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حیلـت رها کن عاشقا 
دیوانـه شو دیوانه شو

از راه و رفته و رفتار
شــب اول ماه رمضــان و 
پیــش از افطــار در یکی از 
که  تلویزیون  شــبکه های 
نمی دانم کدام بود، صدای 
مرحوم آقــا مجتبی تهرانی 
پخش می شــد که می گفــت: »لحظات پیش 
از افطار مدام از خود بپرســید مــن کی ام؟ من 

کی ام؟ من کی ام؟ من کی ام؟«.
شــاید برای شــما هم پیش آمده باشــه که از 
خودتان پرســیده باشــید من کــی ام و اینجا 
چــه کار می کنم. برای مــن که بســیار اتفاق 
افتاده اســت و خنده دار ماجرا اینجاســت که 
وســط کارهای مهمی هم این اتفــاق افتاده. 
یک بار وقتی داشــتم از دســت زورگیری فرار 
می کردم، چنــد لمحه ای ایســتادم و از خودم 
پرســیدم من اینجا چه کار می کنم؟ برای چه 
دارم فرار می کنم؟ اصــًا این طور دویدن برای 
اینکه نهایتاً موبایلم را نجــات بدهم، با کرامت 
انسانی ام ســازگار اســت؟ چرا به جای اینکه 
اینجا بدوم نباید در دره های سرســبز اشنویه 
بدوم؟ چرا اینجا هســتم و آنجا نیســتم؟ خدا 
را شــکر این ســؤال ها در کســری از ثانیه از 
ذهنم عبور کرد و از دســت آن زنگی مست تیغ 
به دست نجات پیدا کردم. اما این سؤال همیشه 
همراهم بوده و است. بخش دردآور مسئله این 
نیســت که چرا این ســؤال ها به ذهنم خطور 
می کند، بلکه اینجاســت که پاسخی برای این 
ســؤال ها ندارم. اگر از خودم می پرســم اینجا 
چه کار می کنــم، در جــواب نمی دانم که االن 
باید کجا باشــم و چه کار کنــم.  قبل ترها برای 
مقابله با این مسئله ســعی می کردم ابن الوقت 
باشــم. آب تنی در حوضچه اکنون را چاره همه 
بی تابی ها دیده بودم. مثًا اگر دلم می خواست 
به جــای خوابگاه در جنگل هــای کجور بودم، 
ســریع شــال و کاه می کــردم و می رفتم. اما 
وقتی بــه آنجا هــم می رســیدم، آرام نبودم و 
دل آشــوب چیزی یــا جایی دیگر را داشــتم. 
خاصه سال ها در این آداب بی قراری ام مداقه 
کردم تــا فهمیدم که همه این هــا از »فقدان« 
سرچشــمه می گیرد؛ اینکه لحظه های خوشی  
و غم من، ثانیه  ای  شــبیه ثانیه قبل نیســت و 
همین لحظــه که گذشــت، گذشــت و دیگر 
هیچ لحظــه ای مثل این برایــم پیش نمی آید. 
همین غــم ازدســت دادن لحظه هــا، همین 
حــاالت، همین قهقهــه خنده ها کــه دیگر تا 
پایان عمرم یکی دیگر مثلش را نمی توام ســر 
بدهم. همیــن فقدان های بــزرگ زندگی که 
 لحظه به لحظه درحال تکرار اســت و مرا از آن

 خاصی نیست.
به نظــر سی وچندســالگی فرصت مناســبی 
بــرای افســردگی نیســت؛ امــا اگر ســعی 
نکنیــد پیــش از سی ســالگی تان به پاســخ 
این سؤال ها برســید، ممکن اســت در یکی از 
روزهای سی وچندســالگی تان وقتــی دارید 
از دســت دژخیمی فــرار می کنید، بایســتید 
 و از خــود بپرســید: »مــن کــی ام؟ اینجــا 

کجاست؟«   
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ترویج متفاوت مطالعه
طرح »چرا کتاب نمی خوانیم« که حدود سه هفته  پیش ثبت نام آن انجام شد، اکنون 
درحال اجراست. در این طرح به فرد شرکت کننده تعدادی کتاب داده و از او خواسته 
می شود که به آن ها امتیاز بدهد؛ کتاب هایی که در زمینه  فلسفه و مدیریت و اقتصاد و 
روان شناسی هستند و موضوعاتی دارند که معمواًل برای دانشجویان شریفی جذاب 

هستند. همچنین سؤاالت دیگری در رابطه با علت کتاب نخواندن جامعه از فرد پرسیده و درنهایت به فرد کتاب 
یا کمک هزینه  خرید کتاب هدیه می شــود. این طرح از طرف دانشکده  مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف و 

دانشگاه UCL انگلستان با همکاری انتشارات »دنیای اقتصاد« برگزار می شود.

SC3 با تأخیر چند ماهه
گروه کیمیا پنجمین دوره  مسابقات کشوری sc3 را برگزار می کند. مسابقه  sc3 حل 
مسائل مهندسی شیمی به کمک کامپیوتر است. در این دوره مرحله  جدیدی به این 
مسابقه اضافه شده؛ مسابقه  طراحی سؤال. این مرحله که غیرحضوری است، افراد 
می بایست سؤالی در رابطه با مهندسی شــیمی طرح کنند که با زبان برنامه نویسی 

حل شدنی باشد و سؤال را به همراه جواب ارسال کنند. سؤاالت ارسالی بررسی می شوند و تیم اول یک میلیون 
تومان جایزه می برد. مهلت ثبت نام در مرحله  اول، تا 12 خرداد است و برای ارسال سؤاالت یک ماه زمان وجود دارد. 
مرحله  حضوری این مسابقات در مهر برگزار خواهد شد. برای اطالعات بیشتر به @SUT_SC3 مراجعه کنید.
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مســجد دانشــگاه حال وهــوای رمضانی   
گرفته است. هر روز هنگام نماز ظهر و عصر 
رئیس نهــاد، حاج آقای رســتمی مراســم 
ســخنرانی و شــرح دعای مــکارم اخالق 
دارد و جلســات ترتیل خوانی نیم جزء قرآن 
کریم در پی آن برگزار می شــود. ضمن آنکه 
مراسم احیای شب های قدر مثل سال های 
گذشــته برپا خواهــد بود. مناجات ســحر 
همراه با حاج آقا قاســمیان نیز هر روز قبل 
از ســحر دایر خواهــد بود. حــال باصفای 

مسجد در ماه رمضان را از دست ندهید.
به رسم ســال های گذشــته برای آن دسته   
از کســانی کــه نمی تواننــد روزه بگیرند، 
محل هایی در نظر گرفته شــده است. این 
امکان امســال در ســلف دختران، ســالن 
یاس و مجمــع خواهران پیش بینی شــده 

است.
هشــتمین دوره انتخابات شــورای مرکزی   
انجمــن اســالمی دانشــجویان مســتقل 
دیروز در همکف ساختمان ابن سینا برگزار 

شد.
پــس از مشخص شــدن نتایــج انتخابــات   
جامعه اسالمی، طی جلسه ای امیرمحمد 
واعظــی، کارشناســی عمــران، به عنوان 
دبیر و ســینا طاهری، کارشناسی صنایع، 
به عنوان نایب دبیر این تشــکل نوپا معرفی 
شــدند. آرزوی موفقیت بــرای این دو فعال 

دانشجویی.
در پی تشــکیل انجمن مدیریت دانشگاه،   
اولیــن دوره انتخابــات شــورای مرکــزی 
انجمن مدیریت، امروز از ساعت 8تا13 در 
همکف دانشکده مدیریت برگزار می شود. 
از همــه دانشــجویان دانشــکده مدیریت 
دعوت می شــود در این انتخابات شــرکت 

کنند.
زمان تمرینات هفتگی رشــته های ورزشی   
تغییــر کرد. بــه مناســبت فرارســیدن ماه 
مبارک رمضان تمام تمرینات ورزشــی یک 

ساعت زودتر برگزار می شود.
نشریه شماره 41 مرکز کارآفرینی دانشگاه   
منتشــر شــد. از بخش های آن می توان به 
گزارش ششــمین رویداد استارتاپ تریگر، 
مدل کســب وکار شــرکتی از صدر اســالم 
تاکنــون و 21 قانــون موفقیــت و اهمیت 

انتخاب شغل اشاره کرد. 

معاون خوش ذوق
دکتر حسینی، معاونت فرهنگی دانشگاه با انتشــار نامه ای با دست خط خود و نه 
متن تایپ شده و انتشار عکسی خوش سلیقه از این نامه، از کانون موسیقی، کانون 
شعر و ادب، بسیج و انجمن اسالمی برای برگزاری برنامه های فرهنگی هفته های 
اخیر تشــکر کرد. در بخش هایی از این نامه آمده اســت: »برنامه های بسیار خوب 

و ارزشــمند شما در هفته های اخیر، به ویژه برنامه  آزادسازی خرمشــهر، هفته  ادبیات در شریف و برنامه های 
متنوع انتخابات، الگویی از برنامه های در تراز دانشگاه صنعتی شریف است... از هم اینک و هم اکنون، برای 

برنامه های بهتر و مؤثرتر و درخشان تر خود را آماده کنید. مخلص رفقا، حسن حسینی«.

کسی حریف ما نمی شود
خیلی از گروه ها فعالیت خــود را در ایام ماه مبارک رمضــان کاهش می دهند؛ اما 
بروبچه های تیم بسکتبال دانشــگاه از این قاعده مستثنا هستند. شریف امروز در 
مسابقات بسکتبال جام برتر، مسابقه چهارم خود را برابر تیم َشِکلی برگزار می کند. 
این مسابقه بعد از افطار، ساعت 21:00 در ورزشگاه حیدرنیا برگزار می شود. یکی 

از امتیازهای تیم دانشــگاه در مقایســه با بقیه تیم ها، حضور خانواده شریف در ســالن و حمایت از تیم بوده 
است. ورزشگاه حیدرنیا در خیابان حافظ، زیر پل دوم واقع شده و از متروی تئاتر شهر تا آنجا 10 دقیقه پیاده 
فاصله است. شریف تا االن با 3 پیروزی متوالی در اولین حضور خود در جام برتر، پدیده مسابقات بوده است.

دکتر ترکیان را دانشجوهای عمران خوب می شناسند. استاد فعالی که ارتباطی جدی با دانشجوها دارد و رابطه اش با دانشجوها صرفًا به پای  تخته محدود نمی شود. فعالیت های پژوهشی دکتر هم فقط در عمران تعریف نشده است و آن هایی که از سال های گذشته او را می شناسند، گفت وگو
می دانند پژوهش های دینی هم در دستور کار جدی اوست. در ســال های گذشته کتابی از ایشان منتشر شد که موضوعش داده کاوی در قرآن است. کتابی که 

تألیفش از سوی استاد رشته ای مهندسی غریب می نماید. در بهار قرآن به بهانه این کتاب سراغ دکتر ترکیان رفتیم و چند سؤال مختصر از ایشان پرسیدیم. 

چرا این پژوهش انجام و کتاب چاپ شد؟
قرآن به عنوان راهنمای همگانی و همیشگی بشریت بر 
خاتم پیامبران)ص( نازل شده است. در منظومه »خدا، 
انســان، و جهان«، توجه علوم و مهندسی در دانشگاه 
بیشــتر بر روی فعل خدا و دنیای تکوین و در حوزه های 
علمیه، محوریت مباحث بر روی دنیــای تدوین و قول 
الهی متمرکز بوده اســت. محدودیت تعامــل و تبادل 
بین ایــن دو مرکز فکــری و عدم وجود زبان مشــترک، 
بستر امکان درک مشــترک و هم افزایی را کم رنگ کرده 
و جامعه انســانی را از برکات این دو قشر محروم ساخته 
است. حاصل آن عدم بهره مندی قرآن از پتانسیل نهفته 
انســانی و همچنین محرومیت جامعه از تجلی ثمرات 
دفاین هم بســته، پیوســته و یکپارچه قرآن است. این 
فعالیت با هدف آشناکردن قشر دانشگاهی با شیوه های 
تولید داده در مقیاس های مختلف، از سوره تا حرف از 
قرآن و انجام پردازش با استفاده از ابزار دانشگاهی انجام 
شده اســت. رویکرد به کارگرفته شده بیشتر داده کاوی 
است تا رویکرد آماری )به معنی وجود فرضیه ای خاص 
که باید اثبات یا نفی شــود(. کاوش در داده ها محدود 
به متــن کاوی نبــوده و داده های عددی زیــادی قابل 
اســتخراج و پردازش اســت که در کتاب نمونه هایی از 
روش هــای قابل اســتفاده در تخصص هــای مختلف 

دانشگاهی نشان داده شده است. 
سابقه این کار در ایران و جهان اسالم چیست؟
تا حد اطالع ما ایــن نوع رویکرد با این گســتره و عمق 
مســبوق به ســابقه نیســت. البته اقداماتــی درمورد 
پردازش هــای کامپیوتــری داده هــای قرآنی صورت 
گرفته که محدود به پیداکردن فرکانس عبارات، کلمات 
یا حروف بوده اســت. استنباط هایی نیز صورت گرفته 
که غالبًا مبنای علمی مستحکمی ندارد و اصواًل رویکرد 
قابل دفاعی نیست. در این فعالیت امکان پیاده سازی 
ابزار و روش های دانشــگاهی بــرروی داده های قرآنی 
مدنظر بوده اســت. با توجــه به مطالب ارائه شــده هر 
دانشگاهی با همان میزان اطالعاتی که در زمینه خویش 
دارد، به راحتــی می تواند با قرآن به عنــوان منبع داده 
انس گرفته و  به شــیوه های تخصصی خود از داده ها، 

اطالعات استخراج نماید.
آیا این کار تکمیل شده است یا ادامه دارد؟

این فعالیت در مراحل ابتدایی خویش است و زمینه های 
بسیار وســیع دیگری وجود دارد که هنوز به آن ورودی 
صورت نگرفته اســت. در حال حاضر تمرکز بیشــتر بر 
روی شناسایی و استخراج شاخص های شبکه )گراف( 
داده هــای هم آیی کلمات متمرکز اســت تــا در تعامل 
توپولوژی با سیســتم طیفی، داده های ســور مختلف 
طبقه بندی شوند. پتانســیل زیادی برای کار با رویکرد 
بیوانفورماتیکی بر روی توالی حروف )مشابه توالی مواد 
شیمیایی در ژنوم( وجود دارد که همکاری و هم فکری 
و همراهی دوســتان دانشــگاهی را ایجاب می نماید. 
انتظار می رود که با ورود دانشگاهیان، افق های نوینی 
در این خصوص ایجاد شود؛ چون استفاده از هوا برای 
تنفس برای همگان میسر است، ولی امکان به کارگیری 
همان قواعد و بسترها برای انتقال داده و کشف و اختراع 
ابزاری چون ماهواره و رادار فقط در توان دانشگاهیان 

اســت. به هر حال فرضیه این اســت که هر کس در هر 
ظرفیتی می تواند برای قرآن مفیــد بوده و همچنین از 

قرآن بهره برداری نماید.
درباره روش داده کاوی و نتایج حاصله توضیح 

بدهید.
اگر به قرآن به عنوان یک منبع داده نگاه شود، ساختار 
ظاهری آن از سوره ها، آیات، کلمات و حروف تشکیل 
شده اســت. در هر ســطح از این ســاختار داده های 
مختلفی قابل تولید و ترســیم است؛ تعداد کلمات در 
هر ســوره، تعداد حرف خاص در هر ســوره یا شــماره 
آیه، محــل وقــوع کلمات یا حــروف برای تشــخیص 
الگوی مکانی یا زمانی، الگوی گراف هم آیی کلمات/
حروف و... . از لحــاظ موضوعی نیز داده ها می توانند 
مرتب سازی شوند تا مثاًل مشخص شود از لحاظ مکانی 
ارتبــاط بین مؤمن و کافر و مشــرک و منافق چیســت. 
عالوه بر فرکانس وقوع کلمات و حروف، فواصل یا مکان 
وقوع آن ها نیز می تواند برای تشــخیص الگو پردازش 
شــود. با توجه به تفاوت چیدمان فعلی بــا روند نزول، 
از مدل های ســری زمانی می توان برای مرتب ســازی 

داده ها استفاده کرد. 
بازخوردها در حوزه و دانشگاه چگونه بوده؟

بــا توجه به عــدم آشــنایی حوزه بــا ابــزار و روش های 
دانشگاهی، ارتباط و تعامل به کندی پیش می رود؛ ولی 
امید است که در آینده سرعت بیشتری به خود بگیرد. 
آموزه های ما بر این مبنا اســتوار اســت که کسی که به 

وجود آب یقین دارد، هرگز تشنه نمی ماند.
آیا برنامه ای برای ترجمه و آشنایی جهان اسالم 

با این کتاب دارید؟ 
ارتباطاتــی بــا اســاتید و دانشــجویان فارســی زبان 
دانشــگاه های خارج برقرار شده و انشاا... اگر توفیقی 
بود، این فعالیت ها گسترش خواهند یافت. از این طرف 

که من هستم راه کاروان باز است. 
توضیح: نســخه الکترونیکی این کتاب را از آدرس زیر 

می توانید دانلود کنید.
www.sina.sharif.edu/~torkian/QuranMin-
ingFinalComplete.pdf

معرفی کتاب آشنایی با داده کاوی در قرآن

فرکانس وقوع کلمات و حروف
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تقلب علمی پژوهشی ممنوع
تقلب های علمی این روزها، هم در کمیت و هم در تنوع شــاهد رشد بسیاری است. 
براساس دســتورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی ابالغی از سوی وزارت علوم، 
کارگروه »سالمت پژوهش« در معاونت پژوهشی تشکیل شد و علی پورجوادی استاد 
دانشکده  شیمی به مدت دو سال به ریاست آن منصوب شد. وظایف اصلی این کارگروه 

سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور صیانت از سالمت پژوهش و پیشگیری از تخلفات احتمالی پژوهشی در 
دانشگاه، فرهنگ سازی و ترویج در این راستا و بررسی تخصصی تخلفات پژوهشی ارجاع شده به این کارگروه و نیز 

ارائه نظر مشورتی به مراجع ذی ربط برای رسیدگی است. خوشحالیم که این موضوع متولی پیدا کرد.

راه جهاد ادامه دارد
اگرچه سالیاني است که جنگ پایان یافته است، جهاد همچنان باقي است و جوانانی 
این بار پرچم جهاد را در راه سازندگی بلند کرده اند. مؤسسه خیریه  فردای سبز قرار است 
هفته  دوم تیرماه اردویی جهادی با عنوان »سفر سبز« در مناطق محروم شهرستان ریگان 
استان کرمان برگزار کند. مدت زمان این اردوی جهادی 10 روز است و قرار است در این 

اردو پروژه های عمرانی عام المنفعه، مثل کانال آب کشی و آب شیرین کن اجرا شود. برای کسب اطالعات بیشتر 
می توانید به کانال jahadisharif@  و برای ثبت نام در این اردوی جهادی به دفتر فردای سبز، روبه روی ساختمان 
انجمن فارغ التحصیالن مراجعه کنید، یا از طریق سامانه  fardayesabz.sharif.ir به صورت آنالین ثبت نام کنید.

شماره 724  سه شنبه 9 خرداد 96بــــــــخش  خـــــــبری

من منتقد سردبیر هستم 
محمد صالح انصاری بازیکن  آرمان پورزین العابدین

سابق تیم  بســکتبال دانشگاه و فارغ التحصیل 
دانشکده مهندسی شیمی و نفت امروز به عنوان  
سردبیر روزنامه شــریف فعالیت می کند. کار در 
روزنامه بسیار سخت و نفس گیر است که از ریزش 
موهای اقای سردبیر می توان آن را  فهمید. اکنون 
من، خبرنگار روزنامه، سردبیر خود را نقد می کنم، 

به امید آنکه همه ما تحمل نقد را داشته باشیم.
 1. روزنامــه شــریف بیشــتر دربــاره برگــزاری 
رویدادها و مراســم و جشــن ها درون دانشگاه 
گــزارش تهیه می کنــد و اکثــر گزارش های آن 
مربوط به این موضوعات اســت. چه خوب بود 
اگر جناب سردبیر گزارش هایی از اختراع های 
موفق شریف، مصاحبه با نخبگان و دانشجویان  
و فارغ التحصیــالن موفــق شــریف و راز و رمــز 
اســتارتاپ های موفق را در روزنامه بیشتر چاپ 
می کرد. ایــن موارد برای دانشــجوی خواننده 
روزنامه بسیار جذاب تر و انگیزشی تر خواهد بود 
درمقایسه با گزارش های مراسم شعر و مسابقه 

دو و آوازخوانی و... .
2. جناب ســردبیر ما کمی محافظه کار هستند 
و سعی می کنند مطالب روزنامه سبب ناراحتی 
مدیر یا رئیس یا معاونی نشــود. این کار خوب و 
تحسین برانگیز است؛ اما نباید ما را از نقد سازنده 
مدیر یا مســئولی باز دارد. بهترین عنصر  برای 
پیشرفت دانشگاه نقد ســازنده است و بهترین 
مکان برای بیان این نقدها، روزنامه دانشگاه. به 
همین دلیل هم باید مطالب انتقادی بیشــتری 
در روزنامه چاپ شــود. دانشگاه قطعًا سرشار از 
مشکل است و بیان این کاستی ها و مشکل ها را 
باید جزء وظایف روزنامه شریف بدانیم. این حق 
دانشــجوها، اســتادها و کارمندهای دانشگاه 
اســت که این مشــکالت را بدانند. البته این که 
مدیران ما ظرفیــت تحمل نقــد را ندارند، خود 

جای بحث بسیار دارد.
3. روزنامه نیاز به صفحه بندی و طراحی جدید 
دارد. تنــوع و طراحی جدیــد موجب جلب نظر 
خواننــدگان و ایجــاد انگیزه خاص بــرای آنان 
می شود. در دنیای امروز، رنگ ها یکی از عوامل 
جذب افراد هســتند و حتی رنگ ها و تنوع آن را 
در کارزارهای انتخاباتی هم می توان مشــاهده 
کرد. امروز گرافیستی حرفه  ای می تواند بسیار 

به روزنامه کمک کند.
4. کارمندان، بخش جدایی ناپذیری از دانشگاه 
هســتند و این حــق را دارند که بــه دغدغه ها و 
مشکالت آنان رسیدگی شود. متأسفانه روزنامه 
کمتر به این موضوع پرداخته است؛ موضوعاتی 
مانند حقوق کارمندان و محیط کاری آنان و... . 
5. شاید اساسی ترین ضعف روزنامه آشنایی کم 
دانشــجویان با روزنامه دانشگاه است. افزایش 
این آشنایی به تبلیغ و استفاده از فضا نیاز دارد 
که متأســفانه روزنامه در این مورد بسیار ضعف 
دارد. هرچنــد باید انصاف داد کــه روزنامه باید 
با حوصله کم مخاطب امروزی و با شــبکه های 

مجازی رقابت کند.

ســال 87، اولین برخورد من با دانشگاه بعد از گذراندن فرایند خشــک ثبت نام، در اردوگاه شهید باهنر تهران در اردوی ورودی ها بود. وقتی  گزارش
وارد مســجد شدم، اولین چیزی که دیدم تعدادی جوان بود که با خشونت و تعصب داد می زدنند: »رو قلب من نوشته، میم شیمی ِاند رشته« محمد صالح انصاری

و در طرفی دیگر گروهی داد می زد: »نهایت مکانیک، تنظیم باد الستیک«. نتیجه مقایسه این تصویر و تصویری که از قبل، از سال باالیی ها و همکالسی هایم در 
ذهن داشتم، چیزی نبود جز بهت. آن روز فکر نمی کردم که سال های بعد قرار است خودم یکی از فریادکشان رشته ام  شوم... .

دیروز، دوشنبه، ساعت 11 نمایندگانی 
از انجمن هــای علمــی، کانون هــای 
فرهنگــی، بســیج، انجمن اســالمی، 
روزنامه شــریف، هیئت الزهــرا و به طور 
خالصــه دانشــجویان فعــال در امــور 
فوق برنامه به دعــوت معاونت فرهنگی 
در ســالن کنفرانس ســاختمان شهید 
رضایــی دور هم جمع شــدند. موضوع 
بحث، اردوی ورودی های سال تحصیلی 

پیش رو بود. 

مهم ترین اردوی دانشگاه
اردوی ورودی ها که هر ســال در مشهد 
برگزار می شــود، به جز چند اســتثنای 
محدود به دلیل هم زمانی با ماه رمضان، 
بزرگ تریــن اردوی دانشــگاه و یکــی 
از پرهزینه تریــن رویدادهای ســالیانه 
دانشگاه اســت. جدای از بحث هزینه، 
به دلیل موضوع اردو که مربوط به اولین 
برخورد ورودی های جدید دانشــگاه با 
دانشگاه است، این اردو در کانون توجه 
اکثــر مســئوالن و دانشــجویان دیگر، 
علی الخصوص گروه های دانشــجویی 
قرار دارد و همیشــه محل مناقشــه بین 
فعاالن دانشــجویی برای برگزاری بوده 
اســت. امســال با تغییر کادر مدیریتی 
معاونت فرهنگــی، ظاهرًا عزمی جدی 
برای اصــالح رویه این اردو جزم شــده 
اســت و رویکرد معاونت فرهنگی هم بر 
این اســت که دایره فعــاالن و متولیان 
محتوایی و اجرایی اردو گســترش پیدا 
کند. خالصــه ای از نظرات حاضران در 

جلسه در این گزارش آمده است.

فیلترینگ در ابعاد نانو
در حالی که جلســه در فضایی بســیار 
دوســتانه برگزار شــد، می شــد افراد به 
دو جبهه را تقســیم کرد: بسیج و هیئت 
الزهرا در ســویی که تجربه مدیریت کل 
اردو را در ســال های اخیر داشــته اند و 
بقیه گروه ها در سوی دیگر که منتقدان 
اردو محسوب می شوند و در میان آن ها 
چند نفر سابقه حضور در کادر اردوهای 
سال های قبل را داشته اند. انتقاد اصلی 
گــروه دوم بر نحوه انتخاب ســرگروه ها 
و گزینــش ســخت گیرانه آن هــا بــود؛ 
به طوری که تعداد فراوانی از افراد حاضر 

در جلســه ســابقه ردصالحیت شــدن 
داشتند. این درحالی است که اکثر این 
دانشــجویان که حداقل یک دور سابقه 
دبیربــودن را در گروه خود داشــته اند، 
یک بار بــرای تصدی مســئولیت گروه 
خــود از فیلتــر دانشــگاه )آموزشــی، 
فرهنگی و انضباطی( گذشــته بودند؛ 

ولی برای این اردو نامناســب محسوب 
می شدند. منتقدان معتقد بودند که چه 
کسی در امور دانشکده ای ذی صالح تر 
از انجمن هــای علمی دانشــکده ای و 
در امــور فرهنگــی بهتــر از کانون های 
فرهنگی دانشــگاه هســتند؟ در ادامه 
افــراد حتــی مثال هایــی از تبلیغــات 
ضــد کانون هــا و انجمن هــای علمی 
مطرح شــده توسط ســرگروه ها مطرح 

کردند.
موضوع دیگر مدعوین اردو هستند که به 
اعتقاد منتقدان، آن ها نیز از این گزینش 
در امان نیســتند و معمواًل دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی و استادانی دعوت 
می شوند که نماینده همان طیف فکری 

هیئت و بسیج هستند.
در همیــن موضــوع ســرگروه ها، البته 
دو دستگی ای  درخصوص ترکیب سنی 
ســرگروه ها در میــان منتقــدان دیده 
می شد. عده ای بر ناتوانی سرگروه های 
ســال اولی و دومی در جــواب دادن به 
ســؤاالت دانشــجویان تــازه وارد تأکید 
داشــتند و در طرف مقابــل طرفداران 
کادر جوان به فعال تر و پرنشاط تربودن 
اصــرار  ســرگروه های ســال دومــی 
داشتند. هیچ کس هم شکر خدا وسط 

را نمی گرفت و مطرح نمی کرد!

چرا مشهد؟ مگه تهران چشه؟
هر چند بحث اصلی درخصوص اهمیت 
ســرگروه ها و اصالح مکانیــزم گزینش 
آن ها بود، خود فرم فعلی اردو نیز محل 
بحث بــود. این که چــرا باید تا مشــهد 

رفت و چندصــد میلیون تومــان هزینه 
برای این برنامه صرف کرد، درحالی که 
همیشــه دانشــگاه دم از کمبود بودجه 
می زند، ســؤال مطــرح دراین خصوص 
بود. طرح های پیشــنهادی جایگزین، 

برگــزاری فراینــد معرفی دانشــگاه به 
ورودی هــا در بــازه زمانی یــک هفته یا 
یک ماهه در دانشگاه و برگزاری اردویی 
کوتاه جهت زیارت بود. هرچند اردوی 
مشهد محاسنی منحصربه فرد نیز دارد 
که نفس زیارتی بــودن آن تقریبًا وجهی 
ممتاز محسوب می شــود. حسن دیگر 
مشــهد، دانش و تجربه ای است که در 
این سال ها درباره برگزاری اردو در آنجا 

حاصل شده است.

استفاده کردم
در پایــان ایــن تبــادل نظــرات، معاون 
فرهنگی اظهــار کرد کــه از بحث های 
مطرح شــده، بســیار اســتفاده کــرده 
است. پس از آن مقرر شد تا تیمی 5نفره 
متشــکل از نمایندگان بســیج، انجمن 
اســالمی، هیئت الزهــرا، انجمن های 
علمــی و کانون های فرهنگی تشــکیل 
شود و ظرف هفته آینده در قالب طرحی 
3صفحه ای، پیشنهاد خود را به معاونت 
فرهنگی و گروه های دیگر دانشگاه ارائه 
کنند. البته پیشــنهاد شــد فردی دیگر 
به عنــوان نماینــده انجمن های علمی 
معرفی شود که سرنوشت این پیشنهاد 

نامعلوم ماند.

جلسه هم فکری درخصوص اردوی ورودی های 96 برگزار شد

طرحی نو باید زد

حرف زیادی

در حاشیه

دبیر انجمن اسالمی در میان صحبت هایش چندین بار به »بزرگ ترین   
تشکل دانشــجویی دانشــگاه«بودن انجمن اشــاره می کرد و خالصه 

نوعی پیام بازرگانی میان برنامه  ای می رفت!
جلسه با 20 دقیقه تأخیر شروع شد.  

فردی مختلط بودن این اردو را مطرح کرد که نماینده بسیج اعالم کرد:   
»دانشگاه می تواند اردوی مختلط برگزار کند«.

دانشــجویان با دکتر حســینی مزاح کردند که معاونت، جلسه را در ماه   
رمضان برگزار کرد و از زیر بار پذیرایی دررفت.
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از  یکــی  کوانتومــی  مکانیــک  علمی
نظریه هــای سمیع صالحی شــگفت انگیزترین 

شناخته شده به شمار می رود؛ چراکه تاکنون در توصیف 
پدیده ها دقت فوق العاده خوبی را از خود نشان داده است 
و پدیده هایی مانند درهم تنیدگی، تونل زنی و برهم نهی 
کوانتومی را معرفی کرده اســت که در فیزیک کالسیک 
ما به ازایی برای آن ها نداریم و با شهود متعارف ما سازگار 
نیستند. این نظریه برای توصیف پدیده های سطح خرد 
ایجاد شــد؛ امــا در ادامــه بــه حوزه هایی دیگــر مانند 
زیست شناســی و علوم شــناختی نیــز وارد شــد. ایده 
نقش داشــتن نظریه کوانتومی در توصیف ذهن انسان 
یکی از جذاب ترین و بحث برانگیزترین ایده هایی است که 
از فیزیک کوانتومی استخراج شده است. دانشمندان به 
دنبال انجام آزمایشی واقعی درباره ارتباط آگاهی انسان 
و فیزیک کوانتومی هســتند تا بتوانند به شــکلی مؤثر و 
واقعی دخالت پدیده های کوانتومی در مغز و ذهن و تأثیر 

آن در جهان فیزیکی را مشاهده کنند!
یکی از پدیده هایی که به ارتباط میان فیزیک کوانتومی 
و آگاهی انســان دامــن می زند، پدیــده درهم تنیدگی 
کوانتومی یا همان چیزی است که اینشتین آن را »عمل 
شــبح وار از فاصله معین« نامید. این اثر کوانتومی پایه و 
اســاس ایجاد رایانه های کوانتومی و ترابرد کوانتومی در 
آینده خواهد بود. درواقع به طورکلی بیت های کوانتومی 
یا کیوبیت ها با تکیه بــر درهم تنیدگی داده ها را پردازش 
می کنند. ذرات درهم تنیده یکدیگر را بدون درنظرگرفتن 
فاصله تحت تأثیر قــرار می دهنــد و در این برهم کنش، 
اندازه گیری یک حالت به شــکل آنی بر حالت بعدی اثر 

خواهد گذاشت. برغم پیروی از قوانین فیزیک کوانتومی، 
به نظر می رســد درهم تنیدگی این توانایــی را دارد که به 
شــناخت نظریه های عمیق و مهمی که تاکنون کشــف 
نشــده اند، منجر شــود. اگرچه مدت هاست تعدادی از 
فیزیک دانان درحال پژوهش برای به دست آوردن چنین 
نظریه ای بوده اند؛ اما تاکنون هیچ نتیجه قطعی به دست 

نیامده است.
جان بل فیزیک دان اسکاتلندی در سال 1۹۶4 آزمایشی 
را طرح ریزی کرد که با انجام آن دانشمندان بتوانند تأثیر 
آنــی ذرات را بر یکدیگــر از راه دور بیازماینــد. به عبارت 
ساده، آزمایش بل شــامل یک جفت ذرات درهم تنیده 
است. یکی از ذرات به سمت محل الف و دیگری به سمت 
محل ب فرســتاده می شــود و در هر یــک از این نقاط، 
دســتگاهی حالت های ایــن ذرات را انــدازه می گیرد. 
تنظیمات دستگاه های اندازه گیری به صورت تصادفی 
تعیین می شوند؛ بنابراین در زمان اندازه گیری نقطه الف 
هیچ گاه از تنظیمات ب مطلع نمی شــود و بالعکس.  از 
لحاظ تاریخی، آزمایش بل نظریه تأثیر شــبح وار را تایید 

کرده است.
در حــال حاضر لوســین هــاردی، فیزیــک دان نظری 
مؤسسه پریمیتر کانادا این ایده را پیشنهاد کرده است که 
اندازه گیری های بین الف و ب را می توان با ذهن انسان 
کنترل کرد که به طور بالقوه جدای از دنیای مادی است. 
به گفته هاردی ایده او برگرفته از ایده دوگانگی ذهن ماده 
رنه دکارت، فیلسوف و ریاضی دان فرانسوی است که بر 
اساس آن، ذهن خارج از محدوده علم فیزیک رایج قرار 
دارد و در جهان مادی مداخله می کند. برای تحقق این 

ایده، هاردی نسخه ای از آزمایش بل را ارائه کرد که در آن 
100 انسان مشــارکت دارند و به سر هریک گیرنده های 
EEG  متصل است تا فعالیت مغز آن ها را ردیابی کند. این 
وسایل برای تغییر تنظیمات در دستگاه های اندازه گیری 
برای الف و ب اســتفاده می شــدند کــه در فاصله 100 

کیلومتری یکدیگر قرار داشتند.
در مقاله ای که هاردی اخیرًا در پایــگاه آرکایو قرار داده، 
آمده است: »مورد اصلی ای که مایل به بررسی آن هستیم، 
این است که وقتی به جای مولدهای تصادفی اعداد، از 
انسان ها برای تصمیم گیری درمورد تنظیمات استفاده 
شود، در آن صورت ممکن است براساس نامساوی بل با 
نقض نظریه کوانتومی مواجه شویم. اگر همبستگی میان 
اندازه گیری ها با آزمون های قبلی بل مطابقت نداشــته 
باشد، شاهد نقض نظریه کوانتوم خواهیم بود که یعنی 
عوامل خارج از محدوده فیزیک اســتاندارد، الف و ب را 

کنترل می کنند«.
این درواقع به این معناست که شاکله ذهن و آگاهی انسان 
از موادی است که تحت سیطره علم فیزیک استاندارد و 
رایج قرار ندارند. عالوه بر این، این نظریه می تواند نشان 
دهد که ذهن ما این قابلیت را دارد که بر محدودیت اراده 
آزاد در علــم فیزیک غلبه کند. البته شــاید نتــوان آن را 
راه حلی اطمینان پذیر تلقی کرد؛ اما تأثیر مهمی بر دانش 

ما راجع به اراده آزاد خواهد داشت.
منبع:

https://futurism.com/scientists-have-an-experi-
ment-to-see-if-the-human-mind-is-bound-to-the-
physical-world/

بازگشت دکارت با پشتوانه نظریه کوانتومی

تأییدی بر دوگانگی ذهن ـ ماده دکارتی؟

شماره 724  سه شنبه 9 خرداد 96

 تباهی کشور 
نتیجه آموزش ناکارآمد 

سیستم آموزش عالی در هر  نعمت ا... فرهادی

کشوری با رشــد علمی و پرورش متخصصان به 
ایجاد و تســریع روند پیشــرفت جامعــه در تمام 
زمینه ها می پردازد. در کشــور ما عــالوه بر این، 
وظیفه خطیر ساختن انسان نیز بر دوش دانشگاه 
اســت. دانشــگاهی که در حال حاضر با ایجاد 
سیســتم آموزشــی نمره محــور، نادیده گرفتن 
نیازهــای اساســی کشــور در تعریــف و تولیــد 
پروژه های تحصیلــی و دوری از فضای صنعتی، 

مشغول انسان سازی)!( است. 
»نمره محوری« یعنی عددی به نام معدل تبدیل 
به مهم تریــن و اصلی تریــن ابزار بقــا در زندگی 
تحصیلی شــود. نشســتن در کالس، خواندن 
مطالــب و انجــام تکالیف فقط با هدف کســب 
نمره، ویژگی های رفتاری دانشــجو را در فضای 
نمره محور تشــکیل می دهد. وقتی سیستمی 
هویت دانشــجو را در معدل خالصــه می بیند، 
یعنی درنظــر دارد به هــر نحوی دانشــجو را در 
ریل نمره محوری قــرار دهد. نمره محوری باعث 
ازبین رفتن خالقیت و کنجکاوی در دانشجویان 
می شود؛ زیرا هزینه ازدســت دادن نمره، بسیار 
بیشتر از هزینه ازدســت دادن خالقیت است. از 
دید سیستم آموزشی خالقیت و کنجکاوی ارزشی 
به دانشــجو نمی دهد، درنتیجه ازدست دادنش 
هزینه ای برای دانشجو ندارد. یکی از عوامل ایجاد 
نمره محوری در دانشگاه، دوری فضای تحصیلی 
از فضای واقعی کشور اســت. دانشگاهی که از 
مشکالت کشور بی خبر باشد، باالجبار سؤاالتی 
را محور ارزشیابی خود قرار می دهد که نیاز کشور 
نیست. بنابراین پاســخ دادن به سؤالی ذهنی یا 
یافتن راه حل مشکلی صنعتی در کشوری دیگر 
و در پی آن تولید هزاران پایان نامه که تقدیرشــان 
خاک خوردن گوشــه کتابخانه هاست، می شود 
نتیجه ســال ها زحمت دانشــجو. دوری فضای 
دانشگاه از فضای واقعی کشور در ایران همانند 
صحبت دو انسان با دو زبان متفاوت است، از این 
لحاظ که ایجاد ارتباط بین ایــن دو دور از انتظار 
نیســت؛ ولی هم افزایــی در پیشــرفت یکدیگر 
برایشان غیرممکن اســت. چنین رابطه سردی 
باعث می شود ســؤاالت بومی موجود در صنعت 
راهی به دانشــگاه پیدا نکند و دانشــگاه به جای 
پرداختن به مسائل اساسی، حجم بزرگی مطلب 
بدون کاربرد به دانشــجوها ارائه دهد و صنعت و 
دانشــجو در اولین برخورد خود باهم دریابند که 
نیازی به هم ندارند؛ بنابراین صنعتی که از دانش 
روز بی بهره مانده  است، به تضعیف و وابستگی و 
خروج از چرخه رقابت رو می آورد و دانشــگاه که 
ســرش از ســرمایه صنعت بی کاله مانده  است، 
به پولی کردن آموزش و تضعیف روند تولید علم. 
این ها در حالیست که دانشگاه ضعیف و صنعت 
عقب مانده، دو بال مأیوس کردن جامعه علمی از 
اصالح وضع کشور و مهاجرت نخبگان هستند. 
بازنده اصلی این چرخه، سرمایه مادی و انسانی 

است که دچار تباهی می شود. 

پیش به سوی مریخ با موتور پالسما
موتور جتی را تصور کنید که بدون سوزاندن سوخت های فسیلی و با قیمت کمی قادر 
به پیش بردن هواپیما باشــد. پژوهشگران دانشگاه فنی برلین درحال مطالعه روی 
چنین موتوری هستند تا آن را از سطح آزمایشگاه به آسمان بفرستند. در این موتورها 
به جای سوزاندن سوخت و هوای فشرده به عنوان نیروی محرکه، موتور جت پالسما 

راکتور هم جوشی یا ستاره را شبیه سازی می کند. این موتور با برانگیختگی و فشرده سازی هوا به پالسما و سپس 
ایجاد میدان الکترومغناطیسی، برق تولید می کند. این موتورها می توانند تا سرعت 20 کیلومتر بر ثانیه نیز 

برسند. هرچند هم اکنون موانع زیادی تا تحقق واقعی این موتور ها وجود دارد و مسیر درازی در پیش است.

جراح روبات در خدمت شماست
جراحی مغز نیازمند عملیات بسیار دقیقی است و اشتباهی کوچک می تواند صدمات 
جبران ناپذیری به بیمار وارد کند. ورود روباتیک و اتوماسیون درحال تغییر شیوه عمل 
جراحان است. پژوهشگران دانشگاه یوتا به منظور کاهش عامل خطای انسانی درحال 
توسعه روباتی هستند که عملیات های پیچیده را 50 بار سریع تر از انسان انجام می دهد. 

این روبات قادر است تا عمل سوراخ کردن جمجمه را از دو ساعت به دو دقیقه و نیم کاهش دهد. سی تی اسکن، روبات 
را برای ورود به مناطق حساس راهنمایی و اطالعات موردنیاز را وارد برنامه نویسی آن می کند. درصورت موفقیت 

کامل این روبات عالوه بر قابلیت واضح نجات جان انسان ها، دارای مزیت اقتصادی خوبی نیز است.

علمــــــــــــــــــــــــــی از کوارک تا کیهان
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برنامه دانشکده ریاضی در عرصه بین المللی
رئیس دانشــکده ریاضــی و علــوم کامپیوتر گفــت: »یکی از اهداف دانشــگاه 
رســیدن بــه موقعیتــی در بیــن 100 دانشــگاه برتــر براســاس رنکینگ هــای 
مختلــف در برنامــه 10ســاله اســت. برطبــق رنکینیــگ یو اس نیــوز در ســال 
2015، دانشــکده مــا در علــوم کامپیوتــر رتبــه 7۹ و در ریاضیــات رتبــه 

71 را کســب کــرد. در ســال 2017 علــوم کامیپوتــر رتبــه 85 و ریاضیــات ۹3 را از آن خــود نمــود. 
 در ایــن زمــان دانشــگاه تهــران رتبــه 120 و دانشــگاه شــریف رتبــه 158 و علم وصنعــت 18۹ را 

از آن خود نمود«.

بزرگ ترین قرارداد پژوهشی دانشگاه شهید باهنر
مدیر داخلی مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر گفت: »تاکنون پروژه های زیادی 
در مجتمع معدنی صنعتی گل گهر، مجتمع مس شهر بابک و سرچشمه و کارخانه 
زغال شویی زرند، با موفقیت انجام شده است«. وی افزود: »یکی دیگر از پژوهش هایی 
که در این مرکز به صورت صنعتی اجرا گردیده اســت، تغییر طرح آستر های آسیای 

نیمه خودشکن گل گهر بود که باعث افزایش 35درصدی تولید این کارخانه گردید. بزرگ ترین قرارداد پژوهشی 
و پردرآمدترین قرارداد دانشــگاه )تا کنون( در این بخش به انجام رســیده است. این قرارداد پژوهشی با هزینه 

1/5میلیارد تومان بین دانشگاه شهیدباهنر کرمان و شرکت ملی صنایع مس ایران، منعقد گردیده است«.

هفت دانشجوی سابق دانشگاه  کمی آن سوتر
براون به علت دستاوردهایشان مترجم: حسین رجبی

در زمینه های کارآفرینی و علوم و مالی در میان 30 
برگزیده زیر 30 سال مجله فوربس قرار گرفتند. در 

ادامه 4 نفر از این افراد معرفی می شوند.

مت ساچت
فارغ التحصیل سال 2010 براون، برای پژوهش هایش 
در حوزه روان پزشــکی، به خصوص روی علل و شرایط 
شــادی، در فهرســت فوربس قرار گرفته است. وی در 
حال حاضر بــا اســتفاده از ابزارهای روان شناســی، 
عصب شناسی و علوم محاســباتی، عوامل ناشناخته 
افســردگی و اضطــراب را مطالعــه می کند. ســاچت 
ابراز امیدواری می کند: »روزی برســد کــه ما علومی 
توسعه یافته در رابطه با شادی داشــته باشیم و این که 

من بتوانم در تحقق این رؤیا مشارکت داشته باشم«.

راشل هانتر
فارغ التحصیل ســال 2012 که پیش از ایــن به عنوان 
بانکــدار ســرمایه گذاری کار می کــرد، اکنــون در 
سرمایه گذاری امالک کار می کند که 30 قرارداد به ارزش 
2/3میلیارد دالر را نهایی کرده اســت. وی قراردادهایی 
در سراســر جهان در حوزه های اعطــای وام های رهنی 
ســرمایه گذاری و وام های درآمدی و تأمین مالی ترکیبی 
دارد. هانتر معتقد اســت کار او به نوعــی کمک به همه 
شــرکت های کوچک و افرادی است که ایده های بزرگی 
در ســر دارند، اما ســرمایه کافی برای دستیابی به آن ها 
ندارند. او می گوید: »این کار مربوط به شرکت های بزرگ 
و بد نیســت. درحقیقت نقدینگی را برای یک سیستم با 

کارکرد درست مالی فراهم می کند تا کار کند«.

کلیف وایتزمن
فارغ التحصیــل 201۶ دانشــگاه، جوان تریــن چهره 

در میان برگزیــدگان فوربس اســت. وی Speechify را 
معرفی کرده است، نرم افزار نوآورانه تبدیل متن به گفتار. 
وایتزمن که خود دچار اختالل در توانایی خواندن است و 
نمی توانسته در دانشگاه کتاب هایش را به موقع مطالعه 
کند، در ابتدا این نرم افزار را برای کمک به خودش ایجاد 
کرد. سپس با توجه به عالقه ای که به کتاب های صوتی 
داشــت، Speechify را راه انــدازی کرد که نوشــته ها، 
وب سایت ها و دیگر محتواهای متنی را به کتاب صوتی 
تبدیل کرده و آن ها را دردســترس کاربــر روی موبایل یا 
 Lime کامپیوتر می گذارد. وایتزمن در سال 2014 جایزه
Connect Fellowship را دریافت کرد، جایزه ای که به 
20 معلول با بهترین دستاوردها در آمریکا اعطا می شود. 
وی پس از بردن این کمک هزینه راهنمای تصویری برای 
نرم افزارش منتشر کرد که 40هزار بازدیدکننده داشت. 
وایتزمن می گوید: »فکر و ذکر من ایجاد ارزش اســت. 
شگفت زده می شوم از این ایده که چگونه با مرتب کردن 
افکارتان می توانید به دنیای اطراف خود کمک کنید. من 
در مدیریت زمان خودم بسیار حساب شده عمل می کنم. 

سیگار نمی کشم، تلویزیون نمی بینم و این کمک می کند 
تا روی آن چیزهایــی تمرکز کنم که برایم مهم اســت«. 

وایتزمن در براون 35 محصول مختلف ساخته است.

گوراب چاکرابارتی
فارغ التحصیــل 2010 بــراون شــرکت محصــوالت 
شیمیایی سبز را با نام Solugen راه اندازی کرده است. 
این شرکت روشــی را برای تولید هیدروژن پروکساید با 
استفاده از گیاهان به دســت آورده است. چاکرابارتی 
هنگام انجام تحقیق روی سلول های سرطانی در مقطع 
دکتری دریافت که این سلول ها هیدروژن پروکساید را 
برای پاک کردن خود از باکتری ها تولید می کنند. وی 

این روش را در گیاهان استفاده کرد.
برای این افراد، دانشگاه آغازکننده مسیر موفقیتشان 
بوده است. این امکان برایشان فراهم شده که موفقیت 
را برای خود تعریف کنند و از منابع دانشــگاه به شکل 
دلخواه خود بــرای یافتن عالقه های کاری در تعامل با 

دیگر دانشجویان با عالیق مختلف بهره ببرند.

هفت فارغ التحصیل دانشگاه براون در فهرست فوربس

تمرکز من روی ایجاد ارزش است

کمیک برگزیده
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در جست وجوی نگاه بدون مرز
 آموزش و پژوهش در ایران و خارج 

چه تفاوتی دارد؟ 

از  یکــی  بتــوان  شــاید  حسین رجبی

پارامترهای مقایســه ای میان دانشــگاه های 
ایران با بهترین های خارج از کشــور را در نوع 
نگاه و فلســفه ای دانســت که حاکــم بر نظام 
آموزشی و پژوهشــی آن ها است. این فلسفه و 
جهان بینی به گونه ای طی ده ها سال در میان 
تاروپــود آن ها نهادینه شــده اســت کــه تمام 
ســاختارهای اداری جامعه علمــی هم بر آن 
اســاس اســتوار شــده و در جهــت ارتقــای 
دســتاوردهای حاصــل از ایــن نــگاه عمــل 
می کنند. هر عنوانی که به این رویکرد اطالق 
شــود، مشــخصه مهم آن حرکت در فراســوی 
مرزهای دانشــگاه و شــهر و کشــور است و نه 
محصورماندن در چارچوب گروهی آموزشی. 
از آنجایی که نظام آموزشــی بر همین اســاس 
مختلــف  ی  نســل ها بیــت  تر  ، ســت ا
فارغ التحصیالن نیز بــه همین ترتیب صورت 

می گیرد. 
این رویکرد ایجاب می کند درس های ارائه شده 
از حالــت انجمــاد آموزشــی بیــرون آمــده و 
مســائل زنده و واقعی امروزی را دربر بگیرند. 
بدین صورت که شاید اصول موضوعه مطرح، 
همان ها باشند؛ اما به علت نگاهی که استادان 
گاه  گاهانه یــا ناخودآ با آن تربیت شــده اند، آ
کاربردهایــی که بــا اســتفاده از همان اصول 
موضوعه مشترک، به شــکل مسئله و تمرین و 
پروژه مطرح می کنند، نگاهی بدون مرز دارند. 
با این نگاه، دانشجو خود را محدود به قیدهای 
زمان و مکان نمی دانــد و ذهنش آن چنان باز 
می شــود که خود را در ارائه پاســخ به مشکلی 
کوچک در کشــور دیگری توانمند می بیند. به 
همین دلیل برخی از آن ها در فرصت مطالعاتی 
به دانشگاه ها و کشورهای دیگر سفر می کنند 
و دوره های مشترک علمی پژوهشی با استادان 
کشــورهای دیگر می گذرانند تا بــر تجربیات 
 خــود در ارائــه راه حــل در مقیــاس جهانــی 

بیفزایند. 
این گونه است که محصولی که از این نوع تفکر 
خلق می شــود، مورد پذیرش مردمان مختلف 
بــا فرهنگ هــا، نژادها، اعتقادها و ســن های 
مختلف قرار می گیرد. این نــوع نگاه را با نگاه 
حاکم بــر نظام آموزشــی دانشــگاه خودمان 
مقایسه کنید. نظام بسته و فردگرایانه آموزشی 
کــه حداکثر رویکــردی درون گروهــی دارد و 
عمــاًل توان آمــوزش تفکر خــالق و انتقادی و 
ارائه راه حل های گســترده را ندارد. با توجه به 
کثرت ورودی های ماشین آموزشی در مقاطع 
مختلف، فرصت تفکر به مراتب سلب می شود و 
رویکرد اعطای مدرک، جایگزین آموزش تفکر 
و حل مسئله می شود. سخن آخر این که بیمار، 
ابتدا باید بپذیرد که بیمار اســت، سپس برای 

درمان خود اقدام کند.

روی خط خارج



شیوه های تنظیم مصاحبهـ  بخش ششم: روش گزارشی 
در میان شــیوه های مختلف تنظیم مصاحبه، روش گزارشی نسبتًا پیچیده  است. 
در این شــیوه، خبرنگار عالوه بر اینکه باید نقش اولیه را به درستی ایفا کند، باید در 
نهایت قادر باشد گزارشی خواندنی از مصاحبه خود پیش روی مخاطب بگذارد و تنها 
کسانی که قلم ژورنالیستی دارند، می توانند چنین گزارش هایی را خلق کنند. در 

این شیوه گاه مصاحبه کننده به همان اندازه ای که برای مصاحبه خود را آماده کرده است، وقت صرف می کند 
تا معجونی خواندنی از محصول به دســت آمده تهیه کند. خالقیت در این گونه تنظیم ها حرف اول را می زند. 

روش گزارشی شاید پراستفاده ترین روش بر ای تنظیم مصاحبه نباشد؛ اما جذاب ترین است.

مرد تنهای شب
پیشنهاد این هفته گفت وگو با شخصی از همین جامعه است؛ پاکبانی دوست داشتنی 
و اهل مشهد که شغلش را خیلی دوست دارد و به گفته خودش اولین بار در 8سالگی 
ساعت 3 نیمه شــب، صدای خش خش جاروی پاکبان کوچه شان، توجه او را جلب 
کرده و بعد از آن، هرشب جارویی برمی داشته و یواشکی به کمک پاکبان محله شان 

می رفته است! خودش هم االن خیلی محبوب مردم محله است؛ چون عالوه بر کارهای خودش، کارهای دیگری 
را هم برای راحتی همشهریانش انجام می دهد. مثاًل چاله های موجود در آسفالت را که در مسیر می بیند، تا جایی 

که می تواند هموار می کند. این مصاحبه را در سایت shahraraonline.com بخوانید.
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باالخره فرانچسکو توتی محبوب، ستاره بالمنازع آ.اس.رم هم از فوتبال خداحافظی کرد تا از سرزمین اسطوره ها فقط بوفون باقی بماند. توتی  گفت وگو
در 16سالگی با رم وارد دنیای فوتبال شد و با همان رم پایان دوران حرفه ای خود را رقم زد. توتی نامه زیبایی هم در ستایش خانواده اش و طرفدارانش ترجمه: سحر بختیاری

و رم نوشته است که در سایت های مختلف می توانید پیدایش کنید. در بخشی از این نامه آمده است: زمان آمده و روی شانه ام می زند و می گوید: »باید بزرگ شویم. 
این پیراهن و کفش ها را دربیاور؛ چون از امروز دیگر نمی توانی از بوی چمن، خورشــیدی که در حین نزدیک شــدن به ســوی دروازه حریف روی صورتت می تابد، 
هیجانی که تو را فرا می گیرد و شادی جشن گرفتن، لذت ببری«. به مناسبت کناره گیری توتی از فوتبال قسمت هایی از مصاحبه های مختلف او را برایتان آورده ایم.

رم برایت چه جایگاهی دارد؟
رم برایم چه معنایی دارد؟ همه چیز، همه چیز است این 
شهر! نه صرفًا به دلیل اینکه خودم اهل رم هستم؛ اما رم 
از دید من، زیباترین شهر جهان است. دریا، کوه، بناهای 
قدیمی، خورشــید زیبا و شور و شوق مردم شهر بی همتا 
است. رم برای من هم معنی فوتبال است، همیشه طرفدار 
باشگاه بودم و رنگ های لباس رم در رؤیاها و بر دیوارهای 
اتاق من در کودکی نقش بسته بود. این پیراهن برای 25 
سال بر تن من بوده است؛ اولین و تنها پیراهن در عمرم. 
بازوبند کاپیتانی را نیز به بازویم بســتم. چه چیز دیگری 

می توانستم بخواهم؟
فکر می کنم یک بار در ســال ۲003 در آســتانه 

ترک رم بودی؟
دوران عجیبی برایم بود و بعضی چیزها در مســیر عادی 
خود پیش نمی رفت. من خواسته های مشخصی داشتم 
که مدیران باشگاه موافق با آن نبودند. رئال مادرید تالش 
زیادی داشت و به هر قیمتی می خواستند مرا به خدمت 
گیرند. رئال تنها باشــگاهی بود که می توانستم با وجود 
اندوه فراوان، رم را به مقصد آنجا ترک کنم. به این موضوع 
به  طور جدی فکر کردم و درنهایت، خانواده و دوســتان و 
همسرم مرا متقاعد کردند و در اینجا ماندم. به نظرم این 
اتفاق مهمی برایم بود. آیا ممکن بود بروم؟ در حال حاضر 
می توانم بگویم نه؛ ولی آن موقع تقریبًا مصمم بودم؛ چون 
قرار نبود رم را به مقصد یک تیم معمولی ترک کنم، بلکه 
مقصدم بهترین باشگاه دنیا بود. چه بسا با پیوستن به این 

تیم، ویترین افتخاراتم رنگین تر می شد.
ولی در کل به نظرت مــداوم تیم عوض کردن کار 

درستی نیست؟ نه؟
قضاوت کلی درست نیست؛ اما ورزشکارانی که از قلبشان 
پیروی کنند، زیاد نیستند. بیشترشان به جایی می روند 
که پول بیشتری باشد. این ها مثل کولی ها هستند، خانه 
ندارند و ســرگردان از جایی به جای دیگــر می روند. اگر 
من فقط به پول فکر می کردم می توانستم 10 سال پیش 
تیمم را عوض کنم؛ اما برای من چیز دیگری اهمیت دارد، 

تعصب و نه پول.
کدام بازیکن بوده که حرکتی انجــام داده و تو با 
خودت گفتی: »من هرگــز نمی توانم کاری را که 
او کــرد انجام بدهــم«؟ و کــدام بازیکن بهترین 
بازیکنی بوده که روبه رو یا در کنارش بازی کردی؟
برای مورد اول فقط مسی، بهترین بازیکنی که مقابلش 
بازی کردم رونالدو، بهترین هم تیمی باتیستوتا و از نظر 

هوش در زمین فوتبال، باید بگویم کاسانو.
کدام خاطره برایت قوی تر اســت، اولین گل در 

سری »آ« یا اولین عشق؟
این ها مقایسه پذیر نیســتند! وقتی که اولین بار عاشق 
می شوی، خیلی جوان هستی و خام. این طورها نیست 

که نشانه عشق واقعی باشــد. از طرف دیگر، اولین گل 
چیزی اســت که همیشــه آرزویــش را داری و به آن فکر 
می کنی. من اولین گلــم را ترجیح می دهــم! )خنده( 
هرچند، من وقتی 15 ســالم بود، برای اولین بار عاشق 
شدم و خب در آن سن اصاًل چیزی از زندگی نمی فهمی!

برنامه ای برای سرمربی گری داری؟
باید بگویم بله؛ اما از ســوی دیگر، حــاال حتی به آن فکر 
هم نمی کنم. زیرا شخصیت من به نحوی است که شاید 
برای کنترل گروه به مشکل بخورم. با این  حال، با دیدن 
این که خیلی از هم تیمی های قبلی ام پس از خداحافظی 
بالفاصله به ســراغ مربی گری می روند، باعث می شــود 
بیشــتر به این موضوع فکر کنم. شاید بتوانم شخصیت 
خودم را در این زمینه تغییر دهم تا بتوانم با چنین مسائلی 
کنار بیایم؛ چون اگر بتوانم، باعث می شود مجبور نباشم 

تمام و کمال با دنیای فوتبال خداحافظی کنم.
 اگر به عنوان مهاجم نوک بازی می کردی، تا حاال 

چند گل زده بودی؟
اوه، حداقل 300 تا. تا حاال دیگر از رکورد پیوال رد شــده 
بودم. حاال فقــط امیدوارم کــه مصدوم نشــوم و بتوانم 
آن طــوری که اخیــرًا توانســته ام، به بازی کــردن ادامه 
بدهم. )مترجم: ســؤال مربوط به قبــل از خداحافظی 

توتی است.(
مالدینــی، ریوا، ماتــزوال، آنتونیونــی، دل پیرو. 
اغلب در ایتالیا فوتبالیست های افسانه ای از یاد 

باشگاه هایشان می روند. موافقی؟
بله... و تنها چیزی که از آن ها باقی می ماند چوب لباسی 
لباسشان است؛ ولی واقعًا این درست نیست که افرادی 
که نهایت تالششان را برای باشگاهی انجام داده اند، کنار 

گذاشته شوند. امیدوارم من در این مورد استثنا باشم.
آبته )رئیس فدراســیون فوتبال ایتالیا( بهترین 
تیم ایتالیا را از زمانی که در فدراســیون فوتبال 

مشغول به کار شده انتخاب کرده است. به ما بگو 
اگر کسی را جا انداخته است: بوفون، برگومی، 
شیرا، کاناوارو، مالدینی، کونتی، پیرلو، تاردلی، 

توتی، روسی، دلپیرو.
نه، به نظر من که خوب است. فکر می کنم ترکیب طالیی 
ما باشــد. اگر آن تیم را داشــتیم، دو بار جــام جهانی را 

می بردیم.
حقیقت دارد که برای اولین گلت در ســری »آ« 
)سپتامبر 1994( شادی گل ترتیب داده بودی 

و بعد یادت رفت که می خواستی چه کار کنی؟
بله! )خنده( فکر می کنم می خواســتم حرکت برگردان 

انجام بدهم یا یک همچین چیزی... .
در کل به لحظه خداحافظی فکر می کنی؟ 

بله و چقدر سخت است. دوســت دارم دوران حرفه ای ام 
را مانند داســتانی افســانه ای نگاه کنم و این قســمت 
)خداحافظــی(، بدترین بخش آن اســت؛ وقتی دیگر 
واقعًا همه چیز تمام می شــود. برای آخرین بار پیراهنم را 
از تن خارج می کنم و آن را به دقت تا می کنم. شاید حتی 
مجبور باشم بگویم برای رفتن آماده نیستم و شاید واقعًا 

هیچ وقت هم آماده نباشم.
وقتی به عقب نگاه می کنی چه می بینی؟ و چه 

حسی داری؟ 
هیچ پشیمانی یا حســرتی ندارم. طرفداران رم همیشه 
از مــن حمایت کرده اند و در لحظات ســخت به من نیرو 
داده انــد تا به جلــو بروم و بــرای همیــن، می خواهم از 
همه تشــکر کنم. همه کودکانی که مرا همواره تشــویق 
می کردند، آن هایی که احتماال با من بزرگ شدند و حاال 
پدر هستند. این خداحافظی سخت ترین کار زندگی ام 
است. در تنهایی، مثل دیوانه ها گریه کردم. نمی توانید 
25 سالی مانند این را فراموش کنید. فقط می گویم این 

زندگی فوق العاده است.

فرانچسکو توتی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد

وداع در اوج
از دیوار بدم می آید 

سحر بختیاری »این بار بــه جای بگومگو، 

یادداشــت بنویس و با مخاطبانت حرف بزن.« 
ســردبیر این را گفــت و من رفتم تــوی فکر که 
مخاطب؟ کدام مخاطب؟ من اصاًل حس نکردم 
مخاطبی هم دارم. فکر کنید صفحه جدیدی را 
دست گرفته اید؛ اما دریغ از یک پیام که فیدبک 
خاصی بدهــد. کاش حداقل یکــی می گفت 
فالنی، خیلــی بی مزه ای. جمع کــن بابا. باور 
کنیــد می گفتم دمــش گرم، حداقــل خوانده 
است؛ اما زمان همین طور گذشت و همچنان ما 
هیچ، ما نگاه. ولی باز گفتم عیب ندارد. بگذار 
یک امتحانی بکنیم. این ستون بگومگو که هر 
بار کارش همین اســت، با شــخصیتی خیالی 
مصاحبه می کند. بگذار این بار هم فرض کنیم 
که داریم بــا موجودی خیالی صحبت می کنیم 
که شاید چندان هم فرض نادرستی نباشد. به 
هر حال این بار صحبــت من با تو مخاطب عزیز 
اســت، با این تفاوت که به جای تــو نمی توانم 
جواب بدهم. شــاید هم نمی خواهم که جواب 
بدهم. شــاید خودت وسوســه شــدی چیزی 
بگویــی. دیرزمانی اســت که منتظــرم چیزی 

بگویی.
حالت خــوب اســت؟ درس ها خوب اســت؟ 
راســتی به جــز درس دیگر چــه کار می کنی؟ 
صفحــه من را کــه قطعــًا نمی خوانی. شــاید 
هــم کاًل روزنامه مان را نمی خوانی. شــاید هم 
اصــاًل هیــچ روزنامــه ای نمی خوانــی. کتاب 
چطور؟ وقت نمی کنی؟ اصاًل با وقتت چه کار 
می کنی؟ چیزی هســت که به دردت بخورد؟ 
یــا حالت را خــوب کند؟ یــا به هر حــال اثری 
خوب برایت داشته باشد؟ چون اگر هیچ کدام 
از این هــا نیســت، باید فکری به حــال زمانت 
بکنــی رفیــق. ایــن روزهایی کــه می گذرانی 
ماه می شــوند، ماه ها ســال می شــوند و عمر 
تــو همین طور می گــذرد. ســال هایی که قرار 
اســت بهترین خاطرات زندگی ات را بسازند و 
بزرگ ترین کارها و تصمیماتت را شامل شوند، 
همین ها هســتند. باور کن خیلی هم ســریع 
می گذرنــد. به این فکر کن که ایــن انتخاباتی 
که گذشت، چندساله بودی و انتخابات بعدی 
چندســاله هســتی. به آرزوهایی که داشــتی 
فکــر کــن؛ آرزوهایی کــه امیــدوارم هنوز هم 
داشــته باشــی و فراموششــان نکرده باشی. 
برای آرزوهایــت چه کار کــردی؟ اصاًل قدمی 
برداشــتی؟ یا ناامید شــدی؟ چون ناامیدی 
مثل دیوار بلندی اســت که می آیــد جلویت و 
تا آسمان باال می رود و به تو می گوید که چی؟ 
برای چــه باید ایــن همه زحمت کشــید؟ و تو 
تسلیم می شوی و می نشینی و خیره می شوی 
به آرزوهایت که از آن طرف دیوار برایت دست 
تکان می دهند. نگذار این اتفــاق بیفتد. این 
ترم که تمام شــد، ولی از ترم بعد صفحه من را 
هم بخوان. البته من در هــر حال کار خودم را 
می کنم. ناامید نمی شــوم. من از دیوارها بدم 

می آید!

گــــــــــــفت وگـــــــــــو بگو مگو
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یادداشــــــــــــــــــــت

دانشگاه شریف، نهایت آرزوی  سید حسین علوی

کنکوری ها، مکانی اســت در 
خیابان آزادی تهــران، جایی 
خوش آب وهــوا، متشــکل از 
چندین ساختمان آموزشی و 
کارگاهی که در اکثر این ساختمان ها افراد درحال 
تعلیــم وتعلم و آزمایش و مطالعــه روی طرح های 
کوچک و بزرگ صنعتی هستند. همه  آن ها افرادی 
به شــدت قانون مــدار هســتند و کاری جــز 
درس خواندن و کشف و اختراع ندارند. دروس خود 
را با عشــق می خوانند و آزمایش هایشان را درست 
انجام می دهند و گــزارش کار کامل وجامعی برای 
آن طراحی می کننــد. اصًا به فکــر گرفتن نمره 
نیستند و تقلب اصًا در بینشان معنی ندارد. آن قدر 
برای امتحان آماده اند که در نگاه اول سؤاالت را حل 
می کنند. آن قدر به درس فکــر می کنند که دیگر 
فکرشان به جای دیگر منحرف نمی شود. در نهایت 
هم اینکه نظم و برنامه ریزی در زندگی شــان حرف 
اول را می زنــد و هر ثانیه از عمرشــان را صرف علم 

می کنند.
این ها افکاریســت که کنکوری ها قبل از انتخاب 
رشته در ذهن دارند و خوشــحال اند که قرار است 
در چنین جوی مشــغول به تعلیم علوم شــوند.

آن ها نمی دانند که دانشــگاه شــریف در یکی از 
آلوده ترین نقاط تهران واقع است. آن ها نمی دانند 
که جــز ســاختمان های آموزشــی و کارگاهی 
مکان هایی به نام لوپ صنایــع و جکوز نیز وجود 
دارند که از فرط دود ســیگار، نفس کشیدن برای 

آدم ســخت اســت. جایی که افرادی زیر تابلوی 
سیگارکشــیدن ممنوع می نشــینند و به صورت 
گروهی و فــارغ از هرگونه نگرانی بــه دودکردن 
سیگار و گذران عمر مشــغول اند. آن ها نمی دانند 
خیلی ها در دانشگاه آرمانی شان فقط برای گرفتن 
نمره و پاس شــدن درس و ترم، شب امتحان الی 
جزوه را بــاز می کننــد. آن ها نمی داننــد تقلب 
در اینجا شــکل حرفه ای تری به خــود می گیرد. 
آن ها هنوز با واژه »ُکپ« آشــنا نیســتند و هنوز 
درآوردن عدد تخمینی و من درآوردی دقیق را در 
داده های آزمایشگاه بلد نیستند. آن ها نمی دانند 
دانشــکده های ریاضی و فیزیک قرار اســت چه 
بایی سرشــان بیاورند. نمی دانند پاســخ دادن 
به ســؤاالت در این امتحانات چقــدر عجیب تر از 
ســفیدتحویل دادن پاســخ نامه اســت )البتــه 
درمورد بعضی ها صادق نیســت(. آن ها نمی دانند 
چیزهایــی در دانشــگاه وجود دارد کــه اصًا به 
ذهن انســان مجال تمرکز روی درس را نمی دهد 
و ازجملــه آن ها دوســتان ناهم جنس هســتند. 
شاید باورتان نشــود؛ اما آنان نمی دانند که تعداد 
بسیاری از دانشجویان این دانشــگاه خواب را به 
کاس و تفریح را بــه کار علمی ترجیح می دهند و 
گذر زمان برایشان عادی شــده است. تنها چیزی 
که  می دانند این است که قرار است در دانشگاهی 
بدون ســردر درس بخوانند و ســوژه خوبی برای 

عکس پروفایل خود ندارند.
بیایید برای اینکه 96ای ها دانشگاه آرمانی خود را 

ببینند، از همین االن دست به تغییر بزنیم. 

محمد صالح سلطانی بعیــد می دانم از میــان فعاالن 

فرهنگی و تشــکلی دانشــگاه، 
کسی این گزاره را قبول نداشته 
باشــد که »فضای دانشگاه در 
مقایسه با یکی دو سال گذشته 
آرام تر و دوســتانه تر و کم جنجال تر شده  است«.  اگر 
داســتان ســنوات و شــورای صنفی قبلی را نادیده 
بگیریم، شریف یک سال تحصیلی آرام و البته پربار را از 
حیث برنامه های فرهنگی و سیاســی پشــت ســر 
گذاشت.  تقریباً هیچ خبری از درگیری میان تشکل ها 

و کانون ها نبود و همه چیز در اوج احترام سپری شد.
برای این آرامش دالیل بســیاری را می توان شمارش 
کرد. یکی از آن ها احتماالً تغییری است که در ساختار 
برگزاری اردوها ایجاد شد. با تصویب و اباغ آیین نامه 
جدید برگزاری اردوهای دانشجویی، یکی از مهم ترین 
بحث های چند سال اخیر دانشگاه به سرانجام رسید 
و تقریباً هیچ جنجال و اعتراضی بر ســر هیچ اردویی 
شکل نگرفت و اردوها هم با رعایت شئونات اخاقی و 

بدون حاشیه برگزار شدند.
 گذشــته از این، رفتار حرفــه ای و احترام آمیز همه 
تشکل های دانشــگاه را نباید در شــکل گیری این 
آرامش نادیده گرفت. نه بسیج دانشگاه برای تحریک 
انجمن اســامی کاری کــرد و نه انجمن اســامی، 
خطوط قرمــز قانونی  را زیــر پا گذاشــت. حتی در 
مناســبت هایی مثــل نهــم دی و دوم خــرداد هم 
نحوه بزرگداشــت مراسم توســط هر دو گروه، آرام و 
بی جنجال بــود. ایــن آرامش دوست داشــتنی  به 
ملتهب ترین روزهای ســال تحصیلی هم رسید و اگر 

از چند فقره شــعارهای حاشــیه ای و تند در جریان 
حضور میرســلیم و چمران در دانشگاه بگذریم، هیچ 
جنجال خاصی در طول آن یک ماه پرهیاهو نداشتیم. 
حتی پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات هم، گروه 
برنده به اعام پیروزی ای آرام در رســانه هایش اکتفا 
کرد و تشــکلی که به نظر می رسید نتیجه مطلوب را 
از انتخابات نگرفته است، دوستانه به رقبایش تبریک 
گفت. انگار همــه از فتنه هــای 88 درس گرفته اند و 

هیچ کس عاقه ای به تکرار آن اتفاقات تلخ ندارد.
حضور دکتر حســینی در رأس معاونــت فرهنگی، 
کاهــش تصدی گــری معاونــت در فعالیت هــای 
دانشــجویی و رفاقتی که معاون جدید با کانون های 
فرهنگی ایجــاد کرده اســت هــم بی تردید نقش 
مهمی در شــکل گیری این فضای خوب دارد. دکتر 
حســینی، با بهانه و بی بهانه برای  گروه ها و تشکل ها 
نامه می نویســد و آن ها را »رفقا«ی خودش خطاب 
می کند. هرجا هم که الزم باشــد، از ارتباطاتش برای 
افزایش کیفیت برنامه ها  اســتفاده می کند و در کنار 
بچه ها،  از برنامه های بی ســابقه ای مثل بزرگداشت 
آزادسازی خرمشــهر و جشن شــریف زیبای من و 
هفته ادبیات لذت می برد. گذشــته از چند مورد لغو 
پرحاشیه و عجیب برنامه های یکی دو تشکل، عملکرد 
دکتر حسینی تا اینجا با رضایت نسبی همه گروه های 
دانشجویی همراه بوده است.  همه این عوامل در کنار 
هم حاال از فضای فرهنگی و سیاسی دانشگاه تصویر 
خوبی ســاخته اســت. تصویری آمیخته از احترام و 
دوستی، خاقیت و تعهد و شکوه و جذابیت. باید قدر 

این فضا را بدانیم و برای تقویتش، تاش کنیم.

واقعیت یا مجاز شریف آرام من

و گفــت این مــاه را مهمــان من  ابوذر تمسکی

هستید. 
گفتیــم مگــر میهمــان حبیب او 
نیســت؟ این چه ضیافتی اســت 
کــه در آن به مهمان گرســنگی و 
تشنگی می چشانند؟ چه حبی در این رنج دادن است؟ 
تصورمان این بود وقتی می گویــد مهمانی، یعنی باید 
به مان خوش بگذرد. یعنی سفره های پر اطعمه و اشربه، 
یعنی قیدهای کمتر و آزادی بیشتر؛ اما در این ضیافت 
قیدهایی بر ما اعمال کرد که کمترینشــان تشــنگی و 

گرسنگی است. گفتیم چرا باید چنین باشد؟
افسوس که چون همیشه اســیر خویشتن بودیم. هرچه 
را با خود قیــاس کردیم و نیکویی را در شــباهت با خود 
یافتیم. نفهمیدیــم صاحب خانه بر ما چــه ارجی نهاده 
اســت. نفهمیدیم ما را که فراخواند، به ما جامه ای هدیه 
داد که با آن آراســته شــویم، با آن شــبیه او گردیم و 
در جایگاهــی راســتین در آرامش حمایتش باشــیم. 
نفهمیدیم شبیه اوشدن از جنس خواسته های رنگارنگ 
این دنیایمان نیســت. نفهمیدیم شــبیه او شدن جور 
دیگری است. او که نه می خوابد، نه می خورد و نه زادوولد 
می کند. نفهمیدیم ما که برای بقای خودمان به هر رنگی 
درمی آییم و مــدام رنگ عوض می کنیــم، برای یافتن 
ماندگارترین و بهترین رنگ باید هم رنگ او شــویم. باید 
کمی هم تمرین نخــوردن و ننوشــیدن و خواب کمتر 
کنیم. افسوس که نفهمیدیم اگر برایمان الگویی فرستاد، 
ما هم می توانیــم راه او را برویم. نفهمیدیــم قدرمان را. 
نفهمیدیم معراج برای ما هم هست. نفهمیدیم و گفتیم 
معراج فقط برای مصطفی بود که بُراقی بیاید و ســوار بر 
آن، طبقات آسمان را رصد کند و برایمان تعریف کند آن 
باالها چه خبر اســت، آنجاها که پایمان را یارای رفتنش 
نیســت، چون اسبی برایمان نفرســتاده اند! نفهمیدیم 

شب قدر بناست شــب معراج ما باشد. نفهمیدیم و مدام 
در این خیال بودیم که کدام  شــب به روایت دقیق تری 
شب قدر اســت. نه برای آنکه به فکر معراج باشیم، برای 
آنکه حواسمان باشد قرآن به سر بگیریم و خواسته های 
بیشتری را در نظر بیاوریم. برای آنکه حواسمان باشد تا 
این شب را خواب نمانیم، چون به مان گفته اند قرار است 
برنامه یک سالمان را در آن معلوم کنند. حتی نفهمیدیم 
کتابی که روی سرمان گذاشــتیم برای چیست؟ فقط 
شــنیدیم که درباره اش می گویند راهنمــای زندگی 
است و شفای هر دردی اســت. نفهمیدیم با این کارمان 
یا خودمان را مســخره می کنیم یا این کتــاب را. وقتی 
کتابی را که حتی نامش خواندنی اســت، نمی خوانیم به 
سر گذاشتنش چیســت؟ که یعنی خیلی برایش ارزش 

قائلیم؟ ما حتی دردهایمان را هم درســت نشناختیم. 
این شــد که هربار از جایی ســردرآوردند و ما را زخمی 
کردند و ما مــدام ناله کردیم و نفهمیدیــم داریم از کجا 
می خوریم. نه فهمیدیم درد چیســت و نــه فهمیدیم 
درمان کجاســت! حیف اســت که این ماه به ســرعت 
می گذرد و  حیف که قدر این مهمانی را نفهمیم. فرصتی 
برای اینکه مرهمی بیابیم، برای اینکه شــب قدرمان را 
درســت درک کنیم، برای اینکه بفهمیم کیســتیم. در 
این هیاهوها لختی درنگ کنیم و بیندیشم جایگاهمان 

کجاست و رو به کجا داریم.
خوش به حــال آن روزه داری که گفــت روزه دارم من 
و افطارم از آن لعل لب اســت. چه حالی داشــت که این 
را گفت؟ لب بــر کدامین لعلــی نهاده بود؟ دســت به 

زلف کدام دلبر داشــت؟ نمی دانیم. چون نچشــیدیم. 
قســمتمان نشــد. پیمانه مان قدری نبود کــه از آن به 
ما عطا کننــد. مثل فقیه شــعر او تنها چشــم به وقت 
شــب و خــوردن روزه داشــتیم. درک نکردیم. درک 
نکردیم چــون لیله القبر بودیم نه لیله القــدر؛ قبری به 
وسعت همه نداشــته ها و نفهمی هایمان. گورستانی از 
آمال و آرزوهای ناصــواب. درک نکردیم لیله القدر را. تا 
مطلع الفجر بیدار نشستیم، ولی سامی نشنیدیم. درک 
نکردیم لیله القــدر را. لیله القدربودن علی را نفهمیدیم. 
لیله القدربودن فاطمه را نفهمیدیــم. نخواندیم این ها 
را. نخواندیــم تا بفهمیــم چگونه از همــه قیدوبندها 
آزاد شــدند. از همــه قیدهــا به جز یک قیــد و آن هم 
بندگی کردن. رستگاری را در آزادی دیدیم، ولی اشتباه 
دنبالش رفتیم. رستگاری جایی بود که علی لحظه آخر 
فریاد برآورد و آزادی اش را به ما نشــان داد. به ما یاد داد 
چگونه باید پــرواز کرد. چگونه باید غبــار از چهره جان 

شست. چگونه باید هستی خود از پیش برداشت.
فکر کردیم آســان اســت؛ ولی بعد دیدیم کــه افتاد 
مشــکل ها. حال چه توان کرد وقتــی ناامید نمی توان 
نشســت؟ ای دل، تو که کمتر ز چوبی نیستی. هستی؟ 

پس حنانه شو! حنانه شو!
رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شو از کینه ها...
رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شو از کینه ها...
رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شو از کینه ها...
رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شو از کینه ها...
رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شو از کینه ها...
رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شو از کینه ها...
رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شو از کینه ها...

الهی ما را به نور خود بنواز
بحق کرمک و جودک یا کریم

حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو
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صفحـــــــه آخـــــــــر

ژورنال الســلطنه  میــرزا  روزی 
ملقب به کثیراالنتشــار، مؤســس 
نخســتین روزنامه  ایران بــه دیدار 
درویشــی ملقب بــه معّبرااَلحالم 
رفت کــه بــرای او درآورده بودند در 
همه  عالم چیزی نیست از گذشته و حال و آینده٬ حاضر 
و غایب و دور و نزدیک که بر ایشــان پوشــیده  باشد و در 
بین مردم پیچیده  بــود که او از یک جــور موهبت الهی 

برخوردار است. 
میرزا به محــض اینکه به خدمت درویش رســید٬ گفت:  
چند شــب پیش خوابی عجیب دیدم که بعد از آن دیگر 
دست و دلم به تحریر هیچ ســطری نمی رود. در خواب 
دیدم که به ســنه  هزار و ســیصد و نود و شــش شمسی 
پرتــاب شــده ام. مردمانی دیــدم که همگی اشــیائی 
عجیب به شکل پاره سنگی نازک و به اندازه  کف دست و 
بعضًا حتی به اندازه کف پا به همراه داشتند. آن طور که 
در خواب دیدم، گویی تمام کتب٬ علوم٬ نشریات و اخبار 
عالم را در این شــئ چپانده بودند. از فلســفه  ســقراط 
گرفته تا علم االختر خیــام و تعبیرخــواب جناب عالی 
و فوت وفن حکیم باشــی همگی در آن یافت می شــد. 
وضعیت چنان بود که حتی اگر پشــه  بخت برگشــته ای 

می خواست در خفا بالی بجنباند و دستی به هم بساید، 
هیچ ممکن نبود و اگــر خدایی ناکــرده دود از خانه ای 
بلند می شد، چند صد نفر با ماسماسک های خود واقعه 
را در طرفه العینــی منتشــر می کردند. اگر آن ســر دنیا 
جوانکی با تپانچه هم نوعان خود را به لقاءالله می رساند 
یا مســئولی افاضاتی می کرد یا خدایی نکرده ذره ای از 
اموال ملت در جیب خودش می گذاشــت، همه شــهر 

ظرف ثانیه ای باخبر می شدند. 
کار به همین جا ختم نمی شــد و گویی مــردم هر کدام 
در این پاره سنگک برای خود روزنامه  مصوری داشتند 
که می توانســتد در آن بگویند ناهارشان باب میل بوده 
یا نه٬ االن عیال وارنــد یا خیر٬ از کفش هایشــان عکس 
بگیرنــد و زیرش بیتی از اســتاد ســخن با ایــن عنوان 
بنویســند:  »تهی پای رفتن به از کفــش تنگ«. پس از 
دو روز هم وضعیت خود را از عیــال وار به بی عیال تغییر 
بدهند یا از غروب جمعه عکســی بگیرند و زیرش ابراز 
دلتنگی کنند و دیگران بسته به جنسیت و قیافه٬ قربان 
صدقه  آن دل کوچکشــان بروند. ایــن جماعت آن قدر 
طالب علــم و ادب بودند که همــواره و در همه جا حتی 
در حین راه رفتن و سوارشدن بر ارابه٬ سرشان تا انتهای 
گــردن در این گنجینه هــای علــم و ادب  فرو می رفت و 

مشــغول علم آموزی و پیگیری اخبار بودند. بااین حال 
در شــهر و حتــی در دارالعلوم هــا عده  فراوانــی بودند 
که هنــوز روزنامه ها مــی نگاشــتند؛ اما مــردم وقتی 
روزنامه ای بــه دســت می گرفتند، فقط صفحــه  اول و 
آخر آن را اجمااًل نظری می انداختند و ســپس روزنامه 
را زیرشــان می گذاشتند تا از رســیدن رطوبت چمن به 
نشیمن گاهشــان جلوگیــری کننــد، یا در جیبشــان 
لوله اش می کردند تا یک جایی از شرش خالص شوند. 
حقیقتًا حق هم داشــتند. روزنامه دیگر در این عالمی 
که من به خواب دیدم، هیچ حرفی برای گفتن نداشت 

و همه  آن روزنامه نگاران دیگر ول معطل بودند. 
معبراالحالم که گویی هیچ تعجب نکرده بود، در پاسخ 
به او گفــت: » میرزا جان٬ حتــی اگر ایــن چیزها که در 
خواب دیدی واقع شود٬ طبق آنچه تو شرح دادی همه  
این علوم و اخبار نقش بارانی را دارند که بر زمین بایری 
می بارد که هیچ دانه ای در آن کاشــته نشــده باشــد. 
محصول چه خواهد بود؟ دشــتی پر از علــف هرز. برو 
قلمت را به دســت بگیر. شــب ها هــم از این بــه بعد تا 
به اندازه دو انگشــت زیر خرتنــاق را محض رضای خدا 
خالی بگذار که دیگر وضعیت وخیم مزاجت این گونه به 

مغزت سرایت نکند.  

026...0912: اســتاد از چین وارد نکرده بودیم که اون 
هم به لطف ریاست دانشگاه شریف داره اتفاق میفته که 

ندیده از دنیا نریم!
   چند تا دانشــجوی دختر مکانیک هم 

لطف کنید، ممنون می شیم.
936...0935: استادان گران قدر! در ماه رمضان رحم 

کنید، باشد که خدا به تان رحم کند.
   مگه استاد چینی ها خدا می فهمن؟

614...0935: این همه حادثه تو دانشگاه بي سابقه 
است. اگر به جاي کمیته HSE، کمیته دلجویي از 
آسیب دیدگان تشکیل مي دادند، نقش مفیدتري داشت.
   احتماالً همون چینی ها رو گذاشــتن 

عضو کمیته.
001..0912: دوست عزیز، حاال که دانشگاه محلي براي 
غذاخوردن شــما در نظر گرفته، دیگه وسط دانشگاه 

روزه خواري چیه مي کني آخه؟
   شاید چند تا دانشجوی چینی هم وارد 

کردن که هنوز با آداب ما آشنا نیستن.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه
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برگی از خاطرات ژورنال السلطه
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محمد جوانمرد

آیا می دانید تعاونی با کلی 
غرفه جدید قرار است در این 

مکان شیک و نو دایر شود؟ 
خوشحالید؟ نه؟ منم خوشحال 

بودم تا اینکه فهمیدم اینجا 
طبقه سوم ساختمان سلفه و 

شما باید برای تهیه بیسکوییت 
سه طبقه به باال برید. البته 

بعدش دوباره خوشحال شدم 
وقتی فهمیدم قراره آسانسوری 
مخصوص مراجعان تعبیه بشه. 
بعد دوباره نگران شدم وقتی به 
این فکر کردم که »آسانسور«ه! 

حاللم کنید وقتی می رم خرید. 

با تشکر از ... 
  کار نشریه فی نفسه سخت 
اســت. حــاال فــرض کــن 
بایــد هــر هفته دو شــماره 
بــرای  هــم  8صفحــه ای 
و  مخاطــب سخت پســند 
ایرادگیــر شــریفی اعم از دانشــجو و اســتاد و 
مســئول تهیه کنی. اما ســوی دیگر این ماجرا 
زمانی اســت که این کار به صــورت جمعی، با 
تیمــی باحال جمع شــود و همیــن مخاطبان 
ســختگیر از مطلبی که تیمت تهیه کرده  تشکر 

کنند و آن را تحسین نمایند.
روزنامه سختی های خودش را دارد؛ ولی وقتی 
ســیمین آبادی خوش اخــالق و متعهد در دفتر 
روزنامه باشــد، خیالت آســوده می شود. وقتی 
روزهای یکشــنبه و چهارشــنبه عصــر با هاتف 
محقق و سید حسین علوی باصفا به دفتر روزنامه 
می آییم و خبرهای شما را جمع آوری می کنیم، 
لذت کار بر دشواری های آن غلبه می کند. وقتی 
چهارشنبه شب مطلب فوق العاده باکیفیتی در 
حوزه انــرژی و محیط زیســت از محمد فالحی 
و بروبچه هــای زیردســتش می گیــری و حرف 
حساب می خوانی. وقتی عماد کریمیان در میان 
کارهای بی شمار علمی و حرفه ای اش و محمد 
جوانمرد از کانادا برایت مطلب طنز می نویسند، 
می فهمی که دنیا هنوز قشــنگی های خودش 
را دارد. روزهــای سه شــنبه با قلم خــوب ابوذر 
تمسکی و نعمت ا.. فرهادی تازه وارد و خوش ذوق 
کنــدوکاوی در علــوم پایه می کنی، بــا مطالب 
عالی حســین رجبی دوری در دانشــگاه های 
دیگر دنیا می زنی و تا صفحه 5 تمام می شود، با 
ترجمه و انتخاب عالی ای از ســحر بختیاری که 
با موجودی عجیب وغریب به گفت وگو نشســته 
اســت، غافلگیــر می شــوی و در آخــر، روز را با 
پیشــنهادها و جرقه های صالح رستمی به پایان 
می بــری. روزهای خــوب دیگــر آن زمان هایی 
است که مرتضی محمودی و نوید حسینی قبول 
می کنند پرونده یا گزارشی برایت تهیه کنند و تو 
دیگر حتی بــه قالب آن هم فکر نمی کنی، چون 
خودشــان هر کدام ســردبیرند برای خودشان. 
اما نمی شــود از همه گفت ولی از محمد صالح 
ســلطانی خوش ذوق و محمدحســین هوایی 
پرکار و رضا کاردر رستمی بامعرفت نگفت که در 
بزنگاه ها به دادت می رســند و با مطلبی خوب، 
خیالت را راحت می کنند. در پایان، مگر می شود 
از کارکــردن در روزنامــه لذت نبــرد وقتی مریم 
پورعســکری با وســواس آن را ویراستاری کند، 
ســامان موحدی راد روی فنی هنری آن نظارت 
کند، سید ســبحان علی ثابت دوست داشتنی 
با هنرمندی همه این زحمــات و کار تیمی را بر 
صفحه بنشاند و فردای آن روز آرمان و اسماعیل 

و صابر آن را پخش کنند؟
خیلی گفتیم و نوشتیم. شوخی کردیم، انتقاد 
کردیم و گاه از دستمان دررفت تمجید کردیم. 
امیدوارم از نقص های ما خســته نشــده باشید 
و بگذرید و حاللمان کنید. اصالت همیشــه با 

شریف خواهد بود.

محمد صالح انصاری

ایــن شــماره از روزنامه تقدیم می شــود بــه بی خوابی و اســترس. نــه از نوع شــب امتحانــی اش، بلکــه از نوع 
مدیرمســئولی اش. به زمان هایی که چنددقیقه مانده بــه چاپ می فهمد مطلبی ضدارزشــی یا نزدیک خطوط 
قرمز یا خالف واقع از زیر دســت نویســندگان و ســردبیر رد شــده اســت و چند بار از چاپخانه زنگ زده اند که کار 
نمی رســد و فالن و او یا باید آن را به لطایف الحیل اصالح کند، یــا کار را عقب بیندازد، یــا آن را چاپ کند و منتظر 
حمالت مسلسلی فردا شــود و به ناچار از تیمش دفاع کند. این شــماره از طرف کل تیم روزنامه تقدیم می شود به 

مدیر مسئول عزیز و فداکار.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
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