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تصمیم محمد
حرف های شنیدنی یک شریفی نفتی درخصوص تغییر رشته به دندانپزشکی در دانشگاه بهشتی

هر چیز که در جستن آنی 
آنی

آیــا دبیــر انجمــن علمی 
مکانیک، طــراح خودروی 
خوبی می شــود؟ یــا مثاًل 
کامپیوتــر  دانشــجوی 
المپیادی که در تشکل های 
دانشــجویی فعالیــت سیاســی کرده اســت، 
برنامه نویس موفقی خواهد شــد؟ یا دانشجوی 
صنایعی که در مدت دانشــجویی در نشــریات 
قلم زده اســت، در مدیریت پروژه حرفی برای 

گفتن دارد؟
این سؤال که من برای چه کاری ساخته شده ام 
و در آینــده باید چــه کاره بشــوم، بزرگ ترین 
ســؤالی اســت که در دوره کارشناســی ذهن 
دانشــجویان را درگیــر می کند. البته شــاید 
به ذهــن بیاید که بــرای جواب به این ســؤال 
دیر شــده است. اما چاره چیســت؟ وقتی نظام 
آموزشــی ما )لعنــت ا... علیه( 12 ســال افراد 
را در دو گلخانه مدرســه و خانــواده محبوس 
می کند و اجــازه هیچ مواجهه جــدی با جامعه 
و بــا خــودش را نمی دهد، چه می شــود کرد؟ 
قبــل از آن، دانش آموزان در فانتــزی هپروتی 
دکترمهندس شــدن، ســیر می کنند و مسیر 
دیگری بــرای خود متصور نیســتند. اما همین 
آدم وقتــی پا به دانشــگاه می گــذارد و با انواع 
آدم ها، فعالیت ها، شــغل ها و موقعیت ها روبه رو 
می شــود، تازه می فهمد کجــا زندگی می کند 
و چقدر دنیا وســیع اســت. حاال وقتــی وارد 
این دنیای بزرگ می شــود، شــروع می کند به 
جست وجو و آزمایش؛ وارد فعالیت دانشجویی 
می شــود، توان ارتباطی و مدیریتی اش را درک 
می کنــد، ذائقــه فرهنگی اش را می ســنجد، 
خوداتکا درس می  خوانــد و بیزینس می کند. 
اما هر کســی در بین همــه این انــواع کاری، 
درنهایت به ســمتی گرایش دارد. سرش برای 
یکی از این هــا درد می کند. دل مشــغولی اش 
یکی از این ها می شــود و درنهایــت کل دوره 

دانشجویی اش صرف آن می شود.
کسی که در دوره کارشناســی شخصیتش در 
کاری شکل گرفته اســت، دیگر نمی تواند پس 
از این دوره با خودش بگوید: »4 ســال فعالیت 
جانبی کردیم. حاال می چسبیم به اصلش«. نه، 
او دیگر نمی تواند برگردد. چون شــخیصیتش 
شــکل گرفته اســت. او که تمام فکر و ذکرش 
مثاًل فیلم و سینما بوده است، نمی تواند هر روز 

پشت میز فالن مقاله را بخواند و ریسرچ کند.
مخلــص کالم؛ تا خــودت و جهــان اطرافت را 
نشناسی، نمی توانی انتخاب کنی. این شناخت 
در دوره کارشناســی بــا جســت وجو و تجربه 
حاصل می شــود. پس شــجاع بــاش و خودت 

انتخاب کن.

* ورودی 91 کارشناسی کامپیوتر شریف، 
ارشد  جامعه شناسی 96 تهران

سرمقاله

هر ســاله تعدادی از شــریفی ها از زندگی مجردی به 
صفحه  3 زندگی متأهلی مهاجرت می کنند ...  

برنامه »گستره شریعت« شبکه 4 در 20 مهرماه میزبان 
صفحه  5 یکی از استادان برجسته دانشگاه بود  ...  

پس از تالوت قرآن و خوش آمدگویی مجری، ابتدا دکتر 
صفحه  6 ستاری، معاون علمی و فناوری ...  

 اولین جلسه با فرمانده ...تجربه را باید تعبیر کنیمازدواج از آنچه فکر می کنید ...

صفحه  4 

صفحه  2 

گزارشی از جلسه بسیج با مرد جنجال ساز رسانه ای 

آقای »خشت خام« در شریف

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

محسن نداف *

فصل سوم رادیو شریف
هر هفته جمعه شب
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نانو فراخوان
انجمن علمی دانشــجویی فناوری و علم نانو دانشــگاه درراســتای ترویج علوم و 
دســتاوردهای مرتبط با فناوری نانو، دوره جدید نشریه اختصاصی خود »نانو+« را 
منتشر کرده است. این انجمن از دانشجویان و استادان و فارغ التحصیالن رشته های 
مختلف خواسته است که با ارسال مطالب خود در چاپ این نشریه یاری کننده شان 

باشــند. عالقه مندان می توانند مطالب خود را در هر یک از بخش های مقاالت علمی و پژوهشی، پایان نامه و 
مصاحبه برای این نشریه ارسال کنند. درصورت چاپ مقاله ای در نشریه، به نویسنده آن گواهی همکاری اعطا 

می شود. برای کسب اطالعات تکمیلی به کانال تلگرامی nano_plus@ مراجعه کنید.

باال رفتن از دیوار صاف
سنگ نوردی جزء رشته هایی است که کم کم دارد در ایران مخاطبان خاص خود را پیدا 
می کند؛ به خصوص در شریف. پیش از این، زمان آزادی برای سنگ نوردی در سالن 
تربیت بدنی وجود داشــت و عالقه مندان می توانستند در این زمان تمرین کنند و از 
حضور مربی ای که در سالن حاضر بود هم استفاده کنند. اکنون اداره  تربیت بدنی پا 

را فراتر گذاشته و برای اعضای خانواده  بزرگ شریف کالس آموزشی سنگ نوردی برگزار می کند. این کالس ها از 
2آبان آغاز می شوند و هزینه  ثبت نام آن 120 هزارتومان است. البته تخفیف هایی هم وجود دارد که می توانید برای 
آگاهی از این تخفیف ها و همچنین دیگر جزئیات و ثبت نام به کانال اداره  تربیت بدنی sharifsports@ سر بزنید.

تار عنکبوت دوست داشتنی
اگر بگوییم در روزگار حال حاضر تمام کارهایمان به نوعی به وب وابسته است، حرف 
بیراهی نزده ایم. نکته  مهم در بحث وب، برنامه نویسی در بستر وب است که می تواند 
برای بســیاری از ما کاربردی باشد. گروه علمی دانشکده کامپیوتر برای آشنایی با 
برنامه نویسی در سطح وب کارگاهی با عنوان »وب لوپرز« برگزار کرده است. روز 3 و 4 

آبان این کارگاه های آموزشی دایر است و 10 و 11 آبان هم زمان مسابقه و آزمایش توانایی هاست. برای آشنایی 
 @webelopers بیشتر با مسابقه و دیدن سیستم جالب جایزه دادن مسابقه و دریافت اطالعات ثبت نام، کانال

را دنبال کنید. اگر به این موضوع عالقه دارید، عجله کنید چون تنها تا 1 آبان برای ثبت نام مهلت دارید.

Latex اندر مزایای
LaTex نرم افزاری اســت که کارکرد کلی آن مثل word اســت با این تفاوت که در نگاه 
اول ســخت و غیرقابل استفاده به نظر می رسد؛ ولی کسانی که با آن زیاد کار کرده اند، 
می دانند که در بسیاری زمینه ها ساده تر و قوی تر از word است. همچنین بسیاری از 
 LaTex .نشریات و سمینارهای مشــهور مقاالت خود را در این قالب دریافت می کنند

فضای کاربری ای شبیه کدنویسی دارد و همین است که سبب می شود در نگاه اول سخت و عجیب غریب به نظر 
برسد. هرازگاهی کالس هایی در دانشگاه درباره این نرم افزار برگزار می شود؛ مثل کالس پنجشنبه  گذشته  انجمن 
علمی دانشکده ریاضی. همچنین می توانید در سایت parsilatex.com اطالعات خوبی درباره این برنامه پیدا کنید.
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امــروز پس از مدت هــا، در دانشــگاه تئاتر   
داریم. اولیــن اجرای »ده ســیاه پوســت 
کوچولو« امــروز ســاعت 17 در آمفی تئاتر 
مرکزی برگزار خواهد شد. برای خرید بلیت 
به ســایت تیوال مراجعه کنید. این نمایش 

تا پنجشنبه روی صحنه خواهد بود.
دوره مقدماتی آشنایی با مهدویت با عنوان   
»کارگاه نگین آفرینش«، ویــژه خواهران، 
دوشــنبه ها ســاعت 16 به  مدت 8 جلســه 
در کالس 1 ســاختمان شــهید رضایــی 
برگــزار می شــود. اســتاد ایــن دوره خانم 
ارجمندیان اســت. برای کسب اطالعات 
بیشتر با شماره 09037199105 تماس 

بگیرید.
روز سه شــنبه 9 آبــان گروه خیریــه فردای   
ســبز قصد دارد برنامه اهدای خون برگزار 
کند. اگر فرصت دارید کــه در هماهنگی و 
برگزاری ایــن کار خیر یاریگر فردای ســبز 
باشــید، بــا شــماره 09301513884  یا 
در   @Mohammadsadegh_T آدرس 
تماس باشــید. اگر توانایی اهــدای خون 
دارید، حتمًا برای اهدا قدم پیش بگذارید.

گروه کــوه دوره های آمــوزش کوه پیمایی   
و ســنگ نوردی مقدماتــی برگــزار کــرده 
کوه پیمایــی  دوره  در  شــرکت  اســت. 
پیش نیــازی نــدارد؛ ولی برای شــرکت در 
دوره ســنگ نوردی بایــد دوره کوه پیمایی 
را گذرانده باشــید. زمــان ایــن دوره ها از 
3تا5 آبــان اســت و تخفیــف 15درصدی 
برای شــریفی ها درنظر گرفته شده است. 
بــرای هماهنگــی و مشــاوره بــا شــماره 

09354066027 تماس بگیرید.
ثبت نام کانــون هنرهای تجســمی در ترم   
پاییز آغاز شــده اســت. بــرای ثبت نــام به 
آدرسart.gama-plus.ir  مراجعــه کنید. 
قبل از انجام ثبت نام حتمًا نکات ذکرشــده 

در انتهای فرم را به دقت مطالعه کنید!
زنــگ اول ســخنرانی علمی »زنــگ مواد«   
سه شــنبه از ســاعت 13:30 تا 14:30 با 
ســخنرانی دکتر ســید حامــد ابوطالبی، 
محقــق آزمایشــگاه ملــی مــاده چــگال 
پژوهشــگاه دانش های بنیادی، در سالن 
گلســتانه برگــزار می شــود. برای کســب 
اطالعات بیشــتر بــه دفتر انجمــن علمی 

دانشکده مواد مراجعه کنید.

»افسران جوان جنگ  ن گزارش ا عنــو  » م نــر
سلسله جلسات داخلی بسیج دانشگاه 
اســت. جلســاتی که معمــواًل به صورت 
هفتگــی برگزار می شــوند و هــر هفته با 
موضوعی مشــخص، مســائل مختلف 
کشور را آسیب شناسی می کنند. مخاطب 
اصلی این جلســات، اعضای واحدها و 
کارگروه های بسیج هستند و برای همین، 
این جلسات معمواًل تبلیغ و اعالم عمومی 
ندارند. جلسه هفته گذشته اما به واسطه 
اعالم عمومــی  زمان و مــکان و موضوع 
کانــال  روی  توســط مدعــو جلســه 
تلگرامی اش، یکی از شلوغ ترین جلسات 
هفتگی افسران بود؛ جلسه ای با موضوع 
نقد عملکرد رسانه ملی و با حضور حسین 
دهباشــی، مرد جنجال ساز این روزهای 

فجازی!
دهباشــی در ابتدای جلســه گوشه ای 
از ســوابق و فعالیت های خود را توضیح 
داد؛ ســوابقی که از حضور در تیم تولید 
مستندهای ماندگار روایت فتح، تا حضور 

درتیم تولید مســتند انتخاباتی حســن 
روحانــی درســال 92 دامنــه دار بودند. 
دهباشی به واسطه حضور طوالنی مدت 
در صداوسیما و همچنین سوابق فراوان 
و تحصیالت عالــی در حــوزه ارتباطات 
و رســانه، ازجملــه کســانی اســت کــه 
حرف هــای بســیاری دربــاره عریض و 
طویل ترین سازمان فرهنگی کشور دارد و 
همین حرف های زیاد ناگفته بود که باعث 
شــد تا دفتر هیئت دانشگاه برای جلسه 

دهباشی پر از دانشجو شود. 

در نکوهش صلبیت و هزینه
ساختار صلب و هزینه های زیاد؛ حسین 
دهباشــی معتقد بود این دو عامل باعث 
شده اســت تا دیگر امیدی به صداوسیما 
نباشــد. او می گفــت وابســتگی بودجه 
صداوسیما به دولت و کاهش درآمدهای 
این ســازمان از تبلیغات که خود ناشــی 
از رکود حاکم بر اقتصاد کشــور و ناتوانی 
بنگاه  هــای خصوصــی برای ســفارش 
آگهی است،  باعث ایجاد نوع شدیدی از 

محافظه کاری در مدیران این سازمان شده 
و راه ایجاد خالقیت و فعالیت های نو در این 
سازمان را سد کرده است. از نظر دهباشی، 
جز در دوره کوتاه ریاســت محمد سرافراز 
بر این ســازمان، امکان و امید اصالحات 
ســاختاری در صداوسیما وجود نداشت 
که آن هم با مقاومت شدید نیروهای درون 
ســازمان و برخی سهل انگاری های خود 

سرافراز از دست رفت. 

مرد سی میلیون تومانی
دهباشــی که خودش این روزها درحال 
تولید مجموعــه ای اینترنتی و جنجالی 
به نام »خشت خام« است، به دانشجویان 
بسیجی شریف پیشــنهاد داد تا به جای 
تالش بــرای ایجاد تغییرات اساســی در 
صداوسیما و کل کل کردن با مدیران این 
مجموعــه، خودشــان یک صداوســیما 
باشــند و با تولید برنامه هــای اینترنتی، 
با این مجموعــه رقابت کننــد. در ادامه 
دهباشــی آمار و ارقام عجیبــی از میزان 
درآمد و مخاطبان مجموعه خشــت خام 

داد. او می گفــت درآمد خالص ناشــی از 
برنامه خشــت خام برای شخص خودش 
به حــدود ســی میلیــون تومــان در ماه 
می رسد که عمدتًا از فروش حجم و تعامل 
با ســرویس دهندگان اینترنت به دســت 
می آید. دهباشــی همچنین اضافه کرد 
که برخی برنامه های خشت خام، تا یک 
میلیون مخاطب داشته که نسبت به تعداد 
مخاطبان عمده برنامه هــای تلویزیونی 

رقمی رؤیایی به حساب می آید. 

نصفش کن!
ادامه برنامه به پرســش و پاســخ حضار با 
دهباشــی اختصاص داشــت؛ بخشی 
که به دلیل تعداد زیاد ســؤاالت تا حوالی 
ســاعت 9 شــب ادامه پیدا کرد. بعضی 
از ســؤاالت به حواشی شــخصی درباره 
خود دهباشــی مربوط بود. او این روزها 
با نقش آفرینی جــدی در فضای مجازی 
و به خصوص توییتــر، یکی از چهره های 
تأثیرگذار رســانه ای کشــور به حســاب 
می آید. حمایت نکردن او از حسن روحانی 
در انتخابــات 96 و خروجــش از میــان 
فهرست حامیان رئیس جمهور هم از دیگر 
نکاتی بود که توجه دانشجویان را به خود 

جلب کرد. 
دهباشی در انتهای برنامه، چند توصیه 
رســانه ای به حضار کرد که مهم ترینشان 
این بود: »تعداد کانال های تلگرامی تان 
را نصف کنید«؛ توصیــه ای که با نگاهی 
به حجم و عــرض و طول اخبــار کذب یا 
ناقصی که ایــن روزها مثل نقل و نبات در 
فضای جامعه نشر پیدا می کنند، منطقی 

به نظر می رسد.
در نهایت، جلسه افســران جوان جنگ 
نرم با حســین دهباشــی پس از بحث و 
گفت وگویی حدودًا 2/5ساعته به پایان 
رسید. استقبال جالب توجه از این برنامه، 
جای خالی چنین جلســاتی را در میان 
برنامه های سایر تشــکل های دانشگاه، 

یادآوری می کرد. 

گزارشی از جلسه بسیج با مرد جنجال ساز رسانه ای

آقای »خشت خام« در شریف
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دانشکده فیزیک و 1+5
مراسم افتتاحیه پروژه احداث طبقه ششم دانشکده فیزیک با حضور دکتر علی اکبر 
صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، اعضای هیئت رئیسه دانشگاه صنعتی شریف و 
استادان دانشکده فیزیک برگزار شد. در ابتدای این مراسم دکتر سهراب راهوار رئیس 
دانشکده فیزیک ضمن اشاره به کمبود فضای فیزیکی موجود در این دانشکده گفت: 

»از سال های پیش دانشکده فیزیک با کمبود فضا مواجه بود و خوشبختانه پس از سال ها و با حمایت های دکتر 
صالحی، دانشکده فیزیک توانست به این فضای موردنیاز دست یابد«. دکتر فتوحی، رئیس دانشگاه هم ضمن 
یادآوری حادثه ناخوشایند آسانسور در دانشگاه شریف گفت: »خوشبختانه با حمایت های دکتر صالحی عالوه بر 

ساخت طبقه ششم دانشکده فیزیک، آسانسور مناسبی هم برای این دانشکده تهیه شد«.

این چه شورش است؟
کربال جنبه های مختلفی دارد و از منظرهای متفاوتی می توان به آن نگریســت. از 
زاویه جامعه شناختی و فلسفی گرفته تا ادبی و اشعار دینی و آیینی. »با کاروان نیزه« 
سومین دوره از سوگواره ای است که کانون شعر و ادب برگزار می کند. در این برنامه 
از جنبه های مختلف به واقعه  کربال نگاه می شود. تا دلتان بخواهد هم مهمان های 

مختلف در این برنامه حضور دارند. از دکتر سید جواد میری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی گرفته 
تا هادی جانفدا که اشعار آیینی می خواند. این برنامه روز دوشنبه 1آبان ماه، از ساعت 16 و به مدت 3 ساعت 

در سالن جابر برگزار خواهد شد.

96بــــــــخش  خـــــــبری مهر   29 شنبه    732 شماره 

عرف دیکته نمی شود
مهتاب محمودی* هدف از نوشتن این یادداشت 
نقد ســرمقاله شــماره قبل روزنامه بــا عنوان »در 

ستایش عرف و ضابطه« است. 
در نوشــته مذکــور بــه پوشــش های نامتعــارف 
دانشــجویان دانشــگاه شــریف اشاره شــد؛ اما 
نامتعارف به چه معناســت؟ متعارف یا نامتعارف 
بودن پوشش براساس عرف جامعه تعیین می شود 
یا سلیقه شخصی برخی از افراد با نگرش خاص که 

بعضًا با واقعیات جامعه فاصله زیادی دارد؟
 بــا نگاهی بــه وضعیت پوشــش مــردم در بیرون 
از دانشــگاه، متوجــه می شــویم کــه پوشــش 
دانشجویان به مراتب ضابطه مندتر از پوشش افراد 
در خیابان های شــهر و فضاهای عمومی اســت. 
عالوه بر این کشــور ما در کنار عربستان سعودی 
و سومالی جزء معدود کشورهایی در جهان است 
که در آن حجاب اجباری است و حتی افرادی که با 
کمترین حد پوشش در جامعه ظاهر می شوند نیز 
از ضوابطی پیروی می کنند که تقریبًا در هیچ جای 
جهان وجود ندارد. اگر معیار متعارف بودن پوشش 
را عرف پوشــش دانشــجویان در دانشگاه در نظر 
بگیریم، بازهم وضعیت پوشش در دانشگاه شریف 
در مقایســه با دیگر دانشــگاه ها، مثاًل دانشــگاه 
تهران به مراتب ضابطه مندتر اســت. عالوه براین 
در دانشگاه شــریف برغم بیشــتر دانشگاه های 
شهر تهران، ازجمله دانشگاه تهران به علت حضور 
حراست خانم در ورودی دانشــگاه، دانشجویان 
دختر پیش از ورود به دانشگاه باید از فیلتر دیگری 
نیز عبور کنند و همین باعث می شود سختگیری 
بیشتری به پوشــش دانشجویان دانشگاه شریف 
وجود داشــته باشــد. متأســفانه سال هاست که 
عــده ای در توجیــه برخورد نامناســب حراســت 
با دانشــجویان دختــر و برخوردهای ســلیقه ای 
و ســختگیری های بی مــوردی کــه هــم آرامش 
دانشــجویان را مختل کرده و هم کرامت انســانی 
آنان را خدشه دار می کند، به قوانین دانشگاه های 
کشورهای غربی متوسل می شــوند، بدون اینکه 
ســند و مدرکی برای اثبات وجــود چنین قوانین 
عجیبی ارائه کنند. جست وجوی ساده ای در سایت 
رسمی این دانشگاه ها نشان می دهد که بیشتر این 
قوانین اصاًل وجود ندارند. برای آشــنایی بیشتر با 
حدود و قوانین پوشش دانشجویان در دانشگاه های 
آمریکا و کانادا پیشــنهاد می کنم به تصاویری که 
ســایت رســمی این دانشــگاه ها از دانشجویان 
دانشگاه منتشــر کرده اند، مراجعه کنید. در انتها 
به عقیده نگارنده با توجه به عرف جامعه درزمینه 
پوشش و با قیاس پوشش دانشــجویان دانشگاه 
شــریف با دیگر دانشــگاه های هم تراز آن، به نظر 
می رسد مشــکل پوشــش نامتعارف در دانشگاه 
شــریف مشــکلی خیالی باشــد و اگر قرار باشد 
اصالحــی صورت گیرد، باید در شــیوه برخورد با 
دانشجویان باشد. وضع قوانین و آیین نامه هایی 
که دانشجویان را به دلیل پوشش هایی که با عرف 
جامعه و دیگر دانشگاه های هم تراز منطبق هستند 
دچار مشکل کند، فضای دانشــگاه را به فضایی 
خفقان آور و امنیتی تبدیل می کند و هیچ تأثیری 

در گسترش حجاب ندارد.
* مسئول واحد زنان انجمن اسالمی

هر ســاله تعدادی از شــریفی ها از  گزارش
زندگی مجردی بــه زندگی متأهلی سید حسین علوی

مهاجــرت می کنند. این تغییر هزینه هایــی را برای این 
مهاجران دربــر دارد. دانشــگاه برای این دانشــجویان 
تسهیالتی درنظر گرفته است که متأسفانه اکثرشان درباره 
آن نمی دانند و طبیعتًا این فرصت ها را از دست می دهند. 
در این گزارش سعی شده است تعدادی از امکانات در نظر 

گرفته شده برای این »پروانه های باغ تأهل« بیان شود.

نهاد نمایندگی رهبری
برنامه های دفتر نهاد نمایندگی رهبری دانشگاه برای 

ازدواج را می توان به قبل و بعد از ازدواج تقسیم کرد.

برنامه های قبل ازدواج
ازجملــه امکاناتــی کــه نهــاد رهبــری بــرای ازدواج 
دانشــجویان در نظر گرفته، این موارد اســت: تحقیق 
درمورد فرد موردنظر در دانشــگاه؛ کمک برای ارتباط 
طرفین با اشــراف خانواده آن هــا در محیطی که نهاد 
بــرای زوجیــن ایجــاد می کنــد؛ ارائه مشــاوره هایی 
درمورد انتخاب گزینه مناسب و سبک درست زندگی و 

به طورکلی ارائه مشاوره مربوط به ازدواج.

برنامه های بعد از ازدواج
بعد از ازدواج نهاد رهبری جشنی را برپا می کند. برای 
ثبت نام در این برنامه، شــریفی بودن یکــی از زوجین 
کافی است؛ ولی الزم است تاریخ عقد از مهر سال قبل 
تا مهر امسال باشد. در این برنامه در ابتدا جشنی برگزار 
می شــود و پس از آن زوج های جوان به مشهد مقدس 
بدرقه می شوند. در این اردوی متأهلی که به مدت 3 روز 
در مشهد برگزار می شــود، کارگاه هایی برای زوج های 
جوان برگزار می شود. همه هزینه های اقامت و پذیرایی 
در اردو به عهده نهاد اســت، هزینه های رفت وبرگشت 
هــم ازطریــق دانشــگاه تأمین می شــود و این ســفر 
هزینه ای برای افراد ندارد. ثبت نام کننده ها می توانند 
از وامی به مبلغ 3میلیون تومــان بدون کارمزد که باید 

در 25ماه تسویه شود هم استفاده کنند.

تسهیالت کانون شریفا
وام های عادی

کانون شــریفا وام هایی تا ســقف 5 میلیــون تومان به 
دانشجویان می دهد که یکی از اولویت های این وام ها 
با ازدواج اســت. در این طرح دانشــجویان می توانند 
وام های تا سقف 3/5میلیون تومانی را با آوردن ضامن 
دانشــجو و وام های بیشــتر از 3/5میلیون را با آوردن 

ضامن دارای دسته چک دریافت کنند.

وام های خرد
شــریفا همچنیــن در زمینــه دادن وام با صنــدوق رفاه 
دانشجویی همکاری ای را آغاز کرده است با نام »وام های 
خــرد«. در ایــن طــرح دانشــگاه، حســابی را در بانک 
قرض الحسنه رسالت از طریق خیرین ایجاد کرده است 
و از امتیاز وامی که بانک قرض الحسنه رسالت برای این 

حســاب درنظر می گیرد، برای دادن وام به دانشجویان 
نیازمنــد اســتفاده می کند. در ایــن وام هــم اولویت با 
دانشــجویان متأهل اســت. در این طرح، صندوق رفاه 
اسامی دانشجویان نیازمند به وام را به کانون شریفا اعالم 
می کند و شریفا این وام را به دانشجویان پرداخت می کند.

چرا وام های شریفا به صرفه است؟
از محاسن کانون شریفا سهولت دریافت وام و کم بودن 
نرخ کارمزد وام است. گفتنی است پرداخت قسط های 

وام از ماه بعد از دریافت وام شروع می شود.

صندوق رفاه دانشجویی
 صندوق رفاه دانشجویی چه وام هایی را 

به متأهالن می دهد؟
هــر یــک از متأهــالن درصورتی کــه یک ســال از زمان 
ازدواجشان نگذشته باشــد، می توانند وامی 2میلیون 
تومانــی را از صندوق رفــاه دانشــجویی دریافت کنند. 
درصورتی کــه هر دو طــرف ازدواج دانشــجو باشــند، 
می توانند دو وام دریافت کنند. برای متأهلینی که ساکن 

خوابگاه های دانشگاه نباشند، دو نوع وام وجود دارد.
اولی وام ودیعه مســکن بــا مبلغ بین 10تــا15 میلیون 
تومان است که براساس معدل دانشجویان به آن ها تعلق 
می گیرد. شرط تعلق این وام داشــتن اجاره نامه و سند 
تأهل است.  دومی هم وام ودیعه مسکن با مبلغ 25میلیون 
تومان است برای دانشجویانی که عضو بنیاد ملی نخبگان 
هستند. این دانشجویان باید ازطریق بنیاد ملی نخبگان 
ثبت نام کنند. برای دریافت وام ودیعه مسکن، زمان ازدواج 
مهم نیســت. تفاوت وام ودیعه مســکن با وام های دیگر 
صندوق رفاه دانشجویی هم در نحوه بازپرداخت آن است.
البته وام مسکن دیگری وجود دارد که نحوه بازپرداخت 
آن به صورت وام هــای عادی صندوق اســت. این وام به 
کسانی تعلق می گیرد که ساکن خوابگاه نیستند. مبلغ 
وام برای دانشجویان مجرد 150هزار تومان در ماه و برای 

دانشجویان متأهل 250هزار تومان در ماه است.

امتیازات دیگر صندوق رفاه 
متأهالن می توانند از تمام تســهیالت دانشــجویان در 

صندوق رفاه دانشجویی استفاده کنند، با این تفاوت که 
مبلغ دریافتی آن ها با ضریبی بیشتر از دانشجویان مجرد 
است؛ مثال وام دانشــجویی برای دانشــجویان متأهل 

1/25برابر وام دانشجویان مجرد است.

بازپرداخت وام های صندوق رفاه 
وام هــای صنــدوق رفــاه بــدون بهــره اســت و زمان 
بازپرداخــت آن پایــان فارغ التحصیلی اســت. البته 
صندوق رفاه مهلتی 9ماهه بعــد از فارغ التحصیلی را 
برای مشخص کردن تکلیف وام به دانشجویان می دهد. 
نحوه بازپرداخت صندوق رفاه به صورت 10درصد نقد 
و مابقی در 90 قسط اســت؛ اما وام ودیعه مسکن باید 

به طور یک جا در موعد گفته شده پرداخت شود.

خانه کجا بگیریم؟
تنها خوابگاه متأهلی دانشــگاه در شــهرک دانشگاه، 
واقــع در کیلومتــر 17 اتوبان تهران-کرج اســت. این 
مجموعه خوابگاه ها شــامل 3 بلوک 44 واحدی است 

که هر کدام از بلوک ها 4 طبقه دارد. 

کی خوابگاه بگیریم؟
دانشجویان کارشناسی و دکتری از ترم 5 و دانشجویان 
کارشناســی ارشــد از ترم 3 می توانند بــرای دریافت 
خوابگاه درخواست دهند و متناسب با زمان درخواست 

در لیست انتظار قرار می گیرند.

 غذا چه کار کنیم؟
اداره امور تغذیه برای دانشــجویان کارت ارزاق در نظر 
می گیــرد و عملکردش به این صورت اســت که 2برابر 
مبلغ پرداختی دانشجویان برای ارزاق، به آن ها کارت 

ارزاق می دهد.

چطور رفت وآمد کنیم؟
برای رفت وآمد دانشــجویان ســرویس هایی در صبح و 

عصر برقرار است.
برای کسب اطالعات بیشتر به صندوق رفاه دانشجویی 

یا آدرس www.swf.ir مراجعه کنید.

تسهیالتی که زوج های جوان می توانند از آن ها استفاده کنند

ازدواج از آنچه فکر می کنید، کمی آسان تر است

نامه وارده
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با معرفی از خودت شروع کنیم.
محمد علیزاده، ورودی 88 مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف هستم. 
ســال 93 فارغ التحصیل شدم. بعد از لیسانس به ســربازی رفتم و االن در 
دانشگاه شهید بهشتی، ترم اول دندان پزشکی مشغول به تحصیل هستم. 
ســال پنجم کارشناســی به این نتیجه رســیدم که به جز گرایــش حفاری 
نمی توانم با رشته ام ارتباط برقرار کنم و عالقه ای به ادامه تحصیل نداشتم. 
تالش کردم کنکور MBA بدهم؛ اما به علت شرایط نامساعد اسکان خوابگاه 
نتوانستم برای کنکور بخوانم. مهر 93 به خانه رفتم تا یک سال برای کنکور 
درس بخوانم. بعد از یک ماه به این نتیجه رسیدم که بهتر است دنبال عالقه ام 
بروم. برای تغییر رشــته مجبور بودم سربازی را بگذرانم. از تیر 94 در یکی از 
روستاهای شهرستان شوشتر در استان خوزستان سرباز معلم بودم. اول تیر 

96 خدمتم تمام شد و 16 تیر کنکور تجربی دادم.
کمی برگردیم عقب تر به دوران دبیرستان. چرا ریاضی فیزیک؟
مــن مثل خیلی از بچه های دیگر دوســت داشــتم دکتر شــوم؛ ولی موقع 
انتخاب رشته دید درســتی از آینده نداشتم. چون در شهر کوچکی زندگی 
می کردم و در آن زمان هم فضای مجازی به این شکل وجود نداشت و تنها از 
آدم های اطرافم می توانستم کمک بگیرم. دندان پزشکی را دوست داشتم؛ 
اما مشــاور دبیرســتان گفت قبول می شــوی، ولی 10 ســال پشت کنکور 
می مانی. مــن هم قبل از پیش دانشــگاهی دانش آموز قــوی ای نبودم که 
بتوانم به تجربی تغییر رشته بدهم. اما در کمال ناباوری رتبه 47 آوردم و نفت 
شریف قبول شدم. همان جا به مادرم گفتم اگر تجربی بودم دندان پزشکی 

قبول می شدم. البته قبولی در شریف آن قدر خوشحال کننده بود 
که دیگر افسوس نخورم. در آن زمان شرایط رشته های مهندسی 

هم بد نبود.
چرا نفت؟

ما خوزستانی ها شرکت نفت داریم که حقوق و مزایای خوبی 
دارد. شــرکت  نفتی هــا را که می دیدم می گفتم این رشــته 

آینده دارد.
عالقه ات به درس ها چطور بود؟

من ذهن محاســبه گری ندارم. مهندســی 
که در شــریف درس می خواند، باید بتواند 
تحلیــل ریاضــی کنــد و برنامه نویســی 

انجــام دهــد. مــن پاســکال را با 
تقلــب و با نمــره 10 پــاس کردم. 
از آزمایشــگاه ســیاالت تنها یک 
کرنومتر یادم مانده که می گفتند 
بزن، بعــد می گفتنــد قطع کن. 
هیچ محاســبه ای را خودم انجام 

ندادم.
گفتــی تصویــر کار در 
شرکت نفت را در ذهن 
داشــتی. چرا به دنبال 

کار نرفتی؟ 
بــه دالیلــی کــه گفتم. بــه نظرم 

مهندس خوبی نمی شدم. 

در بازار کار تجربه مهم تر است.
اتفاقًا علت عالقه ام به گرایش حفاری همین بود که در آن تجربه مهم تر است.
خب می توانســتی حتی بدون کارشناسی ارشد وارد بازار کار 

شوی.
کسی که در اینجا کارشناسی می خواند، انگار محکوم است به گرفتن ارشد. 
اگر ادامه تحصیل ندهد، تصور می شود که درسش را نصفه رها کرده است. 
از طرف دیگر محیط کار شرکت نفت را دوست نداشتم. حقوق قابل توجهی 

هم نمی دهند.
ولی این دید را در دبیرستان نداشتی؟

اصاًل. در سن 18سالگی به تأثیر محیط کار فکر نمی کنی. این چیزها االن 
برایت مهم می شود.

چه شد که به فکر کنکور تجربی افتادی؟
یکی از عوامل این بود که آینده  درخشانی، چه در ایران 
و چه خارج ایران برایم وجود نداشــت. در رشــته های 
علوم پزشــکی حتی اگــر عالقه هــم نباشــد، درآمد 
همه چیز را جبران می کند. اگرچه بــازار کار آن ها هم 
مثل گذشته نیســت. در مدرسه دوســتی داشتم که 
همان سال 88 دندان پزشــکی دانشگاه تهران قبول 
شــد. همیشــه می گفتم کاش من هم همــان موقع 
دندان پزشــکی می خواندم. وقتی برای کنکور ارشد 
درس می خواندم، بچه های دیگر را می دیدم که برای 
کنکور کارشناسی درس می خوانند. می گفتند 
ما با 400 دندان پزشکی قبول می شویم. به 
خودم گفتم من با یک سال درس خواندن 
رتبه 40 آوردم. االن هم یک سال بخوانم، 

رتبه 400 می آورم. جرقه  تغییر رشــته از همین باور به توانســتن 
شــکل گرفت. پدرم از ایــن تصمیم خیلی حمایــت کرد. بعضی 
اطرافیان تشویقم کردند. بعضی هم می گفتند 5 سال از عمرت 
تلف می شود؛ اما سرانگشتی حساب کنی، من باید 6 سال 
دیگر می خواندم تا دکتری مهندسی نفت بگیرم، االن 

در همان 6 سال دکتری دندان پزشکی می گیرم.
چقدر برای کنکور تجربی خواندی؟

پیش زمینه ای از درس های تجربی 
نداشتم. دوسالی که درگیر خدمت 
بــودم، فرصــت کالس رفتــن هم 
نداشتم. به مدت 2 سال 4 ساعت 

در روز درس خواندم.
چطور بر بار روانــی این تصمیم 

غلبه کردی؟
به دو شــکل می توان به این قضیه 
نگاه کرد. یکی این است که به 6-5 
سالی که گذشت فکر کنی و بگویی 
اگــر از آن موقع شــروع می کردم، 
االن دکتر دندان پزشک شده بودم 
و به درآمد رســیده بــودم. یکی از 

بدترین حرف های اطرافیانم که بســیار هم تکرار می شود، همین است. اما 
اگر به حال نگاه کنم من نسبت به 3 ســال پیشم آدم خوشحال تری هستم 
و آینده  روشن تری دارم. خودم به 5 سال دانشگاه شریف به شکل هدررفت 
نگاه نمی کنم. شاید تحصیلم در رشته  مهندسی نفت کارکرد مادی نداشته 

باشد؛ اما تجربه  شریف مرا آدم متفاوتی کرد.
رابطه ات با هم کالســی های جدید چطور است؟ می دانند که 

شریفی هستی؟
بچه ها همه می دانند و مرا آقای مهندس صدا می کنند. دنیای آ ن ها با ما بسیار 
متفاوت اســت؛ اما شخصیتم طوری اســت که با همه رابطه برقرار می کنم. 
بیشتر خود بچه ها ترس دارند که سمت من بیایند؛ اما در کل این قضیه آن قدر 
اذیتم نمی کند. آنجا یک سال باالیی هم داریم که ارشد 

کامپیوتر شریف دارد.
چــرا در حین کارشناســی بــه فکر تغییر رشــته 

نیفتادی؟
ما در سال 88 وارد دانشــگاه شدیم و فضای خاصی 
بر جامعه حاکم بود. کشور 4 سال سخت را پشت سر 
گذاشت، تحریم شدیم و وضع به تدریج روبه وخامت 
رفت. ما از همان سال اول دانشگاه به نمایشگاه های 
نفــت می رفتیــم. اغلــب شــرکت ها وقتــی متوجه 
می شــدند شریفی هستیم، مشــتاق بودند رزومه پر 
کنیم. هم در بخش خصوصی و هم دولتی کار وجود 
داشت؛ اما سال آخر کارشناســی هیچ شرکتی از ما 
رزومه نگرفت و تنها یک شرکت چینی شماره تماس 
گرفت. از طرف دیگر اینجا دانشجویان بدتر از من هم 

زیاد بودند و کسی نگفت که تو نمی توانی. 
استاد راهنما و مرکز مشاوره کمکی نکردند؟

من ترم دوم و سوم پشت سر هم مشروط شدم. مرکز مشاوره جای آنکه با خودم 
که فرد بالغی بودم تماس بگیرد، نامه ای به خانه ام فرستاد. استاد راهنما هم 
که کار اصلی خودش را به درســتی انجام نمی دهد، چه برســد که بخواهد 

مشکل مرا حل کند.
اگر شــرایط کار دندان پزشــکی هم مثل مهندســی شود، آیا 

حاضری برگردی به مهندسی؟
این آخرین انتخابم خواهد بود. به علت جوی که به وجود آمده، هیچ تضمینی 
نیست که 10 سال دیگر بازار کار رشــته های علوم پزشکی مثل االن باشد. 

شاید مجبور شوم با دو مدرک دنبال کارگری بروم.
چقدر شریف با بهشتی فرق دارد؟

مهم ترین تفاوت، فعالیت های دانشجویی در شریف است. اینجا امکان انجام 
هر فعالیت فوق برنامه ای وجود دارد؛ اما دانشــکده دندان پزشــکی شهید 
بهشتی بیشتر شبیه مدرسه است. تقریبًا هیچ فعالیت جانبی ای وجود ندارد 
و دانشجویان زندگی دانشجویی را تجربه نمی کنند. به دانشجویان شریف 

توصیه می کنم از تمام امکانات شریف استفاده کنند.
حرف پایانی؟

من خیلی در زندگی عقب ماندم؛ چون خیلی وقت ها به خودم گفتم که دیر 
شده  است. یک بار همه گفتند دیر شده، اما گفتم هرچقدر هم که دیر شده 

باشد، مهم نیست. در سنین ما برای هیچ کاری دیر نیست.

تصمیم محمد
قصه تغییر رشته یک شریفی از نفت به دندان پزشکی

محمد علیزاده، چهره ای آشنا در شــریف که قدیمی ترها شاید نامش را ندانند؛ ولی  گفت وگو
او را با پاتوقش جلوی دانشــکده مهندسی شــیمی و نفت می شناسند. خودش هم نوید حسینی

که به آنجا عالقه  وافری دارد، پیشــنهاد داد مصاحبه مان را در همان جا انجام دهیم. در حین مصاحبه 

بیشــتر کســانی که وارد دانشکده می شــدند، با او احوال پرســی می کردند و چندین بار مجبور شدیم 
مصاحبه را قطع کنیم. حاال او با تصمیمی بزرگ مســیر زندگی اش را تغییر داده و پاتوقش را به ولنجک 

منتقل کرده  است.

یادداشت

همه تصمیم های من
در عهد امروز کمتر کســی وجــود دارد که به جبرگرایی عقیده داشــته 
باشــد. امروزه در هنــگام تصمیم گیری بــه ذهن هیچ یــک از ما خطور 
نمی کند کــه آیا این منم که ایــن تصمیم را اتخاذ کرده  اســت یا در پس 
پرده حقایقی پنهان اســت. البته منظور از این ســؤال دامن زدن به این 
باور نیســت که تصمیمات ما در ازل گرفته شده است و ما چون عروسک 
خیمه شــب بازی فقط درحال اجرای نمایشیم؛ بلکه مقصودم این است 
که در هنگام تصمیم گیری از خود بپرسیم که چه شد که من این تصمیم 

را گرفتم. پایه های منطقی من برای ســاختن ایــن تصمیم چه بوده و آیا 
همه  آن ها به اندازه کافی محکم هســتند؟ اگر تقدیــر بر این می بود که 
چند صد متر آن طرف تر در خانه یا شــهری دیگر متولد می شدم، باز هم 
همین طور فکر می کردم و تصمیم مشابهی می گرفتم؟ صرف فکرکردن 
به ایــن مقوله، می تواند افق دید ما را گســترش دهــد و تصمیمات ما را 

معقول تر کند.
دان آریلی، استاد رفتار اقتصادی در MIT، در مجموعه ای از آزمایش های 

شــگفت آور خود با نگاهی آکادمیک تر، این باور عمومی را که »ما اساســًا 
به صورت منطقی رفتار می کنیم« زیر ســؤال می برد. آریلی با ترکیب کردن 
تجربیات روزانه و تحقیقات نوآورانه خود، بیان می کند که توقعات، عواطف، 
هنجارهای اجتماعی و دیگــر نیروهای پنهان که به ظاهــر غیرعقالنی به 
نظر می آیند، چگونه قدرت اســتدالل ما را تحت تأثیر خود قرار می دهند. 
 Predictably( »وی در کتاب خود با عنوان »غیرمنطقــی پیش بینی پذیر
Irrational( توضیح می دهد که چگونه از این الگوهای غیرارادی گذر کنیم 
تا بتوانیم در امور روزمره، از نوشیدن قهوه گرفته تا انتخاب شریک عشقی، 

بهتر تصمیم گیری نماییم.

مــن بــا یک ســال 
درس خوانــدن رتبــه 
40 آوردم. االن هم یک 
ســال بخوانم رتبه 400 
مــی آورم. جرقه  تغییر 
رشــته از همین باور به 

توانستن شکل گرفت
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چرا شما تاریخ نمی دانید؟ 
یکی از مشکالت و دعواهای ما بعد از انقالب، این است که به علم توجه نکرده ایم.   • صادق زیباکالم *

اگر در یک برنامه تلویزیونی یک کارشــناس فرضًا بگوید من بنا دارم مشــکل ترافیک یا 
اعتیاد را در کشــور به روش علمی برطرف کنم، نظر من را جلب خواهد کرد تا بدانم چه 
می گوید؛ به این دلیل که برای حل هر مشــکل ما دو راه حل علمی و غیرعلمی داریم که 
راه حل علمی پاسخگوســت. اما این اعتقاد ما به علم از کجا می آید؟ مثاًل آیا واقعا زمین 
گرد است و به دور خورشید می گردد؟ در پاسخ خواهید گفت: »بله علم می گوید«. اگر به سال 1900 
برگردیم نیز همین پاســخ را خواهید داد و اگر به ســال 1600 نیز برگردیــم همین گونه خواهید گفت؛ 
اما در ســال 1000 قادر نخواهید بود بگویید که علم می گوید، زیرا این ســال آغاز این تحوالت علمی 
بوده اســت. علوم انسانی محصول این »علم می گوید«هاست، خاســتگاه این علم می گویدها توسط 

دکارت و نیوتون تأسیس شده است.
همان گونه که علم به ما کمک می کند که جوامع بهتری بسازیم و دستگاه های بهتری بسازیم؛ پس علوم   •
انســانی باید به ما کمک کند برای ساختن انسان ها و جوامع بهتر. اسم این شد مهندسی اجتماعی، بعد 
شد مهندســی فرهنگی. منتهی این جواب نداده است. به دالیلی که من وشما خوب می دانیم هیچ کس 
در غرب به دنبال مهندسی فرهنگی نیست؛ برای اینکه ایده قشنگی بود، ولی درعمل به هزار و یک دلیل 

نمی تواند تحقق پیدا بکند.
تمام بدبختــی ما این بوده که ما خواســتیم غرب را بکوبیم، بــدون اینکه اصاًل به تاریخ آن کاری داشــته   •
باشــیم. شــما وقتی تاریخ را ندانید، چه می شــود کرد؟ امروز در شــورای عالی انقالب فرهنگی ما، یک 
کمیته وجود دارد و یک صاحب کمیته وجود دارد تحت عنوان مهندســی فرهنگی. یعنی داریم یک چیز 

شکست خورده ای را که برای قبل بوده، روی سرمان حلواحلوا می کنیم. چرا شما تاریخ نمی دانید؟
* استاد دانشگاه تهران
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برنامه »گستره شریعت« شبکه  4 در 20 مهرماه میزبان یکی از گزارش
استادان برجســته دانشــگاه بود که در کنار دکتر 
زیباکالم و دکتر خسروپناه گستره، موضوع علوم 
انســانی را بررسی کردند؛ برنامه ای که بسیار دیده 
شــد و البته ادامه دار است. در این شماره برشی از 

صحبت های هر کدام از استادان بیان می شود. 

بدفهمی های زیادی درمورد علوم و ازجمله علوم   •
انسانی هســت و تفکیک زیادی بین علوم دیگر و 
علوم انسانی قائل می شوند که بعضی جنبه هایش 
را قبول دارم؛ ولی علی االصول این تفکیک را قائل 
نیستم. چرا این مســائل مطرح شده است؟ برای 
اینکه در این چهل پنجاه ســال اخیــر حوادثی در 
غــرب اتفاق افتاده اســت که متأســفانه انعکاس 

درستی در محیط ما نداشته است.
وقتی شــما به دوران قدیم برمی گردید، مثاًل دوره   •
تمدن اسالمی یا دوره قرون وسطی مسیحی، همه 
علوم با هم تدریس می شــد و آن چیزی که تکلیف 
همه چیزها را تعیین می کرد، جهان بینی بود؛ یک 
چارچــوب کلی که همه علوم را تحــت آن قرار می 

دادند و تکلیف قضایا را روشن می کردند. 
شما بیایید کتاب مثلثات خواجه نصیر را نگاه کنید.   •
اگر کســی خود کتاب را بدون مقدمه اش بخواند، 
فکر می کنــد یک نفر ریاضی دان امروزی نوشــته 
است؛ درحالی که او نه اشــاره ای به علوم انسانی 
ربط دارد و نــه غیره. ولی خواجه در حســاب، در 
مثلثات یا در هندســه حواسش جمع به تناقضات 
منطقی و... است. به همین جهت است که زودتر 
از اکثر دانشــمندان اسالمی متوجه هندسه های 
غیراقلیدسی شد که در قرن نوزدهم در غرب کشف 
شــد. چون یک چارچوب کلــی فکری عقالنی بر 

آن ها حاکم بود.
در علم جدیــد هم نیوتون کتــاب مکانیک که می   •
نویسد، اســمش را اصول ریاضی فلسفه طبیعی 
می گذارد. باز یک چارچوب کلی بر فکرش حاکم 
اســت. می آییم جلوتر می بینند که علوم فیزیکی 
خیلی موفق است و دیگر به چیزهای دیگر نیازی 

ندارند و جــان الک می آیــد فقط علــم مبتنی بر 
حواس را مطرح می کند. بعد هیوم می آید و فلسفه 
به کلی از علوم جدا می شود. وقتی که فلسفه جدا 
می شود، علوم خیلی پیشرفت می کند و فکر کردند 

که تکلیف همه چیز را این علوم تعیین می کند.
نکته مهم این اســت کــه ایــن دیدگاه هایی که در   •
علوم طبیعی حاکم بود، به علوم انســانی سرایت 
کرد؛ بنابراین مســئله روح یا شعور غیرمادی و... 
دیگر کنار رفــت. در ادامه اما معلوم شــد که علوم 
تجربی مخصوصًا در این هفت هشت سال اخیر به 
متافیزیک نیاز دارند. این باعث شــده است که در 
علوم انسانی هم دیدگاه تغییر کند. االن قضیه ای 
که اتفاق افتاده اســت این است که می گویند باید 
تلفیق کنیم؛ بنابراین شما می بینید MIT رشته ای 
دارد که نصفش علوم انسانی است و نصفش علوم 
مهندسی، یا نصفش علوم انسانی است و نصفش 

علوم پایه. 
علوم انسانی خودش چی اســت؟ من آن علومی   •
را علوم انســانی می گویــم که به نحــوی از انحا با 
انســان ها ســر و کار دارد، یا به صــورت انفرادی یا 

به صورت جمعی.

واقعیت قضیه این اســت که در علوم تجربی مثل   •
فیزیک در هــر زمانی مقداری اتفاق نظر بود. مثاًل 
برای مدتی خیلی طوالنی، مکانیک نیوتنی حاکم 
بود. بــرای حدود صدســال مکانیک انیشــتینی 
حاکم بود؛ اما در علوم انسانی ما چنین وضعیتی 
حاکم نبــوده و در هر بخــش آن مکاتب مختلفی 
وجود داشته است. چرا؟ برای اینکه علوم تجربی 
خیلی به تجربه نزدیک تــر بودند، یا آزمایش هایی 
کردند و براساس آن ها جمع بندی کردند؛ ولی اگر 
ما بخواهیــم بگوییم علم، آن چیزی که آقای دکتر 
زیباکالم فرمودند علم این را نشــان داده علم آن را 
نشان داده، متأســفانه یا خوشبختانه معلوم شده 

است این جواب ساده ای ندارد.
موضوعــی داریــم به نــام تعیین ناقص به وســیله   •
داده های تجربــی؛ یعنی داده هــای تجربی یک 
تئوری را متعین نمی کند. یک سری آزمایش انجام 
می شــود، بعد از این ها نتایجی را خارج می کند. 
نصیحتی که بزرگان علوم تجربی دارند، این است 
کــه ما نمی توانیم حرف آخــر را در علم بزنیم. باید 
برویم سراغ تجربه که گریزی هم نیست؛ ولی تجربه 

را باید تعبیر کنیم.

دکتر گلشنی، عضو هیئت علمی و مدیرگروه فلسفه علم دانشگاه

تجربه را باید تعبیر کنیم
 مشکلی به نام درک نادقیق 

از حقیقت علم 
-  معتقدم بخشی از فلسفه به  عبدالحسین خسروپناه *

انسان مرتبط نیست و در تعریفی از علوم انسانی 
می توان از مفهوم انکاری اســتفاده کرد؛ یعنی 
می تــوان گفت علومی غیــر از علــوم طبیعی و 

مهندسی را علوم انسانی می نامیم. 
-    جهان بینی و مبانی حاکم، علوم انسانی را مدرن 
کرده است؛ اما تفاوت اصلی میان علوم انسانی در 
دوره مدرن با دوره پیش از آن در دو عنصر مبانی و 
روش است که اگر به آن ها توجه نشود، فهم دقیقی 

حاصل نمی شود.
-    روش علوم انسانی مدرن، روش تجربی است و 
این به معنای این نیست که فقط این روش حاکم 
است؛ زیرا بسیاری روش تفصیلی یا هرمنوتیکی 
دارند. اما روش کارآمد، روش تجربی اســت و در 

برخی ساحات، تنها روش است.
-    مبنای مهمی بر کل تمدن غرب حاکم اســت 
و آن اومانیســم اســت. اومانیســم که خیلی ها 
به کرامت انســان و شــرافت انســان و... ترجمه 
می کنند، همه ترجمه های غلطیســت. درواقع 
یعنی اصالت انسان زمینی؛ انسانی که می خواهد 
روی پای خودش بایستد و نمی خواهد از آسمان 
و علوم ماوراء الطبیعه، حتی با وجود اعتقاد به آن 
بهره ببرد. این دیدگاه زمانی که وارد هنر شــود، 
آثار و مجســمه های میکل آنژ را رقــم می زند. در 
عرصه معرفت، اصالت فاعل شناســی انســانی 
را مطــرح می کند. در دین، پروتستانتیســم، در 
علوم اجتماعی سکوالریسم و در علوم انسانی نیز 

سوبژکتیویسم را سبب می شود.
-    مشکل اساســی در کشــور ما درک نادقیق از 
حقیقت علم اســت و هنوز بســیاری از استادان 
دانشــگاه ما که به علوم انسانی اسالمی موضع 
و انتقاد دارند، خــود را به زحمت نمی اندازند که 
کتابی در این خصوص مطالعه کنند. دلیل انتقاد 
آنــان، تلقی علم براســاس دیدگاه های دکارت و 
نیوتن است. قبل از رنسانس، ما تمدن اسالمی 
را داشــته ایم، زکریــای رازی در الحاوی، ســید 
اســماعیل جرجانی در ذخیره خوارزمشاهی، 
ابوریحان در التفهیم و ابن خلدون در مقدمه اش 
از تجربه اســتفاده می کردند که این ها روشــی 

علمی است.
-    امــروزه درک علــم دقیق تر شــده اســت و به 
این ســادگی نیســت که فــردی در یــک برنامه 
تلویزیونی بتواند درباره ترافیک یا اعتیاد علمی 
صحبت کند؛ زیرا اولین ســؤال این اســت علم 
شما چیست؟ و چگونه راهکار شما برای اعتیاد 
علمی است؟ آن قدر علم دقیق شده است که در 
همین علوم انســانی، برخی از روش گفتمانی، 
ســاختارگرایی، پساســاختارگرایی، تبیینی یا 
تفســیری اســتفاده می کنند و امکان ندارد که 
مشاهده تجربی انجام شود و تفسیرهای متعدد 

صورت نگیرد.
* رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

جمع بندی

به نظر می رسید تلقی از علم و آنچه از آن انتظار می رود، بحث اصلی بود.  •
دکتــر زیبــاکالم مبنــای پذیــرش عمومــی را »علــم می گوید« معرفــی کرد؛   •
امــا دو اســتاد دیگر در ایــن نگاه تشــکیک کردند و علــم حتی از نــوع تجربی 
آن را فاقــد چنیــن قدرتــی بیــان کردند. ایشــان مبنــای انتقاد برخــی افراد 
 از علــوم انســانی را تلقــی آن هــا از علــم برمبنــای نــگاه نیوتــن و دکارت 

دانستند.
دکتر زیباکالم واژه ها و تفکراتی مانند »علوم انسانی اسالمی« را من درآوردی   •

دانســت و معتقــد بــود کــه عنوانــی ماننــد »مهندســی فرهنگــی« امــری 
شکســت خورده و منسوخ در غرب است که مربوط به صد سال پیش است. در 
مقابل دکتر گلشــنی بیان کرد که غرب درحال اجرای مهندســی فرهنگی در 

سایر کشورها است.
تفاوت زیاد لحن ها در برنامه توی ذوق می زد. دکتر گلشــنی و خســروپناه لحن   •
گفت وگــوی علمــی داشــتند و در مقابل دکتر زیبــاکالم همان لحــن پرانرژی 

مناظره ای خصوصًا از نوع سیاسی خود را داشت.



صبح یکشنبه هفته گذشــته پیامی از عضو جوان و جدید روزنامه به دستمان  گزارش
رسید: »چهارشنبه صبح جلســه جمعی از نخبگان با رهبری است و از معاونت 

علمی به من زنگ زدند و گفتند که مجری برنامه هستم. احتماالً گزارش جالبی بتوانیم کار کنیم«.
دیگر چه از این بهتر... گفتیم بیاید تا بتوانیم بعد از گــزارش روایت دقیق دیدار با رئیس جمهور، 

گزارش اختصاصی دیگری، این بار با رهبر انقالب را در روزنامه چاپ کنیم.
به دفتر روزنامه آمد. طرح کار را با هم ریختیم و به او گفتم که بــه چه وجوهی از برنامه توجه کند. 

عضو جوان روزنامه وقتی از دفتر بیرون می رفت، در عین ذوق زدگی بسیار دلهره داشت.
سه شــنبه شــب برای او آرزوی موفقیت کردم که گفت: »از فرش به عرش رسیدن شنیده اید تا 
حاال؟«. پرسیدم چه شده است؟ گفت که دوشــنبه به او گفتند که 50درصد احتمال دارد مجری 
باشد، 50درصد ســخنران و باید متن آماده کند. بعد هم شــب به او گفتند که نه مجری است نه 
ســخنران! خیلی ناراحت بود. ولی ما خوشــحال بودیم که عضو جوان روزنامه بازی را از تیم ملی 

شروع نکرد.
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پــس از تــالوت قــرآن و خوش آمدگویی مجــری، ابتدا 
دکتر ســتاری، معاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهور 
پشــت  تریبون قرار گرفت و مطالب خود را قرائت کرد که 
مهم ترین محور صحبت هایش پرهیــز از اتکای اقتصاد 

کشور به نفت بود.
بعد از ســتاری، نوبت به مهمانان رسید. اولین سخنران 
که با صدایی گرفته به پشت تریبون آمد، سخنان جالبی 
بیان کرد. او به جای صحبت کردن از »ما می توانیم« از »ما 
توانســتیم« صحبت کرد. همچنین برخالف بقیه که از 
روی کاغد سخنانشان را بیان می کردند، با لحنی عادی 
و صمیمی سخن گفت. در آخر حرف هایش در تعبیری 

جالب گفت: »مــا منتظر نمی مانیم بلکه منتظر 
می دویم«. حرف هــای او حــاوی درون مایه  ای 
شامل تشویق به تالش و پشتکار بود و انسان را به 
هیجان درمی آورد. بعد از پایان حرف هایش هم 
سمت رهبر رفت و چفیه ایشــان را طلب کرد و با 

اجازه رهبر آن را به ایشان دادند. 
بعد از او چند نفر از نخبگان سخنان خود را قرائت 

کردند که محورهای اصلی آن به شرح زیر است:
ضرورت ایجاد فضای آرام و به  دور از تنش در   -

مراکز علمی و آموزشی؛
لــزوم به کارگیــری نخبــگان در صنعــت و   -

دستگاه های تصمیم گیر؛
لزوم تغییــر رویکرد دانشــگاه ها به ســمت   -

پژوهش های کاربردی و بومی؛
ضرورت مقابله با واردات در فضای مجازی ازطریق   -

تولید محتوای سالم و داخلی؛
-  لزوم اصــالح قوانیــن شــرکت های دانش بنیان و 

کسب وکارهای نوین.
بعد از ســخنرانی نخبگان، مجری از رهبری درخواست 
کرد که حاضران را از ســخنان خویــش بهره مند کنند. 

صحبت های رهبر دو بخش بود: نخبگانی و سیاسی.
رهبری جوانان نخبه میهن را مایه امید به آینده درخشان 
ایران خواند و گفت: »افزایش کیفیت ضوابط شرکت های 
دانش بنیان، لزوم افزایش بودجه علم و فناوری، مدیریت 
صحیح منابع مالی در این بخش و ضرورت ارتقای کیفیت 
مقاالت علمی، نکاتی هستند که باید به آن ها توجه شود«. 
سپس مثل همیشــه دیدار با نخبگان جوان را جلسه ای 
شیرین و سرشار از امید به آینده دانست و با تأکید بر اینکه 
نخبگان، نعمت های الهی هستند و باید شکر این نعمت 
را به جا آورد، اظهار کرد: »من عمیقًا نخبه باور هســتم و 

مسئوالن نیز باید باور کنند که نخبه داریم و این نخبه ها 
می توانند سرنوشت کشور را تغییر دهند«.

رهبر انقالب، دشمنی رژیم آمریکا با ملت ایران را از همان 
روزهای اول پیروزی انقالب یادآور شد و افزود: »آن روزها 
نه مسئله انرژی هســته ای مطرح بود و نه موشک و نفوذ 
منطقه ای؛ اما آمریکایی ها فهمیده بودند که با پیروزی 
انقالب، ایران را به عنوان کشوری زیردست، مطیع و بسیار 

پرمنفعت از دست داده اند«.
حضرت آیت الله خامنه ای، الگوشــدن ایــران در ذهن 
ملت ها را موجب خشم و ناامیدی بیشتر سلطه گران خواند 
و افزود: »ملت ایران در چهل سال اخیر به جهانیان ثابت 

کرده است که می توان از ابرقدرت ها نترسید، در مقابل 
آن ها ایستادگی کرد و با وجود تحریم ها و فشارها، به رشد 

و پیشرفت روزافزون نیز دست یافت«.
ایشان با اشاره به اینکه نمی خواهیم وقت جلسه خوب 
و مفید با نخبگان جوان را با پاسخگویی به رئیس جمهور 
آمریکا ضایع کنیــم، افزود: »با وجود ایــن، همه باید به 
یک نکته مهم توجه کنیم و آن، ضرورت شناخت دشمن 
اســت؛ زیرا هر ملتی دشمنانش را نشناسد و او را دوست 
یا بی طرف بدانــد، حتمًا در معرض خطر قــرار خواهد 

گرفت«.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به پاسخ های خوب و درست 
مسئوالن کشور به اباطیل ترامپ، رئیس جمهور و هیئت 
حاکمــه آمریکا را به علــت درک نکردن تحــوالت ایران و 
منطقه، دچار عقب افتادگی ذهنی خواند و خاطرنشان 
کرد: »آن ها می خواهند ایــران جوان، مؤمن، انقالبی و 
پیشرفته را به 50 سال قبل برگردانند«. او سپس این نکته 
را افزود: »نباید بالهت نشان دادن رئیس جمهور آمریکا، 

موجب شود که از توطئه دشمن غافل شویم و آن را حقیر 
بشــماریم؛ بلکه باید همه با هوشــیاری و آمادگی کامل 
در صحنه باشــیم. البته جنگ نظامی اتفاق نمی افتد؛ 
اما مسائلی هســت که اهمیتش از جنگ کمتر نیست. 

بنابراین باید پیش بینی کنیم و مراقب باشیم«.
رهبر انقالب در فراز بعدی، به دشــمنی آمریکا با عناصر 
قدرت ایران مثل ســپاه پاســداران اشــاره و تأکید کرد: 

»برعکس دشمن، همه باید این عناصر را تقویت کنیم«.
رهبر انقالب پــس از آن مثل اکثر ســخنرانی های چند 
سال گذشته، مسئله اقتصاد را خاطرنشان کرد و گفت: 
»بایــد به کاهش وابســتگی و افزایش قــدرت درون زای 
اقتصادی اهتمام جدی کرد. بارها گفته ایم که با 
سرمایه گذاری خارجی، ازجمله غربی ها مشکلی 
نداریم؛ اما نباید اقتصاد کشور به ستونی متکی 
باشد که با نعره شخصی مثل ترامپ بلرزد. اقتصاد 
ایران باید به ســتون توان و ظرفیت داخلی تکیه 
کند و سیاست های اعالم شده اقتصاد مقاومتی، 

پیگیری و اجرا شود«.
»بی اعتنایــی به القائات دشــمن«، توصیه مهم 
بعدی رهبر انقالب دربــاره قضایای اخیر بود. او 
گفت: »در برجام دشــمن القا می کرد اگر توافق 
حاصل شود، دشمنی ها برطرف می شود. توافق 
کردیم؛ اما دشمنی ها بیشــتر هم شد«. سپس 
وارد نکته بعدی شد که به چشم دیده بود، یعنی 
گرفتاری های دفاعی ما در دفاع مقدس. وی به دســت 
خالی ما در دفاع از کشور اشاره کرد، زمانی که تهران زیر 
موشک باران صدام بود و ما در صنایع نظامی در نقطه صفر 
بودیم تا اینکه جوانان کشور از ساخت موشک هایی با ُبرد 
20 کیلومتر شروع کردند تا باالخره به نقطه ای رسیدیم 

که صدام را عقب نشاندیم.
موضع ایــران بــه اروپا، آخریــن فراز از بخش سیاســی 
صحبت های رهبری بود: »اروپایی ها با درک اینکه برجام 
به نفع آن ها و آمریکایی هاست، با سخنان رئیس جمهور 
آمریکا دربــاره پاره کردن برجام مخالفــت کردند که این 
موضع گیری خوب است، اما کافی نیست. اروپایی ها باید 
مقابل اقدامات دولت آمریکا ازجمله نقض برجام همچون 
تحریم هایی که انتظار دارند از کنگره بیرون بیاید، بایستند 
و از هم صدایــی با آمریکایی ها در مســائلی نظیر قدرت 
دفاعی ایران و حضــور ایران در منطقه بپرهیزند؛ چراکه 
ما مطلقًا هم آوازی اروپایی ها بــا زورگویی های آمریکا را 

قبول نمی کنیم«.

دیدار رهبر انقالب با استعدادهای برتر علمی کشور و مسئوالن حوزه علم و فناوری

رسته علم و فناوری، خبردار در میدان صبحگاه

گــــــــــــــــــــــــزارش

روایت شاهد عینی

ساعت حدود 8:30 بود که وارد ساختمان بیت رهبری  سعید نعیمی

شــدیم. نکته جالب توجه، شدت و میزان بازرســی ها بود. سه بار بازرسی 
بدنی به همراه دســتگاه. ورود هر  وســیله ارتباطی هم ممنوع بود و آن را 
قبل از ورود تحویل می گرفتند. نکته جالب توجه دیگر قشــر افراد حاضر 
بود. من هرچه فکر کردم نتوانستم معیاری پیدا کنم که با آن، این افراد را 
پوشش دهم. حاضران شامل عده ای از مخترعان، مؤسسان شرکت های 
دانش بنیــان، اســتادان دانشــگاه، جمعیتــی از طالب نمونه کشــور، 

دانشــجویان دوره هــای کارشناســی و کارشناســی ارشــد و از همــه 
تعجب برانگیزتر رتبه های برتر کنکور بود.اینکه چه تعداد از رتبه های برتر 
کنکور دعوت شــده بودند، جای سؤال داشــت، چون رتبه 30 کشور در 
مراسم حضور داشــت؛ اما رتبه های 10تا30 را نتوانستم پیدا کنم. البته 
شاید خودشان تمایل به حضور نداشتند. به هر حال شیوه دعوت مهمانان 

چیزی بود که برای همگان ناملموس بود.
بعد از بازرســی های بدنی دقیق و پذیرایی شــیرکاکائو و شیرینی، وارد 

طبقه دوم حســینیه امام خمینی)ره( شدیم. برخالف دیدارهای قبلی 
که در طبقه اول بود و مهمانان روی زمین می نشستند، در سالن مراسم 
صندلی چیده شــده بود و خانم ها در ســمت راست ســالن و آقایان در 

سمت چپ سالن بودند.
لحظــه ورود مقــام معظم رهبری، یکــی از جذاب ترین قســمت ها بود. 
عظمت و صالبت او انســان را به شــدت تحت تأثیر قرار می داد و به خود 

جذب می کرد.

 خالصه نکات رهبر انقالب 
درخصوص علم و فناوری

 پیشرفت علمی؛ 
زمینه ساز اقتدار کشور

کشــور ما بــا وجود ســابقه درخشــان در   •
زمینــه علم، متأســفانه در دوران ســلطه 
بیگانگان از قافله علم عقب افتاد که باید 

این عقب افتادگی جبران شود. 

اصلی ترین راه جلوگیــری از غرب زدگی   •
کشــور، ازبین بــردن وابســتگی اســت و 
پیشرفت علمی از عناصر اصلی رهایی از 

وابستگی است. 

در مسیر پیشــرفت علمی و فناوری نباید   •
هیچ مانعی از جانب دستگاه های مختلف 

به وجود آید.

بستر پیشرفت علمی و فناوری مهیا است   •
و البتــه نباید به این حد از پیشــرفت قانع 
بود؛ زیرا تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله 

زیادی داریم.

در پیشــرفت علمــی بایــد رویه ســازی و   •
جریان سازی شود، تا سالیق و روش های 
مدیریتی در دولت هــای مختلف، در این 
مسیر تأثیرگذار نباشــد و پیشرفت علمی 

کشور متوقف نشود.

باید برای صنعت کشــور، فکری اساسی   •
شود؛ زیرا صنعت گرفتار آفت مونتاژکاری 
شــده اســت و تا وقتی که این آفت وجود 
دارد، نــوآوری مــورد توجه قــرار نخواهد 
گرفــت و تحــرک و کار علمی نیــز متوقف 
خواهد شــد و در چنین شــرایطی، میان 
دانشــگاه و صنعــت، ارتباطــی برقــرار 

نخواهد بود.

خطرناک تر و تلخ تر از ترور فیزیکی که در   •
سال های گذشــته انجام شــد و تعدادی 
از دانشــمندان ما شهید شــدند، اسارت 
فکــری و فرهنگی دانشــمندان اســت؛ 
بنابرایــن نخبــگان باید بــا تقــوا از خود 

مراقبت کنند.

 اولین جلسه با فرمانده در سال تحصیلی جدید
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»در حوزه علمیه قم و نجف هم چنین  هزار قلم
روالی معمول بــوده«. این جمله ای محمد حسین مخصوصی

است که برنامه پیک بامدادی رادیو ایران به نقل از دکتر 
رشتچیان معاون آموزشی دانشگاه، با اشاره به قانونی در 
دانشکده فیزیک مبنی بر اولویت جذب استادان باسابقه 
پژوهشی در خارج از کشور و در پاسخ به این قانون مطرح 

می  کند. 
در این برنامه مجری این قانون دانشکده فیزیک را تشویق 
دانشــجویان به تحصیل در خارج از کشور می داند و در 

تماسی تلفنی موضوع را از دکتر رشتچیان جویا می شود. 
دکتر رشتچیان در جواب این سؤال می گوید درمورد یک 
رشــته خاص فیزیک و به صورت خفیــف به این موضوع 
اشاره شده است که کسانی که تجربه بین المللی دارند و 
نه لزومًا تجربه تحصیل خارج از کشور، در اولویت هستند. 
رشــتچیان در ادامــه تأکید می کند که ایــن موضوع در 
شرایط کاماًل مساوی به عنوان امتیازی مطرح می شود و 
ناشی از نیاز دانشگاه به تعامل با دانشگاه های مختلف  

آسیایی و اروپایی و آمریکایی است. 

��به نظرم حق با دکتر است. در شرایط یکسان کسی که 
تو ایران دکتری می گیره، چهار سال دنبال استاد راهنما 
و وام دکتری و اســکان خوابگاه و ایناست؛ درحالی که 
اونی که می ره خارج از کشور، وقت و فرصت کافی داره و 
دغدغه سطح اول هرم مازلو رو نداره، می شینه کار علمی 
رضا، صنایع 87 می کنه صالحیتش بیشتره. 

��از این جهت می تونه این کار بهتر باشه که تهش سطح 
علمی دانشگاه های خارج توی اروپا و آمریکا و استرالیا 

بیشــتر از اینجا است و اگر منتقل شه به دانشجوهای 
غزل، شیمی 92 ایرانی، می تونه مفید باشه. 

��بــه نظر مــن از لحاظ شــفافیتی که ایجــاد کردند، 
کارشــون قابل تحســینه. بهتر از اینه که دانشجوی 
بیچاره رو ترغیب به تحصیل در داخل کنند و آخر سر 
دانشــجو با پایان تحصیلش در ایران با تمام مسائل و 
مصائبش بفهمه تو ایران جایی براش نیست و باید بره 
ابوذر، شیمی 87 دبیرستان تدریس کنه. 

��صدا و ســیما خیلی نامرده که به این ذهنیت مردم 
نســبت به شــریف )خارج پرســتی( دامــن می زنه 
همیشــه. دنبال کوچک ترین موضوع می گردن که 
به دانشگاه ســر فرار مغزها گیر بدن. البته استدالل 
حوزه علمیه )اگر دکتر رشتچیان گفته باشه( خیلی 
حسین، عمران 88 مســخره بود. 

��پیــام ضمنــی ای کــه تصویب ایــن قانــون داره، 
یعنــی خودمون کیفیــت کار دانشــگاه رو در زمینه 

تحصیــالت تکمیلــی قبــول نداریــم که بــا توجه 
بــه جایــگاه علمی مون گزاره درســتی هــم به نظر 
میــاد؛ اما من فکــر می کنم باید هر دانشــگاه برای 
فارغ التحصیالن برترش ســهمیه ای رو اختصاص 
بده تــا شــرایط این قــدر ناعادالنه نباشــه. خیلی 
از اســتادان بنــام فیزیک مثــل دکتــر کریمی پور، 
و بهمن آبــادی تمــام مقاطــع  ســامان مقیمــی 
 تحصیلی شون رو در شریف بودن. اینو چی می گن؟
سارا، علوم تحقیقات 92  

انعکاس رسانه ای قانون جذب در دانشکده فیزیک

خارج رفته ها جلوی صف

هــــــــــزار قلــــــــــم
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ماریون کیوتلر

Sadjad Moradi

mohammadyrezamorteza_haddadi

-  چی شــده؟ چرا می خندی؟ + تو می دونشــتی اشغر 
چهار نفر رو کشته؟ - اصغر کیه؟ + اشغر چوپون دیگه ��(

-  دمش گرم :(( دوتا نون گرفتم و بقیه پولم این اسکناس 
بود. داشتم فکر می کردم اگه راست گفته باشه چی؟

اگه واقعًا چهار نفر رو کشته باشه و تنها سرنخی که وجود 
داره، همین اسکناس باشه چی؟

رسیدم خونه ...
به محسن نشونش دادم. 

یه چیزی گفت که موندم جوابش رو چی بدم!
گفت به نظرت اونی که این رو نوشته االن زنده است؟ 

رفتم تو فکر ...

آن ســال هم همین بــود، دانشــجو بودیــم، کالغ ها 
می گفتند باال می رود و ما فقط دیدیم باال رفتنتش را 

با هم دیدیم. انگار ترســناک ترین هارور استوری قرن 
شــده بود. آن روزهــا همه جا خامــوش بــود. کتاب را 
گوشه ای گذاشــته بودیم و بالشــت را در بغل. صدای 
نفســمان هم باال نمی آمــد، زل زده بودیــم به صفحه 

مانیتوری که مدام باالرفتنش را روایت می کرد.
من خوب بودم اتفاقًا. او بود که داشت عرق می ریخت و 
گوشه ناخن هایش را می خورد. گفتم استرس داری؟ 
گفت تهش چی می شــه؟ گفتم از اینجا بــه بعد دیگر 
فرقی ندارد! ما شده بودیم قشر فقیر جامعه! آب از سر 
همه گذشته بود، دیگر خیالم راحت شده بود؛ خیالی 
که از ناچاری راحت شــده باشــد. دســتش را گرفتم و 
گفتم حداقل گوشــه ناخن هایت را نخور، اینکه دست 
خودمان اســت. گفت قول بده ترکم نکنی. خندیدم، 

گفتم انگار یادت رفته قیمت سکه چند است :((( 
پ.ن. حاال کالغ ها خبر آورده اند که باز هم داســتان از 
#morteza_haddadi همان قرار است. 

استیل راه رفتن و لباس پوشــیدن »حمید لوالیی« در 
٩٩درصد نقش هایی که تا حاال بهش دادن!

خواهشًا نرید ســاوندکلود. می گند خودشون از عمد 
بازش کردن کــه ملت بریزن تــوش، بعد یهــو دوباره 
ببندنش همه رو دســتگیر کنند. لطفًا اطالع رســانی 

کنید.

بابــا مســیج داده: 7 واریز. هفــت واریز چــی پدرم؟ 
هفت تومــن واریز کردی؟ ســاعت هفــت می خوای 
واریز کنی؟ هفــت تا واریز الغر، هفت تــا واریز چاق رو 

خوردن؟ چی؟

یکــی از بزرگ ترین رازهــای زندگیم اینه کــه چرا قبل 
ایستگاه حقانی برق مترو می ره.

آن 412 دائم االمتحان
مجتهــدی، نخســتین نایب التولیــه  علیرضا زمانی
دانشگاه بود؛ کســی که در نبود تولیت 
دانشگاه که همان شاه باشد، همه کاره 
دانشــگاه بــود. او 34ســالی مدیــر 
دبیرســتان البرز بود و لیاقت خود را در 
پرورش استعدادهای درخشان این سرزمین نشان داده بود. 
عالوه بر این ها استاد دانشــکده فنی دانشگاه تهران هم بود. 
مجتهدی وقتی مأمور تأسیس دانشگاه صنعتی آریامهر شد، 
تصمیم گرفت برای اهدافی که در ســرش می پروراند، آن را به 
شــیوه خودش اداره کند. برای همین برنامه درســی ویژه ای 
بــرای دانشــگاه طرح ریزی شــد که بیشــتر بــه برنامه های 
دبیرستان شــبیه بود تا برنامه های ترمی و دانشگاهی. کادر 
هیئت علمی دانشــگاه که جمعشــان 54 نفر می شد و 412 
دانشــجویی که نخســتین ورودی دانشگاه شــریف بودند و 
13نفرشان را هم دختر خانم های دانشجو تشکیل می دادند، 
موظف به رعایت نظم اعمالی از سوی دکتر مجتهدی بودند. 

دانشــجوها به جای آنکه  ترمی درس بردارند، می بایست هر 
هفته 30 ســاعت آموزشــی درس می خواندند: 10 ســاعت 
ریاضیات شــامل جبر، آنالیز، آنالتیــک و ریاضیات جدید، 6 
ســاعت فیزیک، 6 ساعت شــیمی، 3 ساعت رســم فنی، 3 
ساعت کارگاه و 2 ساعت زبان خارجه. برای همین دانشجوها 

می بایست هر روز در دانشگاه حضور پیدا می کردند. 
دکتر مجتهدی در همان ابتدا دستور داده بود سالن امتحان 
بزرگی برای دانشــگاه بسازند. دانشــجوها هر صبح شنبه که 
دانشگاه می آمدند، باید سر امتحان درسی حاضر می شدند. 
هر 3 هفتــه یک بار هــم از مجموع دروس ریاضــی و فیزیک و 
شــیمی امتحانی کلی گرفته می شــد. بیچاره دانشجوها که 
پنجشنبه جمعه هایشــان را هم باید پای درس می گذاشتند 
و شــاید تفاوت دبیرســتان و دانشــگاه چندان برایشان معنا 
نداشت. حتی وضع جوری شده بود که دانشجویان دانشکده 
فنی دانشــگاه تهران که می خواستند برای بچه های شریفی 
یا آریامهری آن روزگار کــری بخوانند، دانشــگاه آریامهر را به 

دبیرستانی بزرگ تشبیه می کردند.
اعضای هیئــت علمی هم  کــه نباید حتی یــک دقیقه تأخیر 
می کردند. مجتهدی دســتور داده بود دفتــرش را  جلوی در 
ورودی دانشــگاه بســازند. همان جا که امــروز دکتر فتوحی 
به جایش بر این دانشگاه ریاســت می نماید. اتاق دکتر طبقه 
دوم بود و دورتادورش را داده بود پنجره  کار گذاشــته بودند تا 
دیدش به ورودی دانشــگاه کامل باشــد. کافی بود تا استاد یا 
کارمندی یک دقیقه ای در ورود تأخیر داشــته باشد. آن وقت 
بود کــه مجتهدی خــودش را همچــون عقاب باالی ســرش 
رســانده و با جمالت محترمانه مؤاخــذه  اش می کرد. همین 
کارها باعــث ناراحتــی برخی از اســتادان ازفرنگ برگشــته 
دانشــگاه می شــد؛ اما نظم موردنظــر دکتر مجتهــدی را در 
دانشــگاه جاری و ســاری می کــرد. با ایــن حال این شــیوه 
مدیریتــی و آموزشــی، چندان در شــریف دوامی نداشــت. 
هنوز یک ســالی از ریاســت مجتهدی بر دانشــگاه نگذشت 
که پروفســور رضا به جــای او برای این ســمت انتخاب شــد و 
واحدهــای ترمی و سیســتم دانشــگاهی به جای سیســتم 

دبیرستانی نخستین دانشگاه صنعتی کشور نشست. 

صدای مخاطبان



صفحـــــــه آخـــــــــر

090...0919: من می خواستم در تأیید سرمقاله بگم 
که آره اصاًل سردر اســتنفورد نوشته از پذیرش بانوان 

بدحجاب معذوریم.
   بله دقیقًا. خبرنــگاران ما تو ام آی تی 
هم گفتن که اخیراً بنری نصب شــده با محتوای 

»خواهرم حجابت، برادرم نگاهت«.

091...0912: می خواستم از سرمقاله نویستون تشکر 
کنم که پاسخگوی دغدغه های ما درمورد طول ناخن 
دانشــجوهای دانشــگاه ایالتی تگزاس و لباس فرم 

دانشجوهای آکسفورد هستن. خدا قوت!
   بابا من چقدر باید بگم؟ حتی مشــکل 

جوانان آن ها هم مدل موی آن هاست!

135...0912: یعنی چی 100 گرم هویج و قارچ و ذرت و 
کلم رو رها می کنن زیر دو تا مرغ )مرغ که نه، از این جوجه 

رنگیا(؟ بعد این رو 10درصد گرون تر هم می کنن!
   مرغ چــرا؟ چرا خروس نه؟ شــما در 
ناخودآگاه خــودت همه مســائل رو با عینک 

جنسیتی قضاوت می کنی.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه
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افتتاح طبقه 6 فیزیک و 
آسانسور مطالی آن را تبریک 

می گوییم. اما هنوز هم در 
ضلع شرقی این دانشکده 

آثار نخاله های تعمیرات دیده 
می شود، چه رسد به روزی 

که دکتر صالحی برای افتتاح 
طبقه 6 آمده بود. همچنین 
یک کابین آسانسور مدت ها 
جلوی در شمالی دانشکده 

قرار داشت که بسیار تو ذوق 
می زد. با وجود تالش های زیاد 
مدیریت ساختمان دانشگاه، 
در جای جای دانشگاه شاهد 

انباشت نخاله هستیم.

یک شهریوری مغرور با پروفایل صورتی
در باب عکس های پروفایل 

)قسمت اول( 
همان طور که از روی ماه تولد 
یا میوه موردعالقه می توان 
شــخصیت افــراد را تــا حد 
زیادی شــناخت، بررســی 
عکس پروفایل هــر فرد هم 
می تواند شــناخت بســیار خوبی از شخصیت و 
سبک زندگی آن فرد به ما بدهد. در زیر چند نمونه 

را ذکر می کنیم.
اگر نزدیــک رویــداد مهمــی باشــیم، عده ای 
عکس پروفایلشان را به عکس مرتبط با آن تغییر 
می دهند. برخی عکس کاندیــدا، برخی دیگر 
من رأی می دهــم، من رأی نمی دهــم، من این 
رنگــی ام و... . قضیه آنجا جالب تر می شــود که 
تو یک گروه ســه تا حســن روحانی هست، دو تا 
اســحاق جهانگیری، یک اصله هم اســفندیار 
رحیم مشایی. داســتان وقتی جالب تر می شود 
که حســن روحانی و اســحاق جهانگیری با هم 
ســر نتایج برجــام دعــوا می کنند و اســفندیار 
میانجی گری می کند. در گروه جناح مقابل هم 
»هیهات من الذله« با رئیسی جروبحث می کند و 
گل نرگس با یک صلوات آ ن ها را آشتی می دهد. 
بعد ادمین گروه فرد دیگریست که عکس پروفایل 
ندارد و هرکسی را بخواهد می تواند از گروه ریموو 
کند. یک ســری هســتند که عالقه بسیاری به 
داشــتن عکس پروفایل دارنــد و معتقدند کار از 
محکم کاری عیب نمی کند. این دوستان معمواًل 
بزرگ تر مساوی پنجاه عدد عکس پروفایل دارند 
که این عکس ها به دو دسته جان دار و غیرجاندار 
تقسیم می شود. جان دارها عکس هایشان شامل 
اکثریت قریب به اتفاق مهره داران به جز گاو است. 
غیرجاندارها هم چیزهایی مانند خیابانی طویل، 
پیچ تند منتهی بــه دره، نمایــی از جنگل های 
آمازون و آبشار نیاگارا هستند؛ مثاًل می بینید در 
یک گروه آبشار نیاگارا از یک یوز ایرانی خوشش 
می آید و در پی وی متوجه می شود او آبشار آنجل 

است!
عده ای دیگر اعتقاد شــدیدی دارند که انســان 
موجودی است اجتماعی؛ لذا 8 تا عکس پروفایل 
دارند که همگی عکس های دسته جمعی در نقاط 
مختلف گیتی اســت. از لوپ مکانیک گرفته تا 
روی قله  دماوند با پرچم »تهران ماله منه« که حاال 
بگذریم از آن #هکسره. تشخیص اینکه پروفایل 
متعلق به چه کســی اســت، کار سختی نیست  
اگر به مفاهیم جبر مجموعه ها مســلط باشید. 
باید بین این عکس ها اشــتراک بگیرید و با اسم 
و جنسیت طرف تطابق دهید، جواب مسئله به 

دست خواهد آمد. 
عکس های پروفایل همیشه هم صرفًا نشان دهنده  
هویــت طــرف نیســتند، بلکــه گاهــی اوقات 
شعارهایی هســتند برای بردن جامعه به سمت 
پویایی و تبدیل شدن کشــور به قطب اقتصادی 
منطقه. شعارهایی مانند »کیپ کام، اند تالش« 
یا »ورک هارد، پلی هارد«. نظیر این افراد در مرکز 

کارآفرینی و... بیشتر یافت شده است.

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به جرئت و حقیقت. آن زمان که یک دور بطری زندگی می چرخد و سمت 
محمد میفتد و حقیقت را می گوید که عاشــق دندان پزشــکی اســت. تقدیم می کنیم به دفعــه دومی که بطری 
سمتش میفتد و باید جرئت کند پشت کند به همه ریاضیات و رتبه درخشان و زمین شناسی و پدیده های انتقالی 
که خوانده است و راه سخت رســیدن به حقیقت را طی کند. این شماره تقدیم می شود به همه آرزوهایی که پشت 
خودسانسوری و ترس از ریســک، قربانی شــدند و کم کم به فراموشی می روند. این شــماره را تقدیم می کنیم به 

تمام کسانی که فکر می کنند خیر ما را می خواهند، ولی آرزوهایشان را در آینده ما جست وجو می کنند.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
   مدیرمسئول: محسن رستمی    سردبیر: محمد صالح انصاری

   تحریریه: رضا کاردررستمی، حسین رجبی، امین محمدی، محمد صالح سلطانی، مرتضی 
محمودی، عماد الدین کریمیان، ابوذر تمسکی، سحر بختیاری، محمد جوانمرد، صالح 
رستمی، نوید حسینی، محمد فالحی، سید حسین علوی، هاتف محقق، محمد حسین 

هوایی، آرمان پورزین العابدین، حسین شاهرخی و اسماعیل قاسمی
   مدیر فنی و هنری: ســامان موحدی       ســرویس عکس:  علی ســینا اســالمی    صفحه آرا: 

سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: مریم پورعسکری     
   مدیر اجرایی: صابر حشمتیان       مدیر داخلی: سیمین آبادی

محمد حسین قاسمی

واژ و ژاژاستاد شریف ما

استاد شریف ما  اول جلســه ناگهان گفت: »بله همون طور که در جلسه بعد 
گفتم... «

استاد شریف ما ســرکالس تربیت بدنی هر جلســه بچه های هوافضا را پیدا 
می کرد و می پرسید: »شما که هوافضا هســتید، جواب بدید. وقتی من می رم 

باال، یعنی به خورشید نزدیک می شم. پس چرا سردم می شه؟«.
استاد شریف ما، رئیس دانشکده بود؛ ولی ساعت 7:30 صبح برای ورودی ها 
کالس عمومی گذاشــته بود. من یک بار به موقع رفتم سر کالس و دیدم استاد 

10دقیقه است شروع کرده، یعنی از 7:20!
دانشجوی شریف ما  یک بار سر کالس یکی از درس هایی که نداشت، حاضر 
شد و از آنجایی که همان جلسه اســتاد قصد کرد کوییز بگیرد، در برگه نوشت: 
»دوِست دالم یه ُخلده / قدر یه سوسک ُملده / ســرت کاله گذاشتم / سوسکه 

هنوز نُملده!«
استاد شریف ما، هروقت وســط درس یک نفر از جایــی از نوشته های تخته 
سؤال می پرسد، سریع آن قسمت را به طور کلی از صحنه روزگار پاک می کند. 

از خوب های پاک کردن صورت مسئله هستند!
کارمند شریف ما برای اینکه از مصاحبه با روزنامه در بخش »ببخشید شما« 
فرار کند، از دانشــگاه گریخت! خبر خوب اینجاست که امروز در حوالی استان 

تهران دیده شده و خیلی جای نگرانی نیست.
استاد شریف ما بعد از یک سال تعطیلی ســایت دانشکده می گفت: »بیایید 
کامپیوتر اهدا کنید به ســایت دانشــکده، مــا هم یــه کاری می کنیم موقع 

باالاومدن ویندوز چندثانیه اسم شما رو به عنوان اهداکننده نشون بده!«.

خــار: prickle. زائده های نوک تیزی که در شــاخه های بعضی 
درختان و گیا هان می روید. از عوامل تبعیض بین انسان ها. در ادبیات 
کالسیک همدم گل، بلبل شناخته می شود، اما شاعران پست مدرن 
خار را همدم گل می داننــد. تیغ. نام یک هورمون کــه در بدن زنان 
ایرانی ترشح می شود و باعث آسیب فیزیکی به ورزشگاه ها می شود، 
به همین علت برای حضور آنان نیاز به ســاختن پادزهر آن یا ســاختار فیزیکی مناسبی 
است که البته تاکنون دانشمندان نتوانسته اند آن را کشف کنند، #کمی_تحقیق_بد_

نیست. ماهی، اســتخوان های تیز بســیاری دارد که خار نامیده می شوند و خوردن آن را 
بسیار دشوار می کند، ولی با این حال باعث نمی شود گوشتش را مصرف نکنیم.

خار مغیالن: خار درخت ام غیــالن که بیشــترین کاربــرد آن در بازی هایی مانند 
پانتومیم است که نیاز به کلمه دارند. کنایه از ســختی ها دارد؛ سعدی می فرماید: »ای 

بادیه هجران تا عشق حرم باشد / عشاق نیندیشند از خار مغیالنت«.
خوار: abject. بن مضارع خوردن. در گذشــته، تنها شــامل دو دســته گیاه خوار و 
گوشــت خوار بود، اما به علت افزایش بی رویــه جمعیت و کمبود منابــع غذایی و موانع 
قضایی، عده ای به خــوردن چیزهای جدیــد روی آورده اند و زمین خــوار، دریاخوار و 
کوه خوار نیز به آن اضافه شــده است. پســت، حقیر، ذلیل، توســری خور، خاک بر سر، 
بی شعور، عوضی، د... )ببخشــید یک لحظه یاد دوباره فیلترشدن ســاندکالود افتادم 
کنترلم رو از دست دادم(. عبیدزاکانی در اخالق االشــراف آورده است: »زر عزیز آفریده 
است خدا / هر که خوارش بکرد خوار بشد« و این نشــان می دهد از همان ابتدای تاریخ 
پول حرف اول را در زندگی می زده اســت و هر کس پول ندارد، خوار است و هر چند گل 

باشد، گلی است خاردار.

عمادالدین کریمیان


