي 
كرد. بخشي از فعاليت هاي پيشگيرانه متوجه 
نهادهاي باال دس��تي و طرح هاي كالن است. 
مشكالتي نظير كمبود خوابگاه به ميزان الزم 
و با كيفيت مناس��ب، به ميزان بس��يار بااليي 

بر تمركز رواني دانش��جويان تأثير مي گذارد. 
دانشجويان جديد الورود كه در سنين 18 و 19 
سالگي وارد يك شهر غريب مي شوند و محيط 
ساده، كوچك و بسته مدرسه را رها كرده و به 
يك محيط جديد با شاخص هاي بسيار متفاوت 
نس��بت به دبيرس��تان وارد مي ش��وند، اولين 
دغدغه و نگراني خود را در محل زندگي خويش 
مي بينند. اگر محل اسكان آنها، امكانات، امنيت 
و آرامش الزم را نداشته باشد در نتيجه مقدمات 
ايجاد آسيب هاي روحي و نيز شكل گيري انواع 
انحرافات براي آنها ب��ه وجود مي آيد. اتاق هاي 
خواب��گاه در ش��رايطي كه به طور اس��تاندارد 
ظرفيت دو، سه دانش��جو را دارند متأسفانه در 
برخي دانش��گاه ها از آنها براي ظرفيت هفت، 

هشت دانشجو استفاده مي شود. 
بخش ديگري از طرح هايي كه به شكل كالن 
بايد ب��ه آن پرداخ��ت موض��وع بومي گزيني 
دانش��جويان اس��ت. اگر چه در حال حاضر به 
دليل نامتوازن بودن توزيع امكانات دانشگاهي 
در شهرهاي كشور نمي توان طرح بومي گزيني 
دانشجو به ويژه دانشجويان دختر را به صورت 
مطلق در دس��تور كار قرار داد، اما رسيدن به 

اين هدف نياز به برنامه ريزي مس��ئوالن براي 
تأمين زير س��اخت هاي مورد نظر دارد. تمركز 
بيش از حد دانشگاه هاي برجس��ته كشور در 
تهران در عمل امكان اج��راي بومي گزيني در 
سطح دانشگاه هاي دولتي را با اختالل مواجه 

ساخته است. 
در كنار اين اقدامات كالن، ترويج نگاه فرهنگي 
در مديريت دانشگاه ها و واحدهاي دانشگاهي 
در سطح كشور با اين هدف كه دغدغه پرداختن 
به مس��ائل فرهنگ��ي اجتماعي دانش��جويان 
خوابگاهي جزو اولويت هاي مديران دانشگاهي 
قرار بگيرد، مي تواند با هزينه هايي بسيار اندك 
مانع ش��كل گيري بحران هايي بسيار پر هزينه 

باشد. 
دانش��جويان خوابگاهي به دليل فاصله اي كه 
ميان آنها و خانواده هايش��ان ايجاد مي ش��ود، 
زمينه اي بسيار مس��تعد براي يادگيري سبك 
صحيح زندگي را دارند. در محيط دانش��گاه و 
براي دانشجويان خوابگاهي برنامه هاي فرهنگي 
و مذهب��ي نقش به س��زايي در ايج��اد آرامش 
رواني دارد. حضور كارشناس��ان فعال مذهبي 
و فرهنگي ك��ه بتوانند در ميان دانش��جويان 
خوابگاهي حاضر باشند و به عنوان يك همراه 
هميشگي در جريان مش��كالت و مسائل آنها 
قرار بگيرند عالوه بر آنك��ه از بروز تنهايي هاي 
مخرب در فضاي زندگي خوابگاهي مي كاهد، 
موجب راهنمايي دانشجويان در طول زندگي 

خوابگاهي مي شود. 
براس��اس يكي از تحقيقات ص��ورت گرفته از 
دانشجويان دانشگاه خوابگاهي، اكثر آنها اعالم 
كرده اند كه نمي دانند يا نمي توانند تشخيص 
بدهند كه چه كسي خوب و چه كسي بد است. 
ناگفته پيداس��ت كه رها كردن دانشجويان در 
فضاي گسترده دانشگاه و عدم برنامه ريزي براي 
زمان هاي طوالني اوقات فراغت آنها زمينه ساز 
شكل گيري آسيب هاي متعدد رواني و اخالقي 

خواهد بود. 

اساتيد بي خيال، دانشجويان سردرگم 
تحقق دانشگاه اسالمي گام هاي بلندتري مي خواهد

دانشگاه بهترين مكان
 براي ترويج كار گروهي

 آيت اهلل عباس كعبي عضو خبرگان رهبري
برخي دانشجويان تنها به درس خواندن تكيه كرده و در برنامه هاي 
دانشجويي مشاركت ندارند، البته توجه به درس همواره خوب و 
ارزنده اس��ت ولي نبايد فراموش كرد كه هر كدام از دانشجويان 
اس��تعدادهايي دارند كه بايد آن ها نيز كش��ف شده و كشف اين 
استعدادها در دانشگاه جز با مشاركت در برنامه هاي دانشجويي 

امكان پذير نيست. 
البته براي مشاركت و انجام برنامه هاي دانشجويي، دانشجويان 
بايد به كار و فعاليت جمعي توجه داشته باشند؛ نبايد اجازه دهند 
كه فرهنگ كار جمعي به فراموش��ي سپرده ش��ود؛ به طور قطع 
فرهنگ كار جمعي اگر در جامعه و بين دانش��جويان گس��ترش 
يابد باعث پيشرفت آنها در كليه فعاليت ها خواهد شد. زماني كه 
دانشجويان فرهنگ كار جمعي را مورد توجه قرار دهند، در آينده 
تمايل بيشتري نيز براي سازندگي اجتماعي، فرهنگي و سياسي 
در دانشگاه و كشور خواهند داش��ت.  به طور قطع وقتي فرهنگ 
كار جمعي و هم افزايي در ميان دانشجويان شكل بگيرد خودشان 
آثار آن را به خوبي دريافت خواهند كرد؛ چراكه اثربخشي اين كار 

جمعي به زودي خود را نشان خواهد داد. 
عالوه بر اين بايد دانشجويان خود را با خصلت هاي كار جمعي آشنا 
كنند، يكي از خصوصيات مهم كار جمعي اين اس��ت كه بتوانند 
نظر ديگران را به نظر خود ارجحيت دهند و برايشان تنها موفقيت 
گروه مهم باشد نه فرد و به اعتقاد بنده دانشگاه بهترين مكان براي 
ترويج كار جمعي و گروهي است. هماهنگي و نظم نيز بايد در كار 
گروهي مورد توجه قرار گيرد و نكته مهم ديگر اينكه بايد اعضاي 

يك گروه همه اهل همفكري و مشورت باشند. 
بنده نيز اميدوارم كه فرهنگ كار جمعي در ميان دانشجويان و در 
دانشگاه ها گسترش پيدا كند؛ چراكه رواج آن باعث رفع بسياري 
از مشكالت خواهد شد و پيشرفت  و شكوفايي  كشور را به همراه 

خواهد داشت. 

اخالق دانشجويي

كالم رهبر

سبك زندگي در خوابگاه ساخته مي شود؟!
تهديدها و فرصت هاي زندگي خوابگاهي

از همين رو انقالب اسالمي با پارادايم منحصر به 
فرد اسالمي خود نيازمند است براي دانشگاهي 
كه مخزن تربيت نيروي انساني و نسل آتي است 
چارچوب نظ��ري ويژه و متناس��بي را پي ريزي 
نمايد و اي��ن، فرايندي زمان بر اس��ت كه همت 
عالي و صبر كافي مي طلبد. پس هيچ كس انتظار 
اسالمي شدن تمام شئون دانشگاه را ظرف تنها 
سه دهه اي كه از انقالب گذشته است، نداشته و 
اصالً چنين انتظاري معقول هم نيست؛ چراكه ما 
در سطح كالن نيز هنوز به تحقق هدف رسيدن 
به »جامعه اس��المي« و »دولت اسالمي« نايل 
نشده ايم؛ در حالي كه نهاد دانشگاه خود جزئي از 

اين »جامعه اسالمي نشده« مدنظر است. 
  جزيره هاي تفكر اسالمي كه از هم دور 

افتاده اند
اما در عين حال از وجه ديگر بايد متأسف از اين 
بود كه پس از ۳5 س��ال از گذش��ت انقالب، در 
مرحله ابتدايي فرايند اسالمي شدن دانشگاه و 
علوم دانشگاهي، يعني مرحله »تعريف مسئله« و 
طراحي »نقشه راه اصالحي« هنوز به پاسخ دقيق 
و تكليفي معين نرسيده ايم. اينكه همچنان در 
ميان انديش��مندان انقالب اس��المي تعارضات 
فراوان در ماهيت تحول در دانشگاه )چيستي( 
و چگونگي آن )فرايند( موجود مي باش��د، غير 

قابل قبول است. 
هنوز اين مس��ئله براي نظريه پردازان اسالمي 

انقالب و نهادهاي تحت مديريت آنان وجود دارد 
كه آيا صرفاً اعمال تغييرات اس��المي بر ظاهر و 
چهره محيط آكادمي��ك و تطبيق و امزاج علوم 
مدرن با روايات اسالمي براي تحقق هدف فوق 
كافي است؟ يا ما نياز به تحول بنيادين در ماهيت 

علوم دانشگاهي داريم؟ 
حال در اين ميان معتقدان ب��ه تحول بنيادين، 
خود به شقوق مختلفي تقسيم مي شوند. عده اي 
اين تغيير را فقط ب��راي علوم انس��اني رايج در 
دانش��گاه ضروري مي دانند و ع��ده اي ديگر از 
ضرورت نفي مباني فلس��في تمام علوم وارداتي 
اعم از علوم فني و پزش��كي و انس��اني و به تبع 
آن كاركرده��اي اي��ن علوم س��خن مي گويند. 
در اين مي��ان بزرگان��ي به ض��رورت تحول در 
مبادي ش��ناخت عل��وم و پايه گ��ذاري مجدد 
شناخت شناس��ي )اپيس��تمولوژي( علم اشاره 
مي كنند و گروهي ديگر از صاحب نظران، اعمال 
روش ها )متدولوژي( منطبق بر چارچوب معارف 

دين را كافي مي دانند والخ. 
روي س��خن دقيقاً با انديش��كده ها و اس��اتيد 
پژوهشگاه هايي است كه خصوصاً در دهه اخير 
با رسالت »تدوين علم اسالمي« در قم و تهران 
فعال ش��ده و همچون جزيره هايي دور افتاده از 
يكديگر به فعاليت در ح��وزه علم مي پردازند، و 
حتي بعضاً خود را مستغني از دانشگاه و تعامل با 

فضاي دانشگاهي موجود مي انگارند. 

چنين تعارضاتي در تعريف مسئله، نشان مي دهد 
ما هنوز در درك عناصر و لوازم اساسي )پارامترها( 
و چارچوب نظ��ري )پارادايم( اس��تفاده از دين 
در س��احت انديش��ه كاربردي دچار آشفتگي و 
پريشاني هستيم و اين دورنما را براي اميدواران 
به نقش آفريني دين در ساخت جامعه، سرشار 
از ابه��ام مي نمايد. جال��ب آن كه اين اس��اتيد 
دغدغه مند و نظريه پردازان دلسوز، ظاهراً هيچ 
گاه از خود نمي پرس��ند كه آيا با اين همه تفرق 
نظري و فعاليت جزي��ره اي و محيط فاقد تبادل 
نظر به روز، آيا مي توانند با مدعيان نظريات توسعه 
و بلندگوهاي تئوري هاي ساينتيسيسم رقابت 

كرده و ادعاي خود را به ساحت عمل برسانند؟
  دانشجويان فعال اما سر در گم

اوضاع دانشجويان انقالبي و فعال دانشگاهي ما 
هم دست كمي از اس��اتيد و نظريه پردازان شان 
ندارد. حتي اگر به اين درك رس��يده باشند كه 
موضوع امروز دانشگاه، ضرورت تحول بنيادين 
در اين حوزه اس��ت. گويا هنوز اين نكته اساسي 
را متوجه نشده اند كه دانش��جو »نظريه پرداز« 
و »توليد كنن��ده علم« نيس��ت. از همين رو در 
هدف گذاري خود چيزهاي »نشدني« همچون 
»پ��روژه اعمال جنب��ش نرم اف��زاري ظرف دو، 
سه سال!« در دانش��گاه خود را دستور كار قرار 
مي دهند و بعد كه مي فهمند سواد چنين كاري 
را ندارند و عجب س��نگ بزرگي ب��راي »نزدن« 

انتخاب كرده اند؛ تنها به بازنشر و هزار بار تكرار 
كردن ف��الن بيانات رهبري يا فالن س��خنراني 
اس��تاد رحيم پور ازغدي پيرامون علم اسالمي 
بسنده مي كنند! حال آن كه فعاليت تشكيالتي 
دانشجوي انقالبي در راس��تاي پروسه اسالمي 
كردن دانشگاه ها بايد سه وجه اساسي را شامل 

شود: 
بستر سازي و مطالبه گري: به معني فراهم آوري 
فضاي آماده و مهياي نظريه پردازي در دانشگاه 
كه اساتيد معتقد به علم اسالمي بتوانند بي دغدغه 
تمسخر مدعيان نظريات توسعه غربي حرف خود 
را ارئه نموده و بر آن پاي بفش��ارند. كرسي هاي 
نظريه پردازي و آزادانديشي )نه به معني تقليل 
يافته و كاريكاتوري ش��ده امروزي كه مناظرات 
مربوط به توافق ژنو نيز كرسي نظريه پردازي نام 
مي گيرند!( بهترين بستر مطالبه گري از اساتيد 

براي بروز داشته ها و يافته هاي خود است. 
خودسازي علمي: دانشجوي دهه چهارم انقالب 
نه تنها نبايد از اسالف خود در دهه هاي پيشين 
انقالب كم مايه تر باش��د )آن چه متأسفانه بعضاً 
مشاهده مي شود( بلكه بايد ارتقاي سطح علمي 
خويش براي رسيدن به درجه اجتهاد علمي را به 
عنوان چشم انداز تصوير نموده و مجاهدت خود را 
در اين عرصه معطوف نمايد. بايد بي تعارف گفت 
كه اين امر نيازمند آن است كه تشكل دانشجويي 
به منزله ملجأيي براي فرار از مش��كالت درسي 
انگاشته نشوند و نهادهاي فرهنگي دانشجويي 
مملو از »نخبگان« داراي دغدغه آينده انقالب 

باشند. 
تظاهرات اسالمي در دانشگاه: دانشجويان بايد 
همت خود را ب��راي بروز و نماي��ش المان هاي 
اس��المي در ظاهر دانش��گاه و رفع آسيب هاي 
كنوني محي��ط دانش��گاهي معط��وف كنند. 
بي تفاوتي نسبت به بي تفاوتي ساير دانشجويان 
نسبت به آينده كشور، اشتباهات دوستان خود 
و آس��يب هايي همچون رخوت و ركود، عناصر 
مبدل نشاط و اميد به يأس و نااميدي، معضالت 
خوابگاه ها و... مسائلي است كه دانشجوي تراز 
انق��الب بايد ب��دون اميد به مس��ئوالن، در پي 
حل آنها باش��د. دانشجوي بس��يجي و انقالبي 
كه نس��بت به ظواهر امر بي خيال باش��د، قطعاً 
دغدغه اش براي مسائل عميق تر نيز توخالي و 

غير موجه است. 
توجه به اين سه وجه اساسي فعاليت تشكيالتي 
مي تواند الاقل زمينه را براي خروج از مظلوميت 
و مهجوريت فعلي نظريه پردازي اس��المي مهيا 
سازد و شايد در افقي دوردست تر اين رويكرد را به 
وجه غالب فعاليت هاي علمي دانشگاه هاي كشور 
تبديل نمايد. لذا دانش��گاِه امروِز ايراِن اسالمي؛ 
خواه��ان هم افزايي كارآمد و اثربخش اس��اتيد 
دغدغه مند و دانشجويان معتقد و تبادل اطالعات 
مؤثر ميان »دانشجويان و اس��اتيد« و »اساتيد 
با يكديگر« اس��ت تا اين خدمه كشتي انقالب، 
بتوانند هم جهت با هم در راس��تاي چشم انداز 

ترسيم شده آتي پارو بزنند. 

محمدحسنصادقپور
گزارش

در مقام بررسي كاركرد دانشگاه هاي كشور نسبت به دانشگاه تراز انقالب 
اسالمي بايد از يك شكاف بين وضع موجود با حالت مطلوب سخن به ميان 
آورد. شكافي كه هر چند از يك نظر خيلي غيرطبيعي نيست، اما از يك نظر 
قسمت عمده اي از آن توجيه ناپذير است. اينكه چنين فاصله اي طبيعي به نظر 
مي رسد از اين حيث است كه نهاد »دانشگاه« اصالتاً محل پرورش انسان تراز 

تمدن غرب بوده و بسط و توسعه اين نهاد فرهنگي در كشورهاي مختلف نيز 
چه از جهت هدف و رويكرد، و چه از حيث كاركرد و مكانيزم به همين منوال 
بوده است. پس مسلم است انقالب 57 كه مي توان از آن به عنوان »سيلي 
اسالم بر گونه عرفيات مدرن« نام برد، با گزاره هاي مدرني چون سكوالريسم 
كه خش�ت هاي دانش�گاه بر آن نهاده شده اس�ت، سر ناس�ازگاري دارد. 


