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دانشگاه و کوزه شکسته  
تحصیالت تکمیلی

مناســب  »برخــورد 
شــامل شــناخت عبور از 
»رخدادهــا« بــه ســمت 
»روند«ها و »ساختارها«ی 
ایجاد کننده آنهاست«؛  این 
جمله یکی از شــاه کلید های تفکر سیســتمی 
اســت؛ تفکری کــه پدید ه ها را پویــا و در طول 
زمان بررســی می کند و با تحلیل مبتنی بر آن به 
راه حل های جامع و کاملتر دست می یابد و دنیا را 

از زاویه بهتری ارزیابی می کند.
در اولین روزهای شــروع تحصیــات تکمیلی 
نگارنده در این دانشــگاه، کلیدواژه ای که زیاد به 
گوش می خورد داشتن تفکر سیستمی برای حل 
مســائل بود؛ تفکری که هر چه بیشتر به آن فکر 
کردم کمتر در مدیریت خرد و کان دانشگاه آن 
را یافتم.  دلیلش یک خطای شناختی است؛ ما به 
صورت ناخودآگاه در برخورد با مسائل و مشکات 
همان رفتار جزء نگری و غیــر پویا را داریم یعنی 
الگوریتم حل مسئله اینطور است که در گام اّول 
مشکل مواجه می شــویم بعد برای پدیده راه حل 
پیدا کرده و اقدام می کنیــم. درحالی که از خاطر 
می بریم اوالً برای حل اساســی مشکات باید به 
روندهای و ســاختارهای ایجاد کننده مشکات 
توجه کرد ثانیاً فهم صحیح چرایی آن پدیده خود 

مهمترین گام حل مسئله است.
به طور مثال در خصوص مشــکات تحصیات 
تکمیلی، به جای آنکه برای مشکاتش نسخه های 
مسّکن پیدا کنیم باید راه حل اساسی بیابیم. اگر 
کیفیت تحصیات تکمیلی مــان افت کرده، اگر 
دانشجویان رغبتی برای فعالیت تمام وقت در این 
دوره ندارند، اگر کاس های درســی به حد نصاب 
نمی رسد، اگر اشتغال حین تحصیل دانشجویان 
را می بینیم، اگــر اکثر دانشــجویان در این دوره 
مشمول سنوات می شوند، اگر دستاوردهای علمی 
دوره کارشناسی ارشدمان کم شــده، راه حل در 
چیزی غیر از نسخه های مســّکن مانند جریمه، 
اجبار یا قوانین تنبیهی )چه برای دانشــجو و چه 

استاد( است. 
باید ســاختار ایجاد کننده مشــکات را اصاح 
کرد. باید کمی دوربین را به ســمت سایر عوامل 
چرخاند و سیســتماتیک به آن نــگاه کرد. اگر 
چنین نکنیم و  به رونــد افت تحصیات تکمیلی 
در شــریف دقت نکنیم و دلخوش بــه آمار های 
غیر جامع و جزء نگر باشیم )مانند کلیشه ای عدد 
رتبه های برتری که شریف را انتخاب می کنند(  
نتیجه آن می شود که روزی چشم باز می کنیم و 
با پدیده ی عقب افتادن شــریف از دانشگاه هایی 
همچــون صنعتــی نوشــیروانی بابــل مواجه 
می شــویم  و آن وقت باید به توجه کنیم که طبق 
اصول پویا شناســی سیســتم ها، اصاح و تغییر 

وضعیت یک سیستم همواره زمان بر است.

پی نوشت : هفته گذشــته هفته کتابخوانی بود. 
خواندن کتاب پویاشناســی سیستم های دکتر 
مشــایخی را به همه علی الخصــوص مدیران 

دانشگاهی توصیه می کنم.
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سوتی در حد آی اس آی
چندی پیش خبرنگار ما در حالی که مرورگر اینترنت باز بود، روی صفحه کلید کامپیوتر 
خوابش برد. وقتی بیدار شد دید که عبارت Jdarzkhym روی صفحه جست وجو شده 
و نتایج اول گوگل، مجله علمی-پژوهشی دانشگاه است. کنجکاو شدیم ببینیم موضوع 
از چه قرار است که متوجه شدیم در سایت مربوط به مجله، برای شماره آخر آن عالوه بر 

چکیده فارسی، چکیده انگلیسی نیز تهیه شده است که پر است از عبارات عجیبی مثل عبارت مذکور. احتمال 
دادیــم که متن را از گوگل ترنزلیت وارد کرده باشــند که دیدیم گوگل ترنزلیت این مشــکل را ندارد. مجله علمی-

پژوهشی شریف یکی از مجالت بسیار معتبر کشور است که معمواًل هر مقاله آن بیش از 200 بار دانلود می شود.

سازمان عاری از مسئله
مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف با همکاری دانشکده مهندسی صنایع در 
نظر دارد دوره آموزشی »تکنیک های شتابدهنده رشد کسب و کار« را برگزار کند.این 
دوره به تدریس دکتر باباخان، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه و مدرس 
دانشگاه،از ساعت 8 الی 16 روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته در سالن سمعی 

بصری دانشــکده صنایع برگزار خواهد شد. در این دوره، به طور خالصه چگونگی یافتن مسئله در سازمان و 
ارائه و پیاده سازی راهکار برای مسئله آموزش داده میشود.هزینه این دوره برای دانشجویان شریفی 90 هزار 

و برای دانشجویان آزاد 120 هزارتومان است.برای ثبت نام به سایت مرکز کارآفرینی مراجعه کنید.

آبان 96 بـــــــــخشخــــــــبریشماره 740  سه شنبه 30 

»رویــان« از اتفاقــات تــازه میز نشــریات   
دانشــگاه بــود؛ سلســله نشــریاتی که با 
حمایت ســتاد دانشــکده های بسیج قرار 
اســت به صورت مســتقل در هر دانشکده 
منتشــر شــود. نگاه تخصصی به مســائل 
هر دانشــکده، مهم ترین مزیت نشــریات 
رویــان اســت. صفحه آرایی خــوب و توجه 
نســبی بــه اســتانداردهای گرافیکی هم 
کارشــان را جذاب تر کرده اســت. احتمااًل 
بــا جدی شــدن کار رویان، رونق نشــریات 
دانشــکده ای بیش از گذشته شــود و میز 

نشریات دانشگاه، پربار تر! 
دو ماه از آغاز ســال تحصیلی گذشــته و دو   
تشــکل از چهار تشکل دانشــگاه، روی هم 
رفته تنها یک شماره نشریه منتشر کرده اند! 
ســکوت عجیب جامعه اســالمی و انجمن 
مستقل در سال تحصیلی جدید، مساله ای 
است که به نظر می رسد صالحیت و کارآیی 
این دو تشــکل را زیر ســوال برده است. این 
رخــوت، قطعــا بدنه حامــی دو تشــکل را 
بی انگیزه کرده و تاثیر خــود را در انتخابات 
آتی تشــکل ها نشــان خواهد داد. تشکلی 
که نشریه نداشته باشــد، عمال در برقراری 
ارتباط با بدنه دانشجویان ناتوان است و این 
ناتوانی تشکل را میرا  و  بی تاثیر خواهد کرد. 
شورای مرکزی مستقل و جامعه تا دیر نشده 

باید فکری برای تشکل هایشان بکنند.
میــدان انقالب نیــز دیروز با طــرح جلدی   
عجیــب و تیتری به نســبت تنــد روی جلد 
منتشــر شــد. ایــن هفتــه، حادثــه زلزله 
کرمانشــاه، میدان انقالب را نیز روی موج 
تیترهای به زبان کردی ســوار کرد تا بسیج 
دانشــجویی نیــز از ایــن قافله جــا نماند. 
فارغ از تیتــر ُکردی، کرکســی برفــراز آوار 
زلزله روی جلد بیش از هرچیزی به چشــم 
می خورد، حال آنکه کیفیت پایین گرافیک 
کار، طرحــی ضعیــف و نامأنــوس از ایده 
طراح را به نمایش گذاشــته. اما از جلد که 
بگذرید، درون نشــریه، کمــاکان ایرادات 
صفحه آرایــی ســابق به چشــم می خورد، 
تاحدی که هنوز هم می توانید عکس هایی 

را پیدا کنید که بخشی از متن را پوشانده.

نشریه »در دانشــکده« 5 سالگی خود را در   
شماره 55 جشن گرفت. این شماره جلدی 
جذاب از نویســندگان ســال های گذشته 
داشــت که البته یک ســری از آنها زیر متن 
جلد و تیتر جلــد محو شــده اند. متن جلد 
را محمد جوانمرد نوشــته است. آیتم های 
متنــوع »در دانشــکده« نیز جلــب توجه 
می کند. رنگ های جــذاب و صفحه آرایی 
خوب نشــریه از مزیت های آن است. البته 
گزارش خیلــی طوالنی نشســت با هیئت 
رئیسه دانشــکده که ادامه آن در 3 صفحه 
بعــد نوشــته شــده اســت خیلی تــو ذوق 

می زند.

چهارشــنبه دو هفته گذشته نشستی در ســالن جابر ابن حیان با عنوان »چرا  ارزش ها در محیط ما تبخیر شده است؟« برگزار شد که طی آن  دکتر گلشــنی انتقادات تندی نسبت به فضای حاکم بر جامعه علمی کشور و دانشــگاه مطرح کرد. گزارش آن نشست در روزنامه منتشر شد گزارش
اما به جهت کشش مطلب از دکتر گلشنی خواهش کردیم تا یادداشتی در بسط مطلب ارائه دهند.

بــه نظر اینجانب توســعۀ علمــی کشــور در دهه های 
اخیر در حد ظرفیت های کشــور نبوده اســت و دلیل 
آن حاکمیت یک فرهنگ نامناسب بر محیط است که 
نه غربی اســت، نه شرقی و نه اســالمی. فرهنگ غنی 
اســالمی فراموش شده اســت و نکات مثبت فرهنگ 
غربی یا شــرقی )نظیر چیــن و ژاپن( هم اخذ نشــده 
اســت.به همین جهت ارزش های مؤثر در رشــد علم 
کنار گذاشته شده و در عوض خصوصیات و معیارهای 

نامطلوب جایگزین آنها شده است.

غرور و سطحی نگری
از میــان ایــن خصوصیــات، غــرور و ســطحی نگری 
مسئوالن دانشگاهی بیش از بقیۀ عوامل لطمه زننده 
اســت. گاهی بعضی مسئوالن چنان سخن می گویند 
که گوئی همــۀ دانش هــای عالم در ذهــن آنها جمع 
شده است، درحالیکه گاهی حداقل اطالعات را ورای 

تخصص خودشان دارند.

نمی گذاریم یک ژاپن اسالمی به پا شود
یکی دیگر ازخصوصیات رایج در جوامع دانشــگاهی 
مــا رواج عقدۀ حقارت نســبت به غرب اســت. گاهی 
فارغ التحصــل غرب حتــی برفــارغ التحصیل ممتاز 
داخلی ترجیــح داده می شــود.همچنین امروزه بازار 
انعقاد قراردادها با دانشگاه های غرب ُمد شده است و 
رواج دارد. دانشگاه ما با این همه پرستیژ بین المللی چه 
نیازی دارد که با اســترالیا مدرک مشترک دکترا بدهد؟ 
البته ایــن قراردادها دکان خوبی هم بــرای رفت وآمد 

مکرر بعضی به غرب شده است. 
فکر می کننــد که غربی ها مایلند ســطح علمی ما باال 
رود. اما یک اســتاد آمریکایی در مراکــش گفته بود ما 
نمی گذاریم یک ژاپن اسالمی به پا شود. البته ما باید به 
فکر اخذ علم از همه جا باشــیم. اما باید به فکر این هم 
باشیم که نیازهای داخلی مان را برطرف کنیم و در علم 
نوآوری داشته باشیم؛ اموری که من کمتر نشانی از آنها 

در محیط های علمی مان می بینم.

کیفیت فدای کمیت
االن بی توجهی به کیفیت در همۀ سطوح کشور حاکم 
اســت - هم در آموزش و پرورش، هم در آموزش عالی، 
و هم در محصوالت صنعتیـ  مثاًل به تعداد دانشجویان 
توجه می شود، فارغ از کیفیت تحصیل آنان، یا به تعداد 
مقاالت شخص، فارغ از میزان تاثیر گذاری آنها در رفع 

نیازهای ملی یا نوآوری در علم.
در ارزیابی فعالیت هیات علمی دانشگاه ها مقاله نقش 
کلیــدی ) با حق وتو( دارد و اگر شــخص در حوزه های 
دیگر، مثاًل اختراع، کارهای واقعًا ارزنده داشــته باشد 
ولی در آن سال مقاله نداشته باشــد، ترفیع نمی یابد.
نمونه هــای این مطلــب را به وضوح در این دانشــگاه 

می بینیم. گاهی هم بعضی معیارهای من درآوردی را 
مطرح می کنند ، که به ناحق جلوی ترفیع اشخاصی را 
که حتی مقالۀ کافی دارند و سطح آموزششان باالست 
بگیرند، مثاًل می گویند شــخص سمت اداری نداشته 
است. سؤال اساسی من این اســت که در کدام کشور 
پیشرفتۀ دنیا چنین معیارهائی برای ارتقای رتبۀ اساتید 

مطرح است؟
بــه کیفیــت  ایــن معیارهــای قالبــی اســت کــه 

فارغ التحصیالن لطمه میزند.

مرگ ارزش ها
یک ضعف فرهنگــی دیگر بی توجهــی به ارزش های 
اخالقی در دانشگاه هاست که بروز آن را به صورت های 
مختلف می بینیمـ  در رابطۀ اســاتید باهــم، در رابطۀ 
اســتاد و دانشــجو، در مناظره ها و همچنین در سطح 
جامعــه - نتیجــۀ ایــن بی اخالقــی ایجــاد دافعه در 
دانشگاه ها بوده است، که گاهی حتی منجر به خروج 
فارغ التحصیالن از کشــور شــده اســت. متاســفانه 
مــن این دافعه را در ســال های اخیر مکــررًا در کمیتۀ 
جذب هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف مشاهده 
کرده ام. اســتدالل آنها بعضی اوقــات مصداق بارزی 
ازخانۀ سست تر ازخانۀ عنکبوت است. بعضی اوقات 
نظرات آنها بســیار ســطحی و غیر تخصصی اســت و 
حاصل آن این اســت که گاهی افــراد عمیِق کم مقاله 
رد می شوند و افراد سطحی پر مقاله پذیرفته می شوند 
و متاسفانه متخصصان آشنا به مسائل بعضی رشته ها 
در تصمیم های کمیتــه جذب دخالت ندارند .اگر این 
ســخن را باطل می داننــد در یک میزگــرد تلویزیونی 
شرکت کنند تا مستندات خود را ارائه کنم تا سیه روی 
شــود هر که در اوغش باشــد و البته تاریخ داور قضایا 

خواهد بود.

درگیر جزئیم
قبــل از تکّون علم جدید، علما یــک دیدگاه کل نگرانه 
نســبت به مطالعۀ طبیعت داشــتند. امــا در زمان ما، 
دانشــمندان متخصصانی شــده اند که فقط به دنبال 
تخصص خاص خودشان هستند و از کل نگری نسبت 

به طبیعت غافلند.
البّته با بسط دانش انسانی چاره ای جز تخصص جویی 
نیست؛ اّما این مستلزم نادیده  گرفتن سایر حوزه های 
دانش نیســت. در غــرب این مطلب خوب جــا افتاده 
است بنابراین به مطالعات بین رشته ای توجه می شود. 
همچنین لزوم توجه فارغ التحصیالن به علوم انسانی 
واضح شده اســت و حتی دوره های بین رشته ای بین 
علوم انســانی و علوم طبیعی و یا علوم انســانی وعلوم 
مهندســی در بعضی از دانشــگاه های مهم غرب دائر 
شــده اســت. مثاًل دانشــگاه MIT بین دوحوزۀ علوم 
انسانی و مهندسی و همچنین دو حوزۀ علوم انسانی و 
علم پایه مدرک کارشناسی می دهد.اما دانشگاه های 
صنعتی مــا که طبق الگــوی دانشــگاه های صنعتی 
غرب برپا شــده اند هیچ کدام به تحــوالت رخ داده در 
آن دانشــگاه ها توجه نکــرده اند مثال دانشــگاه ما که 
براساس دانشگاه MIT تاســیس شد حاضر نیست به 
اندازۀ دانشــگاه MIT به گروه فلسفۀ علم خود عنایت 
داشته باشــد بنابراین ما همواره در تنگناهای مختلف 
قرار گرفته ایم.تبعیض هایی که در مورد این گروه اعمال 

می شود آزار دهنده است.
اگر بخواهیم علم در کشور ما یک توسعۀ واقعی اثر گذار 
داشته باشد ،یک تغییر اساســی در نگرش مسئولین 
دولتــی بــه دانشــگاه ها و مســئوالن دانشــگاهی به 
فرهنگ حاکم بر محیط های علمی مان ضروری است.
همچنین باید یک تغییر اساسی در معیارهای سنجش 

علم در کشور رخ دهد.

گزیده ای از مطالب سخنرانی دکتر مهدی گلشنی

چرا ارزش ها در محیط ما تبخیر شده است؟

میز نشریات
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ربیعی دیگر 
هر ساله با آغاز محرم فعالیت های خادمان هیئت الزهرا)س(  بیشتر از پیش می شود.
مسجد را ســیاه پوشی می کنند، ســخنران و مداح دعوت می کنند، برای پذیرایی 
از عــزاداران چند هــزار پرس غذا تهیــه می کنند، اتاق صــوت را کنترل می کنند، 
هماهنگی های الزم در مراســم را انجام می دهند ،ایســتگاه صلواتی و موکب بر پا 

می کنند و از مهمانان عزای حسینی به نحو احسن استقبال می کنند.حسن ختام این دو ماه فعالیت فشرده 
جمع کردن سیاه پوشی های مسجد است که طبق رسم گذشته پس از مراسم عزاداری شهادت امام رضا)ع( 
انجام شد.به همه دست اندرکاران این عزاداری با شکوه علی الخصوص خادمان هیئت خدا قوت می گوییم.

IT آخر هفته با
57 روز تا سومین جشنواره فناوری اطالعات شریف با عنوان IT Weekend مانده 
است؛رویدادی که به جز شریف همکارهای دیگری هم داشته است، مثل آزمایشگاه 
یادگیری فناوری اطالعات دانشگاه )الیتک(، ســازمان فناوری اطالعات ایران و 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. هدف این رویداد شناساندن ایده های 

جدید و تمرکز بر ایجاد کســب و کارهای نوین در این حوزه است. ثبت نام این رویداد به تازگی آغاز شده است. 
 شریفی ها برای شرکت در این رویداد حدود 60 درصد تخفیف دارند و کسانی که دوره های قبل را شرکت کرده باشند 

25 درصد دیگر هم تخفیف دارند. برای اطالعات بیشتر به itweekend.ir مراجعه کنید.

آبان 96بــــــــخشخـــــــبری شماره 740  سه شنبه 30 

من همسن تو بودم 
مرتضی یاری این جمله آن قدر گفته شده 

که یکی دو تایی نصیب هر کســی بشود، »من 
وقتی همسن تو بودم«. تکرار زیاد هم گفته اند 
که باور می آورد. باور هم که نشود الاقل شک به 
جان می اندازد که نکند درســت بگویند و امروز 
آدم ها دیر بزرگ می شوند. دنبال شک را هم که 
بگیرید بی نتیجه نمی ماند. نکند ما دیرتر بزرگ 
شــده ایم. پســر کفــاش، بنکــدار، نمدمال، 
مستوفی و هر کس دیگری در سده های گذشته 
می دانست شغل آینده اش چیست. دخترش 
هم که بنا بــود به اداره کارهای بی شــمار خانه 
مسلط شود. تصمیمشان را محیط گرفته بود. 
بدون نیاز به تالش زیاد قبل از رســیدن به دهه 
سوم، جایش را در زندگی پیدا می کرد و تالش را 
برای کار درســت در جایی که به آن رسیده بود 

صرف می کرد. 
امــروز البته زندگی هــا پیچیده تر اســت و نیاز 
به آمــوزش بیشــتر شــده. زمان زیــادی برای 
رســیدن به جایمــان در زندگی نیــاز داریم. با 
این وجــود باز هم این محیط اســت که برای ما 
تصمیم می گیرد. پســر همان کفاش و بنکدار 
در چهارده پانزده ســالگی می دانست که باید 
شاگردی حجره پدر کند. ما هم می دانیم که بنا 
بر معدل مان بناست چه رشته ای در دبیرستان 
داشته باشیم. زمان کنکور هم که رسید وظیفه 
مــا تنها درس خواندن و رســیدن بــه رتبه بهتر 
اســت. از این جا به بعدش را سیســتم تصمیم 
گرفته اســت. بر مبنای رتبه، رشــته و دانشگاه 
شما انتخاب می شود. وظیفه شما هنوز درس 
خواندن است، این بار در کسوت دانشجویی نه 

دانش آموزی. 
حســن 18 ســاله شــدن این اســت که کمی 
نظارت رویتان کم می شــود. حاال وسط کالس 
رفتن هــا و نرفتن ها، وقــت گذراندن در فضای 
ســبز دانشــگاه، توی بوفــه یا هر جــای دیگر 
فرصت دارید کمی هم فکــر کنید که برای بعد 
از کارشناســی تان چه کنید. همین رشته ای را 
که سازمان محترم سنجش و مشاورها برای تان 
انتخــاب کرده انــد ادامه بدهید؟ تغییر رشــته 
بدهید؟ کار کنید؟ یا هر چیز دیگر. محیط هنوز 
برای تصمیم شما برنامه های زیادی دارد. اما در 
22 سالگی باالخره این فرصت را پیدا کرده اید 
که خودتان هم در ایــن فرآیند دخالتی بکنید. 
شــاید حتی بتوانید خودتان تصمیم بگیرید و 
فشار محیط را هم تحمل کنید. آن پسر کفاش 
کــه در 14 ســالگی تصمیمــش را گرفتــه باید 
هم به شــما که در 22 ســالگی اولین فرصت را 
برای انتخــاب پیدا کرده اید کنایــه »وقتی من 
همســن تو بودم« بزند. ما دیر بزرگ می شــویم 
چون دیر تصمیــم می گیریم. اگر مجبور بودیم 
به جای شــرکت در کنکوری کــه نتیجه اش هر 
چیزی در هر جایی است، برای رشته مشخص 
در دانشگاه معین تالش می کردیم بهتر نبود؟ 
گرفتن تصمیم در 17 ســالگی چهار پنج سالی 

ما را زودتر بزرگ می کرد. 

بی شــک یکی از بهترین مفسران  گزارش
قیام حســین)ع(، شهید مطهری فراز ماجعفری

بوده و اســم پسر او نیز با ســاختار شکنی و حق طلبی 
گره خورده است . می توان نشست هفته گذشته انجمن 

فارغ التحصیالن را تقاطع این دو نکته دانست. 
برخــالف انتظار، بحــث بــدون هیچ گونه حاشــیه و 
مقدمه ای آغاز شد. مطهری با طرح چند سوال از قبیل 
)آیا حسین فدای اّمت شد؟( و یا )وظیفه ما درقبال این 
قیام چیست؟( صحبت خود را آغاز کرد. او برای  واقعه 
کربال چهار عّلت اصلی برشمرد؛ اولین دلیل امام برای 
قیام این بود که امام خود را تنها فرد واجد شرایط امامت 
می دانست. دوم اینکه حکومت وقت از امام درخواست 
بیعت کرده بود و به نوعی امام را بر ســر دو راهی فرار یا 
مبارزه قرار داده بود و سومین دلیل،دعوت مردم کوفه 
از امــام در قالب نامه هــا بود. دلیل آخــر را می توان به 
تنهایی برای قیام الزم و کافی دانســت؛امر به معروف 

و نهی از منکر.

قاتالن حسین شیعه بودند
مطهری در فراز بعدی صحبت هایش با اشاره به کتاب  
)شــهید جاوید( به تشــریح عّلت ســوم پرداخت. وی 
توضیح داد که مردم کوفه بر خالف باور عموم، نه تنها با 
ائمه اطهار و مسلک آنان آشنایی کاملی داشتند،بلکه 
به واســطه حکومت حضرت علی در آن شهر ،بسیاری 
از آنان دارای مذهب شــیعه بودند.از ســوی دیگر امام 
حســین هم به عهدشــکنی و فریب خــوردن کوفیان 
آگاهی داشت و می دانست که قدم گذاشتن در سیره 
علی )ع( باعث تکرار اتفاقات گذشته می شود.لکن امام 

در مقابل تاریخ مسؤولیت داشت.
»هدف وسیله را توجیه نمی کند« درس مّهم  علی)ع( 
در داســتان هیئت شــش نفره و انتخاب خلیفه بعد از 

عمر بود .
مطهری خاطر نشان کرد که ما شــیعیان ایمان داریم 
قیام کربال از حج کوتاه امام  تا  تنها گذاشــته شــدن از 

سوی کوفیان و شهادت به همراه عزیزان کاماًل آگاهانه 
بوده اســت. او امام را از توجیهاتی مثل شهادت از سر 
درماندگی و یا جنگ برای رسیدن به قدرت مبرا دانست 
و گفت:»برخــالف طــرز فکر خیلــی از افــراد، اتفاقًا 
سخنان امام بعد از رد شدن از سوی کوفیان تند تر شد و 
شعار های جدی تری مثل )من المؤمنین رجال صدقوا 

ما عاهدوا الله...(  شکل گرفت.«
نکته دیگر قابل ذکر از صحبت های مطهری این بود که 
نباید همانند مسیحیان کسی را فدا شده خود دانسته 
و گناهان خود را پیشاپیش بخشوده فرض کنیم.باطل 
ترین فکر ها این است که انسان با تصّور اینکه هرگناهی 
با سینه زدن بخشیده می شود زندگی کند.درس اصلی 
عاشــورا مهمتر ازین هــا بوده،بایــد آن را آموخت و در 

شرایط مشابه تصمیم درست گرفت.

قدرت عداوت آور است
در بخــش نهایی ســخنرانی که به پرســش و پاســخ  
اختصاص داشت،ســواالت مهّمی پرســیده شد که 
به برخــی از آنها می پردازیم. یکــی از حّضار راجع به 
اســالم های کنونــی و روایت های متفاوت از اســالم 
واقعی و وظیفه ما نســبت به آن ها پرســید که جواب 
مطهری مقایســه ای بین حال و گذشته بود. او اشاره 
کرد اســالمی در کشور خودمان هســت که نیازی به 
انقالب نداشته و در دیگر کشور ها هم با توجه به اینکه 
در عصر ارتباطات قرار داریم باید به وســیله آگاهی، 

مبارزه  کرد.
وی در جــواب این ســوال که مرز حقیقــت و مصلحت 
کجاست و چرا همانند ســابق در مجلس حضور فعال 
ندارد گفت:»مســلمًا مصلحت عام مّهم تر از مصلحت 
خاص است ولی در مورد نهاد هایی که خودسرانه عمل 
می کنند، وظیفه مجلس اســت که به موارد رسیدگی 
کند.حتــی در مــواردی بایــد متهمــان  بازخواســت 
شده،رسانه ای شــده و مجازات شوند.ضمن آنکه باید 
همه دســتگاه ها همراهی کنند وگرنــه اعتراض ها به 

جواب نمی رســد مثاًل در مورد خانــم مینو خالقی من 
تنها بودم.«

فردی از دلیل  اســتقبال کم از نشســت و به طور کلی 
تضعیف فضــای سیاســی دانشــگاه ها ســوال کرد. 
مطهری وضع دانشگاه هارا به شدت احساسی دانست 
و افزود:دانشــجوها تحمــل ندارند و بــا واکنش های  
جناحی صرفــًا لحظه ای حمایت یا مخالفت می کنند.
هرجا اشتباه شــخصی گفته شود با دســت و سوت از 
جناح مقابل مواجه می شویم.اعتقاد و فلسفه به مراتب 

مهم تر بوده و نباید اطالعات سطحی باشد.
ضمن آنکه هر نوعی از قدرت ایجاد دشمنی می کند و 

روحانیت نیز از این قاعده مستثنا نیست.
)حتی در جمهوری اسالمی بهتر است روحانیت 
شهید مرتضی مطهری در کنار مردم باشد.( 
مطهــری در ادامــه جــواب این ســوال گفــت که هر 
حکومتی یک مکتب شناس نیاز دارد و والیت فقیه نیز 
یک ایدئولوژی اســت؛برخالف بعضــی از تندرو ها که 

ایدئولوژی آن را به دیکتاتوری تبدیل می کنند.
در انتهای نشســت یکی از اســتادان حاضر پرسید که 
چرا در مجلس و وزارت علوم به دانشگاه ها و مخصوصًا 
جرائم علمی توجه نمی شود که دکتر مطهری در جواب 
توضیح داد که این درســت اســت کــه در مجلس هم 
کوتاهی هایی می شود ولی نباید تمام تقصیر را گردن 
مجلس بیندازیم،قطعًا اســاتید بهتر می توانند در این 
گونه مســائل کمک کنند و البته بخشی ازین جرائم و 
تقّلب ها نیز باید به صورت فرهنگی حل شود.دانشجو 
باید بداند که ایــن کار نوعی دزدی بوده و نباید قبح آن 

در دانشگاه بریزد.
نشســت انجمن فــارغ التحصیالن دانشــگاه، هفته 
گذشــته میزبان کســی بود که به تقریــب مقبول تمام 
کشور است. حضور جمعی از بزرگان دانشگاه و اساتید 
تا حدی از استقبال کم دانشــجویان کاسته بود اما آیا 
واقعًا جامعه دانشجویی کشور به انزوای سیاسی دچار 

شده است؟

عاشورا و درس هایی از آن، به روایت علی مطهری

قلب آنان با شما،شمشیر آنان بر شما

حرف زیادی
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وقتی واژه حسابرسی یا حسابداری  انرژی
در اقتصاد به میان می آید مفاهیمی محمد فاحی

چــون درآمد و هزینه یــا دخل و خرج بــه ذهن متبادر 
می شود. حال وقتی پسوند سبز به آن اضافه می شود، 
محاسبه درآمد و هزینه را از حوزه اقتصاد فراتر برده و آن 
را به حوزه محیط زیست هم می کشاند. موضوع بر سر 
این است که آنچه در اقتصاد معنا دارد واحدهای پولی 
اســت اما آنچه در طبیعت جریــان دارد جریان مواد و 
انرژی و کیفیت ها و خدمات اکوسیستمی است. آنچه 
در »حسابرسی ســبز« یا Green accounting جریان 
دارد تــالش بــرای تبدیل کــردن کمیــات و کیفیــات 
محیط زیستی به جریان های مالی است. در این صورت 
اســت که می توان پروژه های مختلــف را عالوه بر بعد 
اقتصــادی از نظر محیط زیســتی هم ارزیابــی کرد و 
هزینه های محیط زیســتی واردشــده به طبیعت و در 

نتیجه جامعه را محاسبه کرد.

رشد یا توسعه؟
برای ورود به مبحث حسابرســی سبز ابتدا الزم است 
مقدمه ای در مورد تفاوت رشــد و توســعه بیان شود. 
معموال سیاســتمداران، مخصوصا اگر عمر سیاســی 
خود را کوتــاه بداننــد، عالقه مندند دســتاوردهای 
خود را در قالب رشــد و کمیات عرضه کنند، در حالی 
که مفهوم »رشــد« و »توســعه« در مفهــوم اقتصادی 
تفاوت های ظریفی با هم دارند و البته وجوه متضادی 
در آنها آشکار می شود. اگر یک کشور اقتصاد کوچکی 
)به معنای تولید ناخالص داخلی کم( داشــته باشد، 
ابتــدا نیازمند آن اســت که رشــد کند تا بــا افزایش 
درآمدهای آن کشور، شهروندانش نیز شانس بیشتری 
بــرای افزایش درآمــد و بهره مندشــدن از یک زندگی 
مرفه تر داشته باشند. خوِد رفاه و بهره مندی بیشتر به 
معنی مصرف بیشتر است. شاید در نگاه اول مصرف 
کاالهای بیشــتر نقطه قوتی برای اقتصاد باشــد، اما 
از آنجا که بشــر در تولید کاالهای خود تماما از منابع 
طبیعی اســتفاده می کند، تولید و مصرف بیشــتر به 
معنای استفاده بیشــتر از منابع طبیعی است. حال 
اگر رشــد یک اقتصاد کامال یک جانبه، بدون نگاه به 
مزیت های رقابتی و بدون توجه به منابع در دسترس 
باشــد؛ این رشــد به مثابه رشــدی ســرطانی، صرفا 

بخشــی از جامعــه را بهره مند 
می ســازد و به بقیــه بخش های 
آن آســیب می رســاند و چه بسا 
دیری نپایــد کــه کل اقتصاد و 
جامعه از رشــد سرطانی بعضی 
بخش هــا، توانی بــرای حرکت 
نداشــته و پویایی و حتی حیات 
خود را به واسطه رشد نامتوازن 
یک بخش از دست بدهد. نمونه 
روشــن آن عرضه و تقاضای بی 
رویه اولیه ترین نیازهای انسانی 
یعنی انرژی و آب در ایران است. 
نگاه های کوتاه مدت و معطوف 

به رشِد صرف، باعث شده است که ایران در زمینه آب 
که منابع بسیار محدودی دارد با ورشکستگی مواجه 
شــود و در زمینه انرژی که ظاهرا منابع عظیمی دارد 
بهره وری بســیار پایین و تخریب های محیط زیستی 
باالیی را تجربه کند. گرچه شــرط الزم برای رســیدن 
به توسعه، رشد است اما شرط کافی نیست. اگر رشد 
اقتصادی افسارگسیخته باشد نه تنها به توسعه منجر 
نمی شــود بلکــه محدودیت منابع به ســرعت آن را به 
سمت افول سوق می دهد. بنابراین هر کس که با رشد 
شروع کند لزوما به توسعه دست نخواهد یافت. شرط 
بهره مندی از توســعه پایدار هم در نظر گرفتن نیازها، 
مدیریت کردن آنها و هم نگاه به محدودیت انواع منابع 

در دسترس است.

 حسابرسی سبز چه جایگاهی 
در توسعه پایدار دارد؟

مفهوم توســعه پایدار مفهوم ساده ای است اما پیاده 
کردن آن بس دشوار اســت مخصوصا اگر نگاه های 
کوتاه مدت بر افراد جامعه و مدیران آن حاکم باشــد. 
توســعه پایدار نیازمند کنار هم 
جمع کــردن ارکان اقتصادی، 
محیــط زیســتی و اجتماعــی 
اســت. امــا یکــی از مهمترین 
ارزیابی هــای  آن  بخش هــای 
و  ح هــا  طر زیســتی  محیــط 
پروژه هاســت. به عنوان مثال 
پروژه احداث ســدی را در نظر 
بگیرید که قرار است آب شرب 
یــک شــهر را تامین کنــد، اما 
بعد از احداث آن، جنگل های 
پاییــن دســت ســد در نتیجــه 
کم آبــی خشــک خواهد شــد. 

اگــر ارزش یک جنــگل را صرفا با نــگاه مادی گرای 
صرف معادل قیمت چوب آن محاســبه کنیم، قطعا 
ســاختن یک سد دارای آورده هایی بســیار بیشتر از 
هزینه های آن اســت. امــا اگر در اینجا حسابرســی 
ســبز به میــان بیایــد مزایای یــک جنــگل را جذب 
دی اکسیدکربن و تولید اکسیژن، افزایش تاب آوری 
اکوسیستم، پشــتیبانی از گونه های مختلف گیاهی 
و جانوری، جلوگیری از فرســایش خاک، جلوگیری 
از وقوع ســیالب های ویرانگر برای منطقه و بسیاری 
از خدمات اکوسیستمی دیگر تعریف می کند. گرچه 
شــاید همه این مزایا از دید یک اکولوژیســت واضح 
باشــد اما الزم اســت این خدمات محیط زیستی به 
واحدی قابل ارزیابی بر اساس اقتصاد رسمی تبدیل 
شود. زمانی که خدمات زیستی یک جنگل به واحد 
ارز رایج کشــور تبدیل شــد، آنگاه ســود و هزینه ها 
می توانند در کفه های یک ترازو قرار گیرند و وزن هر 

یک سنجیده شود.

لوازم توسعه حسابرسی سبز
اول از همه باید به آگاهی و عزم یک جامعه برای رسیدن 
به توسعه پایدار پرداخت. در جامعه ای که بیشتر دیدها 
کوتاه مدت و مدیــران عمر مدیریتــی کوتاهی دارند و 
مطالبه گری و پاسخ گویی معنای چندانی ندارد، یعنی 
هنوز آن جامعه لوازم اولیه رســیدن به توسعه پایدار را 
فراهم نکرده اســت. اما اگر این لوازم فراهم شــد یا در 
عوض بصیرت سیاستگذاران کالن جامعه، اهمیت این 
امر را دریافت، آنگاه اولین و ســخت ترین قدم برداشته 
شده اســت. پس از آن با مشــارکت علوم مختلف مثل 
علوم طبیعــی، مهندســی و اقتصاد می توان ســنگ 
بنای حسابرسی ســبز را ساخت و ســپس این مبنای 
تصمیم گیری را به صورت اســتانداردهایی وارد مبانی 

قانونی آن کشور کرد.

یکی از ارکان توسعه پایدار

»حسابرسی سبز«

آبان 96 شماره 740  سه شنبه 30 

انتقال آب زاب و رئیس جدید 
سازمان محیط زیست 

 رودخانــه زاب در جنــوب اســتان آذربایجــان 
غربی، پس از عبور از مرز ایران به کشــور عراق 
می رود. در ســال 1392 بود که ســتاد احیای 
دریاچــه ارومیه برای جــان بخشــیدن به این 
دریاچه تصمیم گرفت نیمی از آب این رودخانه 
یعنــی 600 میلیــون مترمکعب در ســال را از 
فاصله 150 کیلومتری به دریاچه منتقل کند. 
اما تــرس آن می رود که نه تنهــا دریاچه ارومیه 
احیا نشــود بلکه رودخانه زاب نیز خشک شده 
و اکوسیســتم منطقه سردشــت را تحــت تاثیر 
قــرار دهد. ایــن در حالی اســت کــه در زمان 
کلیدخوردن این طرِح انتقال، عیسی کالنتری 
رئیس ســتاد احیــای دریاچه ارومیه بــود و در 
آن زمان این طرح بدون کســب مجوز سازمان 
 محیط زیست و با مجوز شورای عالی امنیت ملی 

کلید خورد. 
حــال کــه عیســی کالنتــری بــه ســازمان 
محیط زیست نقل مکان کرده است، در این باره 
می گوید: »اگر سازمان محیط زیست دو ماه به 
درخواست ارزیابی محیط زیســتی یک پروژه 
جواب ندهد، پرونده از سازمان خارج می شود 
و کشــور را نمی توان معطل محیط زیست نگه 

داشت«. 
شنیدن چنین ســخنی از رئیس ســازمانی که 
باید متولی حفظ محیط زیست و منابع طبیعی 
کشــور باشــد بســیار جای تعجب دارد. گرچه 
ایشان در دفاع از ســخن و عملکردش، دیدگاه 
خــود را کل نگر می دانــد. اما در مــورد احیای 
 دریاچه ارومیه باید گفت که حق آبه این دریاچه

2 میلیارد  و 600 میلیون مترمکعب در سال است 
و به نقل از خلیل ســاعی، نماینده ستاد احیای 
دریاچــه ارومیه در اســتان آذربایجان شــرقی، 
»یکی از مولفه های اصلی برای احیای دریاچه 
ارومیه کاهش 40 درصدی مصرف آب در بخش 
کشــاورزی اســت و با این صرفه جویی حداقل 
نصف حق آبه دریاچه ارومیه تامین می شــود«. 
اما نه تنها این صرفه جویی صورت نگرفته است 
بلکه تغییر کشت کشاورزی در آذربایجان غربی 
از انگور به ســیب که شــش برابر آب برتر است و 
رهاشدن حدود 200 هزار تن سیب در کنار جاده 
که قابلیت فروش ندارد، پرسش هایی اساسی را 
در مورد شــیوه تصمیم گیری مدیران حوزه آب 

ایران، در ذهن ایجاد می کند. 
نکته مهم این اســت که در حــوزه آبریز دریاچه 
ارومیه 72 ســد ســاخته شده اســت و همین 
سدهاست که گلوی دریاچه را می فشارد. حال 
پرســش این اســت که چرا به جــای رهاکردن 
بخشی از آب همان سدها، باید پروژه هزینه بری 
چون انتقــال آب زاب به ارومیــه را اجرا کرد که 
کمترین ضرر آن این اســت که دســتگاه های 
حفــاری آن باید با هزینه های هنگفت از خارج 
کشــور به ایران منتقل شــود؟ اگر فرض کنیم 
که با انجــام این پــروژه رودخانه زاب خشــک 

نخواهد شد!

کامیون های الکتریکی تسال
تسال، موفق ترین شرکت خودروهای الکتریکی جهان، برای اولین بار کامیون های 
الکتریکی خود را به نمایش گذاشت. نمایش خودروها در کالیفرنیا در نزدیکی یکی 
از مهمترین کارخانه های تولید تسال برگزار شد. ایالن ماسک، مدیرعامل این شرکت 
اعالم کرد کامیون های جدید می توانند بیش از 800 کیلومتر بدون شــارژ باطری 

حرکت کنند. این کامیون ها تا ســال 2019 به تولید انبوه خواهند رسید. مهمترین خصوصیت خودروهای 
شخصی تسال که باعث موفقیت عمده آنها در سال های اخیر شد تولید خودروهایی است الکتریکی با حداکثر 
منبع: یورونیوز سرعت و قدرت موتورهایی که می توانند با خودروهای بنزینی و دیزلی رقابت کنند. 

جزیره تیلوس یونان
محققــان اروپایی در جزیــره تیلوس در یونان سیســتم هوشــمندی را برای تولید 
الکتریسیته آزمایش می کنند که فقط از منابع تجدیدپذیر انرژی استفاده می کند. 
هدف این است که این جزیره از نظر تامین انرژی به خودکفایی برسد. این سیستم 
سال آینده به بهره برداری می رسد. جزیره کوچکی را تصور کنید که تمام انرژی اش 

را از منابع تجدیدپذیری مثل باد و خورشید تأمین می کند و حتی می تواند مازاد این انرژی را به جزایر همسایه 
بفرستد. محققان اروپایی در جزیره تیلوس یونان مشــغول تحقق بخشیدن به این رویا هستند. این طرح دو 
منبع: یورونیوز جایزه اتحادیه اروپا را برای انرژی های پایدار از آن خود کرده است. 

انــــرژیومحیطزیســـت توسعه پایدار

پایدار  توســعه  مفهوم 
است  ســاده ای  مفهوم 
اما پیاده کــردن آن بس 
دشوار اســت مخصوصا 
اگر نگاه های کوتاه مدت بر 
افراد جامعه و مدیران آن 

حاکم باشد
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هــــــــنروادبیـــــــات

پیــش  ســال  دو  ادبیات
دوستی وقتی رمان پگاه پزشکی

قطــور »جز از کل« را در دســت من دید 
گفت:» این همه وقت مــی ذاری برای 
قصه خوندن؟ من رمان ها رو گذاشــتم 
بعد از شصت سالگی بخونم؛ وقتی دیگه 
مغزم به کتابای دیگه نمی کشه.« شاید 
برای شما هم پیش آمده باشد؛ با کسی 
مواجه شده باشــید که رمان خواندن را 
صرفا نوعی ســرگرمی می دانــد و آن را 
هم عــرض مطالعــه جــدی بــه شــمار 
نمی آورد. شاید هم خود شما یکی از این 
افراد هستید. اما به راستی چرا باید رمان 
خواند؟ خواندن داستان های برساخته 
ذهن دیگری چه چیــز بر ما می افزاید؟ 
بی تردید رمــان و به طور کلــی ادبیات 
داستانی نیز، مانند بسیاری از آثار هنری 
دیگر، اگر با شیوه ای سهل انگارانه و تنها 
به قصد گــذران زمــان خوانده شــوند 
چیزی جز سرگرم کردن همراه نخواهند 
داشت. این گزاره اما به این معنا نیست 
که شیوه دیگری برای مواجهه و برقراری 
ارتباطی خــالق با آن ها وجــود ندارد و 
سرگرمی تنها آورده این آثار هنری است. 
پیوونــه، رمان نویــس ایتالیایــی،  در 
کنگره ای از نویسندگان در سال1963 
درباره رمان مــدرن می گوید:» رمان به 
نحوی بسیار روشن و آگاهانه به صورت 
وسیله شناخت، یعنی پژوهش و کشف، 
درآمده است. رمان تا اندازه ای جانشین 
اثر فلسفی شــده و وظیفه آن را بر عهده 
خــود گرفتــه اســت.« امــا این بــه چه 

معناست؟   
بی تردید تمــام آن چه ما در زندگی تحت 

عنوان بزرگ شــدن و تجربــه اندوختن 
از آن صحبــت می کنیــم، در حقیقــت 
تغییرات درونی و شــخصیتی ما پس از 
روبه رو شدن و عبور از هر یک از اتفاقات 
منحصــر بــه فــرد زندگی ســت؛ یعنی 
گنجینه ای از تجربه  زیسته در ذهن ما. 
هر بار که در روزمره خود با فردی جدید یا 
موقعیتی جدید روبه رو می شویم، ذهن ما 
با استفاده از اندوخته های پیشین خود 
وضعیت را تحلیل کرده و بهترین واکنش 
را برمی گزیند. تفاوت اصلی انســان ها 
که شالوده شخصیت اجتماعی آن ها را 
می سازد، در این اندوخته پیشین ذهنی  

اســت؛ چیزی که وســعت و عمق درک 
ما از زندگی و انســان را می سازد و باعث 
می شود ما رفتارهایی هدف مند، مسلط 
و رشدیافته نشان دهیم یا واکنش هایی 
ناشــیانه و بی هــدف. واقعیــت ناگزیر 
این است که هر انســان در زندگی خود 
فرصت محدودی برای افزایش اندوخته 
تجربه زیســته خود دارد و این تجربه در 
اغلب آدم ها در ســنی به میزان مطلوب 
می رســد و به فرد درک مورد نیازش را از 
زندگی می بخشــد، که دیگــر کار از کار 
گذشــته و سال هاســت او تصمیمــات 
اساســی وسرنوشت ســاز زندگی اش را 

گرفته اســت. در این جاست که ادبیات 
داســتانی وارد عمل می شود و به انسان 
این فرصــت را می دهــد کــه بیش تر از 
آن چه جبــر زندگی، به معنای شــرایط 
سنی، تاریخی، جغرافیایی و بیولوژیک، 
به او امکان می دهد زندگی را در سطحی 
متفاوت تجربه کند یا بــه نوعی با روایت 
دیگــران از زیســتن مواجهــه ای خالق 
داشته باشــد و از این طریق بر اندوخته 
ذهنی خود بیفزاید. از این رو، حتی بیان 
دریافت ها و استنباط های فلسفی درباره 
زندگی نیز به جای آن که با نثری خشک، 
کلماتی ثقیل و مفاهیمی انتزاعی بیان 
شوند و خواننده  محدود خود را به تقالی 
ذهنی برای فهمیدن وا دارند، می توانند 
از ابــزار قدرتمنــد رمــان بهــره گیرد و 
ترجمان عینی اندیشــه های فلسفی را 
برای مخاطب گســترده تری بیان کند. 
مگر نه این که تمام ادعا و حاصل فلسفه، 
درک انسان و زندگی  اســت که آن را هم 
فیلسوفان از طریق زیستن و اندیشیدن 

درباره تجربه زیسته به دست می آورند؟
 در ایــن تعبیر رمان خوانــدن با افزودن 
بر تجربه زیســته انســان ها به آن ها این 
امکان را می دهد کــه زودتر و بیش تر از 
رقم نشان دهنده سن شان رشد کنند و 
فرصت طوالنی تری برای زندگی کردن 
با نگاهــی پخته و درکی عمیق داشــته 
باشند. با نگاهی شــاعرانه به این تعبیر 
می توان گفت رمان خواندن غلبه بر جبر 
زمان اســت و حواله کردن آن به روزگار 
ســالخوردگی، نوشــداروی بعد از مرگ 

سهراب است.

 چرا باید رمان بخوانیم؟

 عمِر مشترک
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گفتیم جایگاه ســوژه و حضور صورت یا چهره در بــاال بردن وزن بصری 
یک قاب می تواند تاثیر بســیاری بگذارد. پس از این ها اشــاره ای گذرا 
می کنیم به حضور نوشته یا عالمت یا لوگوی های مختلف در عکس. دقت 
کنید چنین مواردی بسیار حساس هســتند و عکاس باید از پیش برای 
یک لوگو یا نوشته در عکســش فکری کرده باشد وگرنه حواس مخاطب 
را بیخود پرت می کند. حال وقتش رســیده راجع به کنتراســت صحبت 
کنیم . سوژه های پر کنتراســت بیش از هر چیزی نگاه مخاطب را جلب 
می کنند. کنتراســت به طور کلی به دو جزء تقسیم می شود، کنتراست 
رنگی و تونالیته. کنتراست رنگی به طور مفصل بحثش را در بخش رنگ 
از ترکیب بندی آورده ایــم؛ همان بحث رنگ های مکمل و طیفی. اما در 
قسمت کنتراســت تونالیته بحث روشنی ها و تاریکی ها به میان می آید. 
با دقــت در جهت تابش نــور می توانید کنتراســت فراوانی بــه قاب و یا 

سوژه هایتان برسانید.

عکاس باشی

آلبومی به سبک »دل خوانی« 
شوالیه آواز از آخرین آلبوم  غزل شفیعی

خود به نام »عاشق کیست« رونمایی کرد. شهرام 
ناظری که سابقه اجرای اشعار موالنا و شاهنامه 
فردوســی را دارد، این بار به مناســبت »هزاره 
بوســعید« به ســراغ آثار عــارف قــرن چهارم، 

ابوسعید ابوالخیر رفته است.
مراســم رونمایی از آخرین آلبوم ناظری روز 22 
آبان در فرهنگســرای نیاوران برگزار شد. او که 
خود پدیدآورنده ســبک جدیدی از موســیقی 
آمیخته به ادبیات حماســی و عرفانی اســت، 
ابوسعید را هم تراز موالنا می داند و معتقد است 
که فرهنگ ایران وام دار عارفانی چون بوسعید 

و منصور حالج است.
آلبــوم عاشــق کیســت شــامل 13 رباعــی با 
عنوان های »عشــق تــو«، »در سلســله«، »در 
دل«، »عاشــق کیســت«، »خرقه خون آلود«، 
»آفتاب«، »اینترلود«، »عاشق«، »امید وصال«، 
»گفت وگو«، »ای عشق«، »خاک« و »باده شوق« 
است. آهنگسازی آلبوم را امیر پورخلجی برعهده 
داشته و با همکاری ارکستر سمفونی متروپلیتن 

پراگ در جمهوری چک تولید شده است.
در شــرایطی که خواننــدگان جوان بــا اجرای 
ترانه هــای ادبی نمــا و غیرفاخــر و ملودی های 
ریتمیک تالش دارند بازار موســیقی را در دست 
گیرند و رضایت مخاطب عام را جلب کنند، شهرام 
ناظری که وسواس خاصی در اجرا و انتشار آلبوم 
دارد، »عاشق کیســت« را پس از دو سال منتشر 
کرد که تمامی اشعار آن عارفانه است.شاید این 
آلبوم مــورد توجه مخاطــب عام قــرار نگیرد اما 
بی شک رمقی تازه برای موسیقی سنتی کشور 
و شعر فاخر ایرانی اســت.در این آلبوم اشعاری 
عارفانه را با لحن و آوازی قوی و پرحس می شنوید. 
اشعاری که شاید اگر خود می خواندید درکشان 
در وهله اول برایتان دشــوار بــود اما اجرای روان 

و گیرای ناظری، فهم اشعار را سهل می سازد. 
فارغ  از اشــعار و اجــرای ناظــری، می توان به 
آهنگســازی قوی آلبوم اشــاره کرد. ساخت و 
اجرای قطعات توســط ارکســتر موجب شــده 
ترکیبی زیبــا از هارمونی های غنی موســیقی 
ارکسترال غربی و نغمه های جان نواز  آواز ایرانی 
به اجرا درآید. ارکستر سمفونی پراگ بخشی از 
پروژه های مشــترک بوده که هــدف آن ترکیب 

موسیقی متال و کالسیک است.
هــم اکنون ایــن آلبــوم را می توانید عــالوه بر 
فروشــگاه های سطح شــهر به صورت مجازی 
نیز تهیــه کنید که فروشــگاه بیــپ تیونز تمام 
مبالــغ حاصل از فــروش آن را بــه کمپینی که 
توســط شــهرام ناظری و گروه کامکار ها برای 
کمک به زلزله زدگان کرمانشــاه شــکل گرفته 

اهدا می کند.
ناظری به رسم شــاگردی، همانند استاد خود 
محمدرضا شــجریان، به همراه گروه کامکارها 
کنســرت خیریــه ای را نیز روی صحنــه برد که 
تمامــی عوایــد آن به زلزلــه زدگان کرمانشــاه 

اختصاص می یابد.

شاید ندانید که
 بوی کباب شنیده، 

نمی داند دارند خر داغ می کنند 
برای شــناخته شــدن مالک چهارپایان، معموال 
آن ها را داغ می کردند؛ به  این صورت که مهر فلزی 
را که عالمت یا هر نشان مشــخصه دیگری بر آن 
نقش داشت، در آتش می گذاشتند و بعد آن را به 
پوســت چهارپا می زدند.   منبع: فوت کوزه گری

نیم واحد فارسی
انگلیسی را بومی سازی نکن!

»تو این پوینت از ِکرو شما یه جامپ وجود داره که ریزالت اسِتپ های بعدی رو هم اینَولید کرده!« البد حدس زده اید 
که این جمله نظر استاد راهنمایم درباره نتایج تحقیقم است. یعنی زبان فارسی چنان بنیه مستحکمی دارد که شما 
می توانید هر تعداد واژه را از هر تعداد زبانی کنار هم بگذارید و بعد آن ال و لو ها چندتا »از« و »که« و »در« و »اســت« 
بریزید و یک جمله فارسی بسازید. من نمی دانم حاال که ما این همه خارج در داخل خودمان داریم، چرا هی دانشگاه 
می رود با غربی های بدعهد تفاهم نامه امضا می کند. استاد عزیز! روابط بین المللی داشتن و جابه جاکردن مرزهای 

علم، منافاتی با درست فارسی حرف زدن ندارد. کالم شما به دانشجویان تان هم سرایت می کند.

هنـر  و   ادبیاتهنـر  و   ادبیات

خوش نویس:  هاجر جوادی



سؤال های مفید
بعضی سؤال های معمولی در مواردی بسیار مفید واقع می شوند و استفاده از آن ها 
معموال جواب می دهد؛ حتی می توان آن ها را به عنوان سؤال های آغازین استفاده 
کرد: »بهترین/بدترین .... برای شما چیست؟«؛ »اگر دو دقیقه زمان برای صحبت در 
تلویزیون در اختیار شما قرار می گرفت، ...«؛ »چه کسی بیش از دیگران شما را تحت 

تاثیر قرار داده است؟« همیشــه دقت داشته باشید که این سؤال ها را به زبان خود و آن گونه که مناسب شرایط 
است، بپرسید. اگر مصاحبه شونده ای، از کلمات نامفهوم استفاده می کند و شما نیاز به ساده شدن جمله های او 
دارید، این سؤال مناسب است: »اگر بخواهید این موضوع را برای یک فرد عادی توضیح دهید، چه می گویید؟« 

ما قهرمانیم
عاشــقان فردی مرکوری حتما می دانند که همین روزها تولــد این مرد بزرگ دنیای 
موسیقی است. می شود گفت مرکوری جزو افرادی است که تاریخ موسیقی را به قبل 
و بعد از خودش تقســیم کرد. جالب اســت بدانید نام اصلی او »فرخ بلسارا« است، 
خودش و خانواده اش زرتشتی بودند و اصالت ایرانی هم داشتند. در هند متولد شد و 

همانجا فراگیری موسیقی را تا سطح خوبی ادامه داد و جالب اینکه بعضی از خوانندگان مشهور بالیوود، هم دوره 
او بوده اند. نکته جالب دیگر اینکه بعدا در انگلستان گرافیک خواند و لوگوی گروه معروفش )کوئین(  را هم خودش 
طراحی کرده است. مصاحبه قدیمی او با گاردین را بخوانید؛ کافی است اسم فردی و گاردین را جست وجو کنید.
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یکی از راه های جالب برای شــناخت مشــاهیر، مطالعه احواالت آنها از طریق اطرافیان شان اســت. چند روز دیگر تولد فیدل کاسترو است و  گفت وگو
مصاحبه زیر، گزیده ســخنان دخترخوانده اش اســت؛ یعنی دختر چه گوارا. آلیدا گوارا مارچ، دختر چه گوارا و آلیدا مارچ است. او از نزدیک ترجمه: سحر بختیاری

مبارزات پدرش به همراه فیدل کاســترو را درک کرده است. آلیدا االن به عنوان پزشک کودکان در آنگوال، اکوادور، نیکاراگوئه و ونزوئال کار می کند. این مصاحبه 
در اواخر سال ۲۰۱۶ در سفارت کوبا در بروکسل انجام شده است:

در پــی تولد 9۰ ســالگی فیدل کاســترو، 
رســانه های غربــی چند مــاِه گذشــته را 
مشغول تکرار تحریف های قدیمِی تاریخی 
بودند، مثــاًل اختــالف بیــن او و چه گوارا 
براساس انتقاد پدر شما از شوروی.دربارۀ 

آن ها با فیدل صحبت کرده اید؟
وقتی فیــدل و پدرم در مکزیک مالقات کردند، پدرم به 
انقالب کوبا پیوست، به این شرط که اگر انقالب پیروز 
شد و او از جنگ جان سالم به در برد، بتواند به راه خود 
برود. بعد از پیروزی انقالب، پدرم یکی از مهم ترین افراد 
در ایجاد جامعۀ سوسیالیست کوبا شد. فیدل تقاضای 
کمِک یکی از جنبش های آزادی بخش در کنگو را به او 
نشان داد. پس از قتل لومومبا، وضعیت آنجا خطرناک 
بود و ارتش بلژیک ســعی می کرد دوباره کنترل اوضاع 
را به دست بگیرد. بنابراین، از جانب آفریقا فشاری بود 
که از انقالب جــوان کوبا درخواســت کمک می کرد. 
به محض اینکه پدرم رفت، رســانه ها و سیاست مداراِن 
جهاِن کاپیتالیســت شــروع به پخش شایعه هایشــان 
کردند، مثل اختالف فیدل و چه و هر چیزی که فکرش 

را بکنید.
من این موضوع را شخصًا با فیدل مطرح کرده ام. به او 
گفتم: »عمو، دربارۀ اختالفی که ظاهرًا با پدرم داشتی 
بگو.« خندیــد و از اختالفــی برایم گفت کــه آن ها در 
زندانی در مکزیک داشتند. فیدل به همه گفته بود که 
جهت گیری های سیاسی شــان را با مقامات مکزیکی 
در میــان نگذارند. به من گفــت: »فکر می کنی پدرت 
چه کرد؟ نه تنها به آن ها گفت که کمونیست است، بلکه 
شروع کرد به صحبت کردن با یکی از نگهبان ها دربارۀ 
شخصیت اســتالین و نتیجه این شد که آن ها همۀ ما را 
آزاد کردند و پدرت را به خاطر اینکه کمونیستی طرف دار 
شوروی بود نگه داشــتند.« و فیدل چه کرد؟ او از پدرم 
دفاع کرد و از رفتن بدون او سر باززد. فیدل به من گفت: 
»چه کار می توانســتم بکنم؟ وقتی رفتــم او را بیاورم، 
فهمیدم پــدرت نمی تواند دربارۀ هویت سیاســی اش 
دروغ بگوید، حتــی اگر به قیمت جانش تمام شــود. 
هیچ استداللی نمی توانست او را متقاعد کند برعکس 
این رفتار کند.« از این نوع اختالف ها با هم داشته اند. 
درعین حال بــا هم خوب تــا می کردند، زیــرا اصول و 
آرمان های مشترکی داشتند. عملیات آفریقا هشت ماه 
طول کشید. اسنادی که در طول چندین سال منتشر 
کردیم نشــان می دهد که پــدرم و فیــدل در طول این 
ماه های سخت دائمًا با هم مشورت می کرده اند و تمام 
پشتیبانی ممکن از سوی هاوانا به سربازان می رسیده 
اســت. در اکتبر 1965، حزب کمونیســِت کوبا رسمًا 
تشکیل شد. وقتی قرار بود اعضای کمیتۀ مرکزی اش 
اعالم شوند، باید به مردم کوبا توضیح داده می شد چرا 
پدر من، یکی از مهم ترین ســتون های انقالب، در آن 

حاضر نبود. متأسفانه، رابطه با رهبران حزب کمونیست 
بولیوی خراب شــد و راه های ارتباطی با دیگر واحدها 
هــم از کار افتــاد. باوجوداین، خاطراِت »چه« نشــان 
می دهد کــه او تا وقتی ممکــن بود با »مانیــال« که در 
واقع اسم رمزی کوبا بود، در ارتباط باقی ماند. من این 
مکالمه را همین اواخر با فیدل داشــتم، وقتی که روی 
پیش گفتار خاطرات پدرم در کنگو کار می کردیم و فیدل 
با انتشار نامه ای خاص موافقت کرد. او در آن نامه از پدرم 
خواسته بود برای آماده ســازی برای مقصِد بولیوی به 
کوبا بیاید. در حال صحبت از اختالفات ادعایی میان 
آن دو، فیدل ناگهــان به من نگاه کرد و پرســید: »چرا 
می خندی؟« مجبور شــدم جوابــش را بدهم: »عمو، 
خودت نمی فهمی، اما داری با فعل مضارع دربارۀ پدرم 
حرف می زنی. انگار که هر لحظه ممکن است از در وارد 

شود.« او با لحنی جدی گفت: »پدرت حاضره ها.«
مبادلۀ سفیرها در جوالی ۲۰۱۶ قرار بود 
گام اول به ســوی عادی ســازی روابط بین 
کوبا و آمریکا باشــد. تا اینجا تغییر خاصی 
دربارۀ محاصرۀ کوبا اتفاق نیفتاده اســت. 

چشم انداز شما چگونه است؟
تا وقتی محاصره و اشغال گوانتانامو ادامه داشته باشد 
خبری از عادی سازی نیست. آمریکا تغییر بنیادینی در 
سیاست خود ایجاد نکرده است. دولت آمریکا پذیرفته 
است که به هدف محاصره، یعنی نابودی سوسیالیسم 
در کوبا، نرســیده اســت و وقــت آن رســیده که »چیز 
دیگری آزموده شــود« تا به قول آن ها »وابستگی مردم 
کوبا به رژیــم را کمتر کند«. محاصره، انتظارات آمریکا 
را برآورده نکرد، اما خسارت زیادی به اقتصاد کوبا وارد 
کرد. بنابه بعضی محاسبه ها، محاصره هر سال نزدیک 
به 10 درصــد تولید ناخالــص ملِی ما برایمــان هزینه 

داشت. من به عنوان یک پزشک هر روز با پیامدهایش 
مواجه می شــوم. داروها و تجهیزات مهمی در پزشکی 
وجود دارند کــه ما باید از خارج بخریم و تولیدکننده ها 
به خاطر محاصره به ما نمی دهند. درنتیجه، باید برای 
خرید چیزهایی که به خودی خود گران هســتند تا پنج 
واســطه را با قیمت های ترســناکی به خدمت بگیریم. 
به خاطر همیــن، بعضی وقت ها این داروها ســر وقت 
به ما نمی رســند. بنابرایــن، اغلب مجبور می شــویم 
از محصــوالت ســطح پایین تر اســتفاده کنیــم. ولی 
همان طور که فیدل گفته اســت، »وقتــی کودکی در 
بیمارستان یا هر نهاد دیگری در کوبا پذیرش می شود، 
پزشْک مســئولیت جست وجو برای داروی درست را به 
عهده دارد، حتی اگر معنی اش زدِن دِر کاخ ســفید یا 
هر جای دیگری باشــد. دارو باید پیدا شود«. در موارد 
خاص، این به معنای تالشی ســنگین بوده است، اما 
اکثرًا با کمک جنبش های هم بســتگِی خارجی موفق 

شده ایم و تا حدی محاصره را شکسته ایم.
شــما زندگی بســیار فعالی در کوبــا دارید 
زیــادی در  و هم زمــان در جلســه های 
کشورهای مختلف شرکت می کنید. چطور 

از پسش برمی آیید؟
بله، به خاطر کارم زیاد سفر می کنم. کارم را کم کردم و 
حاال فقط یک رزم جوی سادۀ حزب هستم. در کوبا من 
انرژی زیــادی از کارم به عنوان مشــاور آلرژی کودکان 
می گیرم که کاری بسیار رضایت بخش است. هر بار از 
سفری خارجی برمی گردم، اولین کاری که می کنم این 
است که می روم و مدرسۀ »خودم« را می بینم که در آن 
با کودکان معلول کار می کنم. آن ها بســیار بسیار قوی 

هستند. اینطوری باتری هایم را دوباره شارژ می کنم!
Monthly Review :منبع

از زبان دختر چه گوارا، درباره او و فیدل کاسترو

گفتنی های بازمانده
ظهر سی ام صفر 

من : عیال امروز تعطیله به  حسین شاهرخی

نظرت چی کار کنیم؟
عیــال: یــه روز تعطیــل داری بگیــر بخــواب 

استراحت کن
من: نه یه کار دیگه، مثال یه جایی بریم

عیال: کجا بریم؟! 
من: به نظرت یه رستوران خوب بریم؟!

عیــال: نه بابا، هزینــه اش زیاد می شــه با این 
حقوق شما، نمی خونه، مجبور می شیم تا آخر 

ماه اقتصاد مقاومتی داشته باشیم
من: شما به اونش کاری نداشته باش

عیال: باشــه، می ریم ســر کوچه فالفل مامان 
جون می خوریم هم فال هم تماشا هم با میزان 

یارانه و دهک اقتصادی ما هماهنگ تره
من: عیال جان یه امروز رو بی خیال اقتصاد شو، 
اصال من وام گرفتم می خوام شما رو ببرم بیرون

عیال: باشه هرچی شما بگین آقا
من: امــروز می ریم رســتوران حاج حســین و 

پسران به جز محمود
عیال: کجا هست؟
من: میدان تجریش

عیال: اونجا که خیلی دوره
من : اشکال نداره با اسنپ می ریم

 بعد از گذشت یک ساعت 
رسیدیم به تجریش

عیال: وا اینجا که بسته است مرد!!
من: خدا نکشتشــون، چرا تو سایتش ننوشته 

بود؟
عیال: ببین نوشــته شــعبه جدیدشون رفته تو 
خیابون نیاوران، آدرسش رو یادداشت کن بریم

بعد از یک ساعت پیاده روی خسته و 
کوفته و گرسنه رسیدیم به شعبه دو

عیــال: آقا دســتت درد نکنه عجب رســتوران 
شــیکیه، بذار قبل از اینکه بریم تو دوتا ســلفی 
قشــنگ برای اینیســتا بنــدازم، کلــی الیک 

می خوره این منظره
من: بنداز خانوم، از این جا ها کمتر پیدا میشه

وارد رســتوران شــدیم کــه به صــورت نافرمی 
خلوت بــود. منو را برداشــتیم و مشــغول نگاه 
کردن به قیمت های نجومی بودم که گارســون 

آمد باالی سرم
گارســون: شــرمنده امــروز بــه علت مراســم 

سوگواری تعطیله!
دســت از پا دراز تــر آمدیم بیــرون از یک طرف 
ناراحت بــودم از ضد حالی کــه خوردیم از یک 
طرف خوشحال بودم چون فالفل مامان جون 

خیلی ارزون تره!

گــــــــــــفتوگـــــــــــو بگو مگو
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تجاری سازی تولید تور پرورش ماهی
دانشــگاه امیرکبیــر: تعــداد 10 مجموعه تور پــرورش ماهی در قفس شــرکت 
آبزی پروری به ظرفیت 500 تن در هر دوره پرورش و به ارزش 4میلیارد ریال توسط 
جهاد دانشــگاهی تولید و تحویل کارفرما شد تا درســواحل دریای خزر در استان 
گیالن نصب شــود. تاکنون بالغ بر 70 قفس تجهیز شده است که ظرفیتی معادل 

35 میلیــون کیلوگرم ماهی در هر دوره پرورش با ارزش افزوده و کیفیت باال به صنعت شــیالت و آبزی پروری 
کشور دارد. این تورها دارای ویژگی آنتی فولینگ برای افزایش طول عمر تورها و جلوگیری از انسداد مش ها 

هستند و قابلیت بهره برداری سه تا هفت دوره پرورش ماهی را در دریای خزر دارد.

بررسی آسیب های وارده از زلزله به مراکز آموزشی
دانشــگاه رازی: با حضور اعضای کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس، روسای 
دانشگاه ها و مدیرکل آموزش و پرورش آسیب های وارده ناشی از زلزله اخیر به مراکز 
آموزشی اســتان کرمانشاه روز چهارشنبه گذشته مورد بررســی قرار گرفت. روسای 
دانشگاه های صنعتی کرمانشاه، پیام نور، فرهنگیان، جامع علمی کاربردی،  مدیرکل 

آموزش و پرورش استان کرمانشاه و چند تن از اعضای هیئت رئیسه دانشگاه رازی به مشکالت و نبود امکانات رفاهی 
و آموزشی استان پرداختند و گزارشی از خسارت های وارد شده به آموزش عالی و آموزش و پرورش را ارائه دادند . دکتر 
محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مردم تهران، و همراهان نظرات خود را بیان داشتند.

دانشــگاه بوســتون: نیکو فاند،  کمی آن سوتر
مدیر انتشارات دانشگاه آکسفورد، مترجم: حسین رجبی

پنجشــنبه گذشــته از دوران موفقیت خود در ســنین 
جوانی برای دانشجویان صحبت کرد. وی طی ارائه ای 
با موضوع موفقیت شــغلی، نکاتی را درباره ورود به کار 
گفت کــه آرزو می کرد آنهــا را هنگامی کــه جوان بود 

می دانست.
عنــوان ارائه او »22 چیــزی که کاش در 22 ســالگی 
می دانســتم« بود که در مرکز علوم انســانی دانشگاه 
بوستون و دانشکده علوم و هنر برگزار شد. فاند مطالبی 
را درباره چندین ابزار مهم در جهت پیشــبرد موفقیت 
آمیز شغلی به حدود 60 نفر حاضرین گفت. در نهایت 
ارائه اش را با طرح گام هایی به پایان رساند که احساس 
می کرد هم برای صاحبان مشــاغل و هم کسانی که به 
دنبال کار هستند مهم باشد. برخی از این گام ها عبارت 
بودند از پذیرش ترس، به چالش کشیدن محکم ترین 

اعتقادات فرد و کوشش برای یکپارچگی و هدف.
در این جلســه فاند گفت که فرصت های مشــابهی که 
گاهی اوقات الهام بخش ترس اســت، آنهایی هستند 
که باعث بیشترین رشــد افراد می شود و باید از چنین 
فرصت هایی استقبال کرد: »فکر می کنم باید پذیرای 
دریافت مســئولیت هایی باشــید که فکــر نمی کنید 
بتوانید انجامشان دهید. این موارد همان هایی هستند 
که برایشــان تالش می کنید و به دنبالشــان هستید.« 
فاند حاضران را تشــویق کــرد که تفکر انفــرادی را زیر 
ســوال برده و از تأیید جهت دار بپرهیزند، یعنی تمایل 
به تفسیر شــواهد جدید به عنوان پشتیبان اعتقادات 
فردی. »ســه نیرو در میان ما هســت کــه فکر می کنم 
نیرومندترین هستند؛ این نیروها نفع شخصی، عشق 
و  پذیرش جهت دار هستند.« به عقیده فاند کسانی که 
تازه وارد کار شــده اند باید به صورت فعاالنه به مواجهه 
با قوی ترین و ریشه دارترین نظرات خود پرداخته و آنها 
را به چالش بکشند تا در مسیر موفقیت قرار گیرند: »به 

نظر من یکی از مشــکل ترین کارهایی که همه ما با آن 
درگیریم و در آن هم موفق نمی شویم به چالش کشیدن 

تفکراتمان است.«
پس از صحبــت های فانــد، مدیر مرکز علوم انســانی 
دانشــگاه در این برنامه گفت که فاند عالوه بر راهبری 
یکی از موفق ترین مشاغل، در هنرهای اعتبارسنجی 
و شــبکه سازی نیز خبره اســت: »فاند کسی است که 
شــغلی را ایجاد کرده و به عنوان شخصی صادق و رک 
شناخته می شود که می تواند روابطی بر مبنای اعتماد 
با بســیاری از افراد در کشــور برقرار ســازد.« به نظر او 
رویکرد فاند به ترس به طور باورنکردنی دقیق و درست 
اســت. »من همچنین این گفته فاند را درباره باالترین 
قسمت ترس دوست داشــتم، آنجا که می گوید خیلی 
مفید خواهد بود که شما مسئولیت هایی را بپذیرید که 
فکر نمی کنید بتوانید انجامشان دهید. در زندگی کاری 
شما تجربیاتی هستند که واقعًا شما را مجبور به رشد در 
مســیرهایی می کند که فکرش را هم نمی کردید و فکر 

می کنم این توضیح بسیار متقاعدکننده خواهد بود.«
برخی از شرکت کنندگان در این جلسه از رویکرد صریح 
فاند هنگام ارائه تجربیات شــخصی که منجر به تغییر 
شــغلی او شــد قدردانی کردند. یکی از این افراد که با 
هدف گســترش مهارت های انتشــاراتی خود به این 
برنامه آمده بود گفت: »عالقه من به انتشــارات اســت 
و هنگامی که از این جلسه آگاه شدم آمدم. فاند کاماًل 
بــر این موضوع واقف بود که گاهــی اوقات حتی او نیز 
برای برخی مسائلش پاســخی ندارد.« شرکت کننده 
دیگری نیز از رک گویی فاند استقبال کرد چرا که او در 
این جلســه از کمبودهای و یافته هایش در سال های 
اولیه شغلیش صحبت کرد: »این که او این مسائل را از 
سطحی شــخصی بدون این که کلیشه ای باشد مانند 
یک کتاب راهنمای فردی بیان می کرد واقعا جالب بود. 
نحوه ای که فاند خود را با تمام نکاتی که درباره خودش 

بیان کرد به چالش می کشید را دوست داشتم.«

مدیر انتشارات آکسفورد از تجربیات دوران کاری خود می گوید

تفکرات خود را به چالش بکشید

کمیک برگزیده
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رئیس، عضو اسنپ چت شد 
دانشگاه پنسیلوانیا: رئیس جدید دانشکده 
هنــر و علوم دانشــگاه بــرای برقــراری ارتباط 
بهتر با دانشــجویان، اکانت اســنپ چت خود 
را ایجــاد کــرد. پــاول اسنایگوفســکی کــه از 
ســوی همکارانش به شــخصیتی در دسترس 
توصیف می شــود، بــا هیئت مشــاوران حوزه 
ریاست متشکل از 22 دانشجو و اعضای هیئت 
علمی، نشســتی برگزار کرد و در آن ضمن بیان 
اهدافش، مسائل دانشجویان را نیز شنید. یکی 
از مهم ترین اهــداف بیان شــده در ترم جاری 
این بود که رئیس جدید با حضور در شبکه های 
اجتماعــی ارتبــاط بیشــتری با دانشــجویان 
داشــته باشــد. رئیس قبلی این امر را از طریق 
برگزاری »شــب های با شیرینی« اجرا می کرد؛ 
وی چهارشنبه شب ها از دانشجویان در بیرون 
آپارتمانش با شــیر و شیرینی پذیرایی می کرد و 
صحبت های آنها را می شنید. اسنایگوفسکی 
ایــن ارتبــاط نزدیــک را از طریق شــبکه های 

اجتماعی دنبال می کند. 
وی پس از مشــورت با مشــاوران دانشــجویی 
و نیــز فرزندان خود، اســنپ چت را بــه عنوان 
پلتفرم ارتباطی انتخاب کرد. یکی از مشــاوران 
دانشجویی او درباره این انتخاب می گوید: »ما 
فکر می کنیم اینســتاگرام خیلی رسمی است، 
و معموال مقــداری جدایی وجــود دارد چرا که 
نمی تــوان مطمئن بود خود او در حال ارســال 
پیام است یا فرد دیگری در دفترش. همچنین 
عوامل دیگری نیز بررســی شدند مانند این که 
رئیس جدید صفحه فیسبوک از قبل داشته و نیز 
دانشجویان کمی در دانشگاه از توئیتر استفاده 

می کنند.« 
اسنایگوفســکی بیت موجــی خــود را دارد و 
فعالیت های روزمره خود را در اســتوری اسنپ 
چت ثبــت می کند. این ابتــکار رئیس جدید با 
هدف احســاس ارتباط بیشــتر دانشجویان با 
مســئوالن اداری دانشــگاه انجام شده است. 
دانشــگاه پن مجموعه بزرگی اســت و همواره 
ساده نیست که شــما احساس کنید صدایتان 

شنیده می شود. 
قطع ارتباط میان دانشــجویان و مســئوالن به 
دغدغه مهمی در ســطح دانشگاه تبدیل شده 
است. تا کنون هیئت مشاوران برنامه هفتگی را 
با نام »اسنک با اسنایگوفسکی« ترتیب داده تا 
دانشجویان مستقیمًا با او تعامل داشته باشند. 
در این برنامه ضمــن این که دانشــجویان دور 
هم جمع می شــوند امکان شــناخت بیشــتر 
رئیــس و برنامــه هــای او را خواهند داشــت. 
هیئــت مشــاوران عالوه بــر ترتیــب دادن این 
رویــداد، روی مســائل دیگری مانند ســالمت 
روان، زمان بنــدی باشــگاه ها، تعامــل با فارغ 
التحصیالن، ارتباطات دانشــجویی، سیاست 
هــای برگــزاری امتحانات، و تعامالت روســا با 

دانشجویان تمرکز دارد.

روی خط خارج



صفحـــــــهآخـــــــــر

 تا حاال فکر کردید که مسجد دانشگاه چرا همه چیزش سر جایش است؟ فکر کردید نیروهای ماورایی به آن رسیدگی می کنند؟ اسماعیل ستوده 
کسی است که مسجد را با کمک دانشجویان سر پا نگه می دارد.

چند سال اســت که در دانشگاه 
مشغول به کار هستید؟

 من چهار پنج ســال در سلف مشــغول به کار بودم و بعد 
از آن به معرفی  آقای حســینی مدیر پشــتیبانی نیروی 

مسجد شدم.
رفتــار بچه هــا چطــوره باهاتون؟کمکتون 

می کنند؟
بیشــتر بچه های هیئت کمکم میکنند اما بــاز هم اکثر 
کارها به عهده خودم است که بیشتر نظافت و نگهداری 

اشیای گمشده را شامل می شود.
بدترین و بهتریــن اتفاقی که برای شــما در 

مسجد افتاده چی بوده؟
 بدترین اتفاق همان  ریختن دیوار مســجد بود. صدای 
ریختن دیوار را شنیدیم بعد یکی از نگهبان ها زنگ خانه 
را زد و سریع رفتیم مسجد و با کمک نیرو های تاسیسات 
بقیه چادرها را باز کردیم که آســیب بیشــتری به مسجد 
نرســد. باقیمانده دیــوار را هم تخریب کردیم تا آســیب 
بیشتری نرساند. بهترین خاطره هم وقتی بود که آمدم 
مسجد مشغول به کار شــدم، خانه هم به من دادند و این 

اتفاق بهترین خاطره کاری من در مسجد بوده است.

ســخت ترین روز کار شــما در مســجد چه 
روزی هست؟ چرا؟

بیشــتر ماه محرم و ماه رمضان . چون مراسم ها سنگین 
هستند و طبعا کار ما هم زیاد تر است.

اگر چهــار و نیم میلیــارد داشــتید چه کار 
می کردید؟

نمیدانم فکر کردن به آن هم اشتباه است. چنین پولی را 
فکرش را هم نمی کنم.

چند تا فرزند دارید؟
یک دختر سه ساله به اسم اسرا دارم.

اگر مهمان داشته باشــید باید برای ورود با 
حراست هماهنگ کنید؟

 نیرو هــای حراســت که به مــن لطــف دارنــد . ولی بله 
هماهنگ می کنم .

تا حاال شــده چیزی را پیدا کنید و صاحبش 
به دنبال آن نیاید؟

اره یک گوشــی پیدا کردم ســه ماه بعــد صاحبش امد 
گرفــت از من. ولــی اکثرا فلــش پیدا می شــود که هیچ 

شماره و نشانی ندارد که بتوانم صاحبش رو پیدا کنم.
شــما تعطیلی هم دارید؟ به مســافرت هم 

می توانید بروید؟
تعطیلی که نه چون مسجد محلی است. جمعه ها و ایام 
تعطیل هم نماز مغرب برگزار می شود و باید باشیم.ولی 
عید ها یک هفته تعطیلیم و اگر هــم جایی بخواهم بروم 
بچه های هیئــت کمکم می کنند و جای مــن کار ها را به 
عهده می گیرند. البته امســال تصمیم گرفته اند در ایام 
عید هم مسجد تعطیلی نداشته باشد که احتماال دیگر 

تعطیلی نخواهیم داشت.
حرف آخر؟

تشکر ویژه دارم از آقای حسن اشــراقی که زمانی که در 
مسجد مشغول به کار و مســئول مسجد بودند، زحمات 
زیادی برای من کشــیدند و هوای ما را که در مسجد کار 

می کردیم خیلی داشتند.

424...0910: در پاسخ به ســتون کرانه شماره 739 
اونجایی که گفته در هیچ دانشگاهی بیف استراگانوف 
ســرو نمیشــود باید گفــت در پلی تکنیــک بیف 
استراگانوف که هیچی،چیکن اســتراگانوف ،جوجه 

چینی هم سرو می شود ):
   این که خوبه. مردم کره شــمالی هنوز 

فکر می کنن برزیل رو تو جام جهانی با 10 تا زدن.
577...0937: بعضیــا کل رفت و آمدشــون از در 

صنایعه. چرا در صنایع هیچوقت استند ندارید؟
   شــما چیزی ازت کم می شه سالی یه 

متر به سرانه فعالیت بدنی اضافه کنی؟
147...0916: چرا در منوی غذا شــریف + ، بادمجان 

سرو نمیشه؟ ناسامتی بادمجان جز اولین هایی بوده 
که ..... بله!

   اوالً ترجیحًا جمــات را کامل کنید. 
دومًا اسم شریف+ خودش تهاجم فرهنگیه. سومًا 
به نظرم شما تســلیم این صحنه آرایی خطرناک 

نشو و برو واسه رئیس ِچنج. 

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه
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مهدی جعفری

چهارشنبه گذشته کارگاه 
 روزنامه نگاری با استقبال

5۰ نفره دانشجویان برگزار شد. 
ما خوشحال بودیم که حوزه 

نشریات اینقدر عالقه مند دارد 
تا اینکه این پیام در نیم ساعت 

آخر کالس از طرف یکی از 
 شرکت کنندگان برای ما

 ارسال شد.

پند ششم: به قرمزی های تقویم 
آموزشی فکر کن! 

 ببین پســرم، سختی ها در 
زندگــی مراتــب مختلفی 
دارد. بعضی از مشــکالت 
می کنــد.  اذیــت  را  آدم 
بعضی های دیگــر دمار از 
روزگارش در مــی آورد و برخــی دیگر عالوه بر 
دهان، تمــام ناهمواری های انســان را صاف 

می کند. 
فرق هنر و فنی در همین نقطه مســتتر است. 
استادی در شریف حرف قشنگی می زد؛ البته 
به اساتید شــریف نمی آید از این جور حرف ها 
بزنند ولی باور کنی یا نکنی این حرف از دهان 

یک استاد شریف خارج شده. 
البته در هیــچ کجای تاریخ ســندی نیامده تا 
ثابت کند این حرف برای اوست و ممکن است 
تو تنها راوی این جمله باشی! او می گفت که دو 
گروه در دانشگاه ضرر می کنند؛ اول آن ها که 
آمده اند تا فقــط درس بخوانند و دوم آن هایی 
کــه فقــط آمده اند تــا درس نخواننــد! اغلب 
دانشجوهای شــریف از دســته اول هستند و 

اغلب دانشجوهای هنر از دسته  دوم! 
ببین پسرم، پدرت چهار سال در شریف درس 
خوانــد و یــادش نمی آید کــه به جز یــک بار، 
کالســی کنسل شــده باشد. اســاتید شریف 
وقتی بــه عضویــت هیــات علمی دانشــگاه 
درمی آینــد ســوگندنامه ای را قرائت می کنند 

که مفاد گوناگونی دارد. 
اولین بند این ســوگندنامه حضور همیشــگی 
ایشــان در کالس است. یک اســتاد شریف با 
خودش عهــد می کند که حتی یــک دقیقه از 

کالس را هم هدر ندهد. 
او باور دارد که هر ترم 17 جلســه  کامل اســت 
و حتی یــک جلســه از آن را هم نبایــد غیبت 
کرد. به جایش دانشــگاه هنر؛ پسر، فقط باید 
آن جا باشــی تا بفهمی چه می گویم. در تقویم 
دانشــگاه هنر هفته اول هر ترم جزو تعطیالت 

رسمی به شمار می آید. 
شــروع رســمی کالس هــای هشــت صبح از 
ســاعت 9 و بعضا 9/5 اســت. آنتراک کالس 
از تایم خود کالس بیش تر اســت و خالصه  هر 
ترم در مینیمم حالت ممکن برگزار می شــوند. 
ببیــن اگــر بخواهم آن فضــا را در یــک جمله 
برایت توصیف کنم این اســت کــه آن جا همه 

»خسته«اند. 
اصال انــگار »خســتگی« و »دانشــجوی هنر 
بــودن« دو صفتی انــد کــه همیشــه در کنار 
هــم می آینــد. دو راهــی کــه تــو االن در آن 
قــرار گرفتی فقــط فرق بین مهندس شــدن و 
هنری شــدن نیســت؛ فرق بین انتخاب یک 
ســبک زندگــی ولنــگار و یک ســبک زندگی 
بافشــار اســت. چشــمانت را باز کــن و خوب 
ببیــن. بدی زندگــی، المصب همین اســت؛ 
 هیچ وقــت همه چیزهــای خــوب در کنار هم

جمع نمی شوند.

امین محمدی

 این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به کســانی که به نیمه   پر لیوان نگاه می کنند. به کســانی که به دنبال نام 
نیستند و در گوشه ای خدمت می کنند و ما زمانی به حضورشان پی می بریم که به هر دلیلی کمی رسانه ای شوند. 
به کسانی که ذره ای هرچند ناچیز برای بهتر شدن اوضاع محیط شــان تالش می کنند. به اتوبوس هایی که چپ 
می کنند و قهرمانانی که بی صدا می میرند و مسئوالنی که اینبار رســیدگی می کنند.  این شماره با افتخار تقدیم 
می شــود به ســرکار خانم دکتر مریم میرزاخانی. به الگویی که نباید مثل همیشــه تنها تبدیل به یک تیتر خبری 

 شود. و در آخر تقدیم می شود به همه کسانی که به احترام ایشان در مراسم یادبودشان شرکت می کنند.
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