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هیچ تضمینی وجود ندارد
ی  د قتصــا غیرا ف  هــد
ز  رو ز  ا عی هــا  نتفا غیرا
تأســیس هیچ وقــت برای 
افکار عمومی واقعی جلوه 
نکرد. اما چون کارایی شان 
را ثابت کردند و همچنین به علت سیاست های 
باالدستی، جایشان در ساختارهای اجتماعی و 
اداری کشور تثبیت شد. آموزش وپرورش دولتی 
حاال عرصه رقابت را بــه غیرانتفاعی ها واگذار 
کرده است. با هر شــاخصی این اتفاق افتاده 
اســت؛ علمی، بهره وری، موفقیــت در آزمون 
دانشــگاه ها، آموزش خــاق و حتی مذهبی. 
خانواده هایی که نه تنها دغدغه های آموزشــی 
کــه نگرانی هــای فرهنگی هــم دارند مدارس 
غیرانتفاعی مطلوبشــان را به دولتی ها ترجیح 
می دهنــد. ورودی های دانشــگاه به خصوص 
تهرانی هــا به خوبی براســاس خروجی همین 
مدارس طیف بندی و دســته بندی می شوند. 
همه ما بســیاری از دوســتان هم ورودی مان را 
براساس همین مدارس دسته بندی می کنیم. 
چیــزی که نشــان از تأثیر اجتماعــی عمیق و 

ماندگار این ساختار آموزشی دارد. 
آموزش عالی امــا تا امروز عرصــه موفقی برای 
غیرانتفاعی ها نبوده اســت. درســت برخاف 
مدارس، دانشگاه های دولتی در همه شاخص ها 
از غیرانتفاعی هــا بــا فاصلــه جلوترنــد. از دید 
اســتادان و دانشجویان دانشــگاه های دولتی 
بیشتر این مجموعه های آموزشی صرفًا مکانی 
است برای اعطای مدرک است و خبری از آموزش 

طراز اول یا پژوهش جدی در آن نمی یابند. 
شاید سه دهه پیش هم که مدارس غیرانتفاعی 
شــروع به کار کردند، همین وضــع حاکم بود، 
یعنی تسلط و برتری محسوس مدارس دولتی. 
این یعنی دانشگاه های دولتی هم نباید تصور 
کنند تا همیشــه در قلــه آموزش عالــی ایران 
جاخوش کرده انــد. این روزها نشــانه هایی از 
ظهور رقیبی درخور در مؤسسات آموزش عالی 
غیرانتفاعــی بــرای دولتی ها دیده می شــود. 
ســرمایه گذاری بانکی خصوصــی در آموزش 
عالی بدون شک برای سود اقتصادی کوتاه مدت 
نیســت، چون بانک هــا راه های بســیار بهتر، 
آسا ن تر و مطمئن تر برای آن سراغ دارند. ظهور 
پدیده دانشــگاه خاتم در کنار نیــاز مبرم مالی 
دانشگاه های دولتی به منابع مالی، هشداری 
جدید اســت برای افــول برتــری دولتی ها در 
آموزش عالی. دانشــگاه های دولتی این روزها 
به دنبال جذب منابع اند و شــنیده ها حاکی از 
تاش وزارت علوم بــرای روال مندکردن جذب 
دانشجوی شــهریه پرداز از ســوی دانشگاه ها 
ازطریق کنکور است. همه این ها نشان از آن دارد 
که زمین بازی درحال تغییر است. حفظ برتری 
و ســرآمدی در آموزش عالی دولتی ها درخطر 
است. نمونه هایی چون خاتم با توان مالی خوب، 
برنامه ریزی منســجم، نبودن بروکراســی های 
پیچیده دولتی، دوری از سیاست زدگی و جذب 
استاد و دانشجوی توانمند می تواند قله را از آن 
خود کند. رتبه هــای برتر مدیریت و اقتصاد که 
تا همین چندســال پیش فقط گزینه دانشگاه 
تهران را دربرابــر خود می دیدنــد، امروز به جز 
شــریف گزینه های جذاب دیگــری هم دارند. 
خوشــمان بیاید یا نه، زمین بازی درحال تغییر 
است. اگر با قواعد جدید بازی نکنیم مسئولیت 

باخت به عهده کس دیگری نیست. 

سرمقاله

به کجا می رویم؟ سؤال داغی که همیشه در الیه های عمیق علمی 
صفحات 4و5 و مدیریت دانشگاه در ذهن ها بوده است ...  

چند ماه قبل دکتر گلشنی، مؤسس گروه فلسفه علم شریف، در 
صفحه  3 سخنانی که  آن را وصیت نامه خود هم معرفی کرد ...  

1405 کجا خواهیم ایستاد؟ همچون »بنفشه« بر سر زانو نهاده ایم

مرتضی یاری
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فصل چهارم رادیو شریفهر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
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ام آی تی ایران را که خاطرتان است؟ مدتی است 
 نمونه استنفوردی آن هم کارش را شروع کرده 

 با قدرت فراوان. دانشگاه غیرانتفاعی خاتم 
کم کم خود را به رقیبی جدی برای 

دانشگاه های تراز اول از جمله 
همین ام آی تی ایران 

تبدیل کرده است

مهاجرت  از طرشت 
به حکیم  اعظم
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نقشه راهبردی روی سن می رود
باالخره نقشه تحول راهبردی دانشگاه برای اولین بار از زمان تدوین و تصویب، در 
نشســتی عمومی معرفی و بررسی می شــود. این نشست به همت انجمن علمی 
نخبــگان امروز ســاعت 15تا17 در آمفی تئاتر مرکزی با حضور چهار اســتاد مهم 
برگزار می شود. دکتر فرزانه استاد بانفوذ و تصمیم ساز دانشکده برق، دکتر غفرانی 

رئیس دانشکده انرژی و دکتر مشایخی بنیان گذار شهیر دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه درکنار دکتر 
آراستی، مسئول پروژه تدوین و اداره این پروژه، مهمانان این برنامه مهم خواهند بود. برنامه تحول راهبردی 

دانشگاه سرنوشت سازترین سند موجود برای تحول دانشگاه تا سال 1405 است.

عالم متعهد می خواهیم
نهاد رهبری فردا ســاعت 14:30 در سالن جابربن حیان برنامه ای خاص با موضوع 
»علم متعهد« برگزار خواهد کرد. یکی از دالیل خاص بودن این برنامه اولین حضور وزیر 
علوم، دکتر منصور غامی در دانشگاه صنعتی شریف است. البته وی برای نظارت بر 
اجرای کنکور دکتری نیز به شریف آمده بود که طبیعتًا حساب نیست. اتفاق خاص 

دیگر پنل استادان است که دکتر الستی معاون بنیاد علمی نخبگان، دکتر مشایخی استاد مدیریت، دکتر نایبی 
استاد برق و دکتر یوسفی از مرکز کارگاه ها در آن حضور خواهند داشت. همچنین بناست در قسمتی از این مراسم 
رئیس نهاد رهبری دانشگاه ها مدال های اهدایی گروهی از المپیادی ها به رهبر انقاب را به مدال آوران بازگرداند.
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نتایج کنکور ارشد اقتصاد آمد. رتبه علی خیلی خوب شده بود. هیچ وقت فکر نمی کردم سؤال »شریف می ری، تهران یا عالمه؟« جوابی خارج  گزارش
از این فضای جواب داشته باشد. او با رتبه ای دورقمی به دانشگاهی غیرانتفاعی رفت.محمد صالح انصاری

چند ماه پیش خبری در کانال تلگرامی 
روزنامه منتشــر شد که اهل نظر را تکان 
داد: دو استاد جوان از اقتصاد شریف به 
دانشگاه خاتم رفتند. سپس چند تماس 
گرفته شــد تا خبر کمی دقیق تر شــد. 
اواًل معلوم شــد که صحبت از سه استاد 
است. یکی از این سه استاد پس از یک 
ســال تدریس در شــریف، قراردادش را 
تمدید نکرد و به آن دانشگاه رفت. دو نفر 
دیگر هم مورد قبول دانشگاه قرار گرفته 
بودند که از بین شــریف و آن دانشــگاه 
غیرانتفاعــی، گزینــه دوم را انتخــاب 
کردند. این اتفاق توجه روزنامه را جلب 

کرد تا روی آن بیشتر تحقیق کند.

اصالح یا رفورمی اساسی
ســال ها پیش مجوزی در کشور تعریف 
شــد که براســاس آن می شــد دانشگاه 
غیرانتفاعی تأسیس کرد. پس از مدتی 
مشخص شد که صاحبان این دانشگاه ها 
با تمســک بــه پذیــرش بــدون کنکور، 
بیشــتر دنبال ســود اقتصادی هستند 
تا دانشــگاه داری. اما چند سالی است 
که دانشــگاه خاتــم، بــا صاحب امتیاز 
جدیدش، یعنی بانک پاســارگاد، قصد 
دارد تغییراتــی اساســی در ایــن فضــا 
ایجاد کند. به نظر می رســد دکتر مجید 
قاســمی، رئیس بانک پاسارگاد و رئیس 
دانشــگاه خاتم دنبال پــرورش نیرویی 
توانمند و ایجاد سرمایه اجتماعی برای 
مجموعه های وابســته به خود است، نه 
ســودآوری اقتصادی؛ لذا اولین کاری 
که این دانشگاه کرد، هزینه کردن فراوان 
و اســتفاده از جذابیت هــای مالی برای 

جذب نیروهای برتر بود.

پول از من، کار از شما
فکــر می کنیــد یکــی از دالیــل اصلی 
انصراف آن دو اســتاد جوان از تدریس 
در شــریف و پیوســتن به دانشــگاهی 
غیرانتفاعی چه بود؟ استادان در خاتم 
از ســال اول بیــش از 15میلیون تومان 
در ماه دریافــت می کنند. این درحالی 
است که استادان استخدامی دانشگاه 

ما کمتر از 4میلیون تومان می گیرند. 
مســئله دیگر درباره اســتادان جوان، 
فرایند جذب طاقت فرسای آن هاست. 
گذشــتن از فیلترهای متعدد و طوالنی 
دانشــگاه و به خصــوص وزارت علــوم، 

تحقیقات و فناوری )عتف( باعث معطلی 
زیــاد متقاضیان جــذب در دانشــگاه 
می شــود. همچنیــن یکــی از همیــن 
استادان جوان که ازقضا دوره دکتری و 
پسادکتری خود را در رشته اقتصاد، در 
بهترین دانشــگاه های آمریکا گذرانده 
بود، به دلیل نداشتن مقاله مورد پذیرش 
دانشگاه قرار نگرفت. به این موارد اضافه 
کنید امتناع دانشگاه از جذب استادانی 
که یک ترم مشروطی یا یک درس افتاده 

در کارشناسی داشته اند.
ترکیــب اعضــای هیئت علمــی گــروه 
اقتصــاد دانشــگاه خاتــم نیــز بــرای 
دانشگاه های دولتی زنگ خطری دیگر 
است. از ســال گذشته تاکنون 5 استاد 
جوان جذب این دانشــگاه شده اند که 
همگی از دانش آموختگان دانشگاه های 
برتر دنیا در رشته اقتصاد هستند. شما 
اگــر جای جوانی 30تا35ســاله تازه از 
فرنگ برگشــته باشــید چــه می کنید؟ 
ماه هــا یا حتــی ســال ها معطل جذب 
در شــریف با حقوق 4میلیــون تومانی 
می شــوید یا فراینــد جذبــی چابک با 

حقوقی نجومــی و مجموعه ای درحال 
رشد را انتخاب می کنید؟

حمایت از رتبه های برتر
شــاید باورتان نشود که رشــته اقتصاد 
دانشــگاه خاتــم بــا 15 نفــر ظرفیت، 
ســال گذشــته از رتبه 90 کنکور ارشد 
فراتر نرفت و از دانشــگاه تهران پیشــی 
گرفت. دلیل آن تبلیــغ خیلی کم رنگ 
و کم حاشــیه ای با عنــوان »حمایت از 
رتبه های برتر و استعدادهای درخشان« 
بــود. منظــور در اینجــا 100 نفــر اول 
کنکــور اقتصــاد و 15 نفــر اول المپیاد 
اقتصاد بود. کسانی که در دوره اقتصاد 
آن دانشــگاه ثبت نام کردنــد، عاوه بر 
معافیــت از پرداخــت شــهریه، ماهانه 
1میلیــون و 700هــزار تومــان حقوق 
دریافــت می کننــد. البتــه درازای این 
حقوق، اســتادان جوان از دانشجویان 
خود بسیار کار می کشند و فشار درسی 
و پژوهشــی در آنجا در حدواندازه های 
شریف خودمان است، اگر بیشتر نباشد.
ســبقت گرفتن خاتم از تهران با وجود 

تبلیغات کــم اتفاق افتاد. اما امســال 
دیگر سیاســت آن دانشــگاه، فعالیت 
در ســکوت نیســت. هفتــه گذشــته 
رویدادی کامًا تبلیغاتی در دانشــگاه 
تهران برگزار شد که بنا به گفته یکی از 
شریفی های حاضر در آن برنامه، تعداد 
درخورتوجهی دانشــجوی شریفی در 
آن برنامه حضور پیــدا کرده بودند و با 
رضایت از جلســه خارج شده بودند و 
پیش بینی می شود امسال درخواست 
پذیرش بدون کنکور از شریف به خاتم 
گزینه ای جــدی برای اســتعدادهای 

درخشان رشته های مهندسی باشد.

چند پیش بینی محتمل
تمام مطالبی که تا االن ذکر شد، قسمت 
اول یک بازی طوالنی است. پیش بینی 
می شود دانشگاه خاتم به حوزه اقتصاد 
اکتفا نکند و رشــته های مهــم دیگری 
را نیــز به همین شــیوه راه اندازی کند. 
یکــی از این رشــته ها علــوم کامپیوتر 
است. رشته ای که این روزها حرف اول 
را در برنامه نویســی می زند و خیلی ها با 

مهندسی نرم افزار اشتباه می گیرند.
اتفاق محتمل دیگر جذب چند اســتاد 
جوان تازه دانش آموخته خارج از کشور 
تا پایان تابســتان اســت. موضوعی که 
زنگ خطر بزرگی برای دانشــگاه است. 
مسلم اســت اگر دانشگاه و وزارت علوم 
فکری به حال فرایند فرسایشــی جذب 
استاد و معیشت استادان جوان نکنند، 
کیفیت نیروهــای راغب برای حضور در 
دانشگاه های اسم ورسم دار امروز، بسیار 

کاهش پیدا خواهد کرد.
اگر دانشگاه خاتم به موفقیت برسد، ورود 
جدی و مؤثر سازمان ها و شخصیت های 
نامــدار اقتصــادی و حتی سیاســی به 
عرصه دانشــگاه داری بســیار محتمل 
اســت. از طــرف دیگــر مدت هاســت 
دانشــگاه ها برای دولت هزینه ای بزرگ 
محســوب می  شــوند و شــریف مــا نیز 
بخــش درخورتوجهــی از هزینه هایش 
را از فعالیت های خــود تأمین می کند. 
پس بعید نیست سمت وسوی دولت به 
طرف برون ســپاری آموزش مالی میل 
کند. به هرحال یک چیز مشخص است؛ 
دانشــگاه باید قبــل از اینکــه غافلگیر 
شــود در فرایندها و سیاست های خود 

تغییراتی اساسی ایجاد کند.

قصه رشد سریع دانشگاهی غیردولتی در تهران

مهاجرت از طرشت به حکیم اعظم
Ó	 اتفاقات جشنواره فیلم فجر، سهم مهمی

در دو نشــریه دانشگاه در دو هفته گذشته 
داشــت. »میــدان انقــاب«، در پنج ونیم 
صفحه بخش هــای مختلف جشــنواره را 
واکاوی کــرده بــود و دو یادداشــت درباره 
فیلم هــای »التــاری« و »بــه وقت شــام« 
داشــت. »ترنج« امــا تمامًا به جشــنواره 
اختصــاص داشــت و عاوه بــر بررســی 
ســه چهار فیلم مهم جشنواره، گریزی هم 
به حرف هــای داغ حاتمی کیا در مراســم 
اختتامیه زده و تمام وابســتگاِن سینمای 
ایران را مرور کرده بود. این حجم پرداختن 
به رویدادی فرهنگی در نشریات دانشگاه، 
نشــان دهنده حساس شــدن تشکل ها به 
مقوله فرهنگ و احتمااًل ســهم بیشتر این 
حوزه ی مغفول مانده در برنامه های تشکلی 

دانشگاه خواهد بود. 
Ó	 صدف« انجمن مســتقل، پــس از تغییر«

رویکــرد اساســی ایــن تشــکل، بیش از 
آنکه شــبیه نشــریه باشــد، مانند بولتنی 
اســت که محتوا بر فرم آن شدیدًا اولویت 
دارد و همین مســئله باعث شــده اســت 
افت محسوســی پیدا کند. شــماره 163 
»صــدف« بــا کیفیتــی بســیار نــازل در 
طراحی و چاپ، به گونه ای منتشــر شــده 
که بخش هایــی از مطالب ناخواناســت. 
گذشــته از این موضوع، استفاده از اندازه 
و فونت نامناسب در کنار جانمایی عجیب 
عکس ها، این شماره »صدف« را از لحاظ 
فرمیــک به زیــر خط فقــر آورده اســت! 
قــراردادن تیتر در پرانتــز و حتی تبعیض 
در نوشتن نام نویســندگان خانم و آقا هم 
از دیگــر اتفاقــات جالب »صــدف«163 
است. مســتقلی ها برای دیده شدن افکار 
و اندیشه های بدیعشــان، حتمًا به نشریه 
باکیفیت تر و بهتری نیاز دارند. »صدف« از 
قدیمی ترین و بادوام ترین نشریات تشکلی 
دانشــگاه محسوب اســت و ضعف هایش 
بیش از سایر نشریات به چشم خواهد آمد. 

Ó	 سلســله نشــریات »رویان«، از ابتدای ترم
جدید در دو دانشــکده صنایــع و هوافضا 
منتشر شــدند. صنایعی ها در ویژه نامه ای 
که برای مشــکات علمی دانشکده شان 
منتشــر کردنــد، گفت وگویی چالشــی با 
معاون آموزشی دانشکده صنایع داشته اند 
و گوشه ای از مشکات علمی دانشکده را 
از زبان دانشجویان و فارغ التحصیان بازگو 
کرده اند. طــرح جلد باســلیقه و طراحی 
قابل قبــول صفحات، »رویان« صنایع را به 
یکی از نشریات خوب دانشگاه تبدیل کرده 
اســت. »رویان« جدید دانشکده هوافضا 
هــم، با کلی عکس و جدول و اینفوگرافی، 
بودجــه ســال97 کشــور را از زاویــه دید 
خودشــان آنالیز کرده است  تا سهم جیب 
هوافضایی ها از ســفره  نفت سال آینده را 

روشن کرده باشد. 

میز نشریات
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ماکس پالنک بورس می کند
دکتر فلیکس کاله، مدیر امور بین الملل مؤسسه ماکس پانک آلمان، به همراه دکتر 
وحید صندوقدار، اســتاد نورشناسی این انستیتو، از دانشگاه بازدید کردند. این 
دیدار با حضور دکتر ســیم چی، مدیر امور بین الملل، دکتر راهوار، دکتر مهرانی و 
دکتر کریمی پور برگزار شد. موضوع این جلسه، مذاکره روی تفاهم نامه جابه جایی 

اســتاد و دانشــجو میان دانشگاه شریف و انستیتو ماکس پانک بود. براســاس این تفاهم نامه دانشجویان 
کارشناســی و تحصیات تکمیلی و اســتادان شــریف می توانند، به ترتیب، دوره هــای کارآموزی و فرصت 

مطالعاتی شان را با حمایت مالی کامل انستیتو ماکس پانک در این مؤسسه مطرح بین المللی بگذرانند.

بالک چین در کانون توجه
فردا، یکشنبه، انجمن فارغ التحصیان در برنامه گردهمایی ویژه دانش آموختگان دانشکده 
مدیریت و اقتصاد دانشــگاه، موضوع ویژه ای را برگزیده است؛ باک چین و فرصت های 
پیش رو. باک چین مفهوم و فناوری پشــت ارزهای دیجیتال است که معروف ترین آن ها 
بیت کوین است. اما باک چین زیرساختی عظیم است که می توان برپایه آن بسیاری از 

فعالیت ها را تعریف کرد و پیش بینی می شــود نسل جدیدی از استارت آپ ها را به وجود بیاورد. سخنرانان این برنامه 
دکتر فرشاد فاطمی اســتاد اقتصاد شریف، دکتر امین صادقی استاد برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و دکتر علیرضا 

نوروزی مشاور فناوری اطاعات خواهند بود. این برنامه فردا ساعت 18تا21 در سالن جابربن حیان برگزار می شود.

96 اسفند   12 شنبه    752 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش
صحبت های دکتر را همــه خوانده اند. اگر 
بخواهیم این انتقادها را تیتروار اشاره کنیم 

به صورت زیر درمی آید: 
Ó	محوریISI مقاله محوری و
Ó	توجه بیش ازحد به رنکینگ
Ó	 کپی بــرداری ناقص از دانشــگاه های

برجسته
Ó	شرایط خاص و عجیب جذب هیئت علمی در دانشگاه
Ó	فراردهی مغزها
Ó	رواج دادن علم بدون حکمت
Ó	بی توجهی به علوم انسانی
Ó	عطش امضای تفاهم نامه با دانشگاه های درجه چندم دنیا
Ó	یکی دانستن عدالت با برابری
Ó	راه اندازی پردیس و نازل کردن شأن دانشگاه به دلیل بودجه
Ó	 شــتاب در بازنشســته کردن برخی اســتادان و رعایت نکــردن اخاق

حرفه ای
Ó	خروجی بی مهارت دانشگاه
Ó	اخذ پول اضافه برای گرفتن درس خارج از برنامه عادی

 بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد
پس از گذشت ده روز از سخنرانی منتقدانه 
دکتر گلشــنی، روابــط عمومی دانشــگاه 
جوابیه خود را منتشر کرد که بخش هایی از 

آن به صورت زیر است:
Ó	 بازنشســتگی استادان: نظر به تکالیف

تصریح شــده در مــاده 96 آیین نامــه 
اســتخدامی اعضــای هیئت علمــی و 

مؤسســات آمــوزش عالی، مصوب شــورای عالی انقــاب فرهنگی، 
دانشگاه باید نسبت به بازنشستگی اعضای هیئت علمی براساس سن 

و مرتبه علمی اقدام نماید. 
Ó	 روابط بین المللی: در برنامه ششم توسعه کشور، ارتباطات بین المللی

دانشگاه ها تکلیف شده اســت. از طرف دیگر ستاد اقتصاد مقاومتی 
روابط بین المللی دانشــگاه ها را با اباغ شاخص های متعدد پیگیری 
می نماید. وزارت علوم همگام با این سیاست ها دانشگاه ها را رتبه بندی 

و بــا 200 دانشــگاه برتر دنیا مقایســه می نمایــد. درمــورد ارتباط با 
دانشگاه های خارجی الزم به ذکر است که یکی از راه های عملی انتقال 
دانش و فناوری به کشور برگزاری دوره های مشترک دکتری می باشد. 
این شــیوه نه تنها باعث فرار مغزها از کشــور نبوده، بلکه زمینه انتقال 

دانش و فناوری به کشور را نیز مهیا می سازد.
Ó	 مقاله علمی: برخاف ادعای مطرح شده هیچ گاه در دانشگاه شریف

شرط الزم برای ورود به مقطع دکتری داشتن مقاله نبوده است، اگرچه 
در انتهــای مقطع دکتری انتظار می رود که دانشــجو نتایج حاصل از 
رســاله خود را در مجات معتبر علمی منتشر نماید تا به درجه دکتری 
نائل آید. یک جســت وجوی ســاده نشــان می دهد که تعداد مقاالت 
منتشــره دانشــگاه در ســال های اخیر تقریبًا ثابت باقی مانده است، 
اما تعداد اســتنادات به مقاالت منتشره دانشگاه از رشد قابل توجهی 

برخوردار بوده است. 
Ó	 غفلــت از علــوم انســانی: درصــد قابل توجهی از واحدهــای دروس

کارشناســی تمامی گروه هــای علوم و فنی مهندســی از دروس علوم 
انسانی هستند. اگر با اخذ این تعداد دروس علوم انسانی هنوز مشکلی 
وجود دارد، شاید بیشتر مربوط به کیفیت، سرفصل دروس و نحوه ارائه 
آن ها  باشــد. ازآنجاکه سیاســت گذاری و نظارت در این حوزه به عهده 

شورای عالی انقاب فرهنگی است، ایشان بایستی پاسخگو باشند.
Ó	 گروه فلسفه علم: علی رغم عاقه مندی دانشجویان برتر دانشگاه های

طراز اول کشور برای ادامه تحصیل در این رشته، متأسفانه این گروه به 
دلیل سیاســت های انقباضی و سلیقه ای مسئول گروه نتواسته است 
اساتید برجسته زیادی را جذب نماید. حتی بسیاری از اساتید دارای 
تخصص واقعی فلســفه علــم و فارغ التحصیل دانشــگاه های معتبر 

نتوانسته اند به صورت مدعو نیز با این گروه همکاری نمایند. 
Ó	 شــهریه واحد اضافی: برای دانشــجویان کارشناسی تا سقف 7 واحد

اضافی شــهریه ای دریافــت نمی شــود. همچنین دانشــجویان برتر 
کارشناسی با داشتن معدل باالی 17 اگر دروسی را در قالب دوره فرعی 
و یا دورشــته ای اخذ نمایند، از پرداخت شــهریه معاف خواهند شــد. 
درمورد دانشــجویان ارشد نیز دانشــجویان تا پنج نیم سال از پرداخت 
شهریه معاف هستند. درمورد دانشجویان دکتری هزینه ای بابت دروس 

اضافی از دانشجو اخذ نمی گردد. 
Ó	 پردیس بین الملل: با مصوبه شورای دانشگاه فعًا پذیرش دانشجو در

پردیس تهران از سال 96 متوقف شده است. همچنین ارزیابی فعالیت 
پردیس خودگردان کیش به شورای راهبردی دانشگاه محول شده و این 

شورا درحال بررسی و بازنگری نوع فعالیت این پردیس است.
Ó	 کیفیت فعالیت های دانشگاه: دانشگاه شریف از بدو تأسیس تاکنون

بیــش از 50هزار دانش آموخته تحویل جامعه داده اســت که خدمات 
آن ها زبانزد اســت. این دانشگاه در سال های گذشته علی رغم عطش 
دانشگاه های دیگر برای پذیرش تعداد زیاد دانشجوی دکتری، در فرایند 
پذیرش با حساسیت عمل نموده و از موضع خود مبنی بر کیفی بودن 
تربیت دانشــجویان دکتری مطابق با استانداردها کوتاه نیامده است. 
نتیجه این گزینش و عملکرد این اســت که هم اکنون بالغ بر 70درصد 
فارغ التحصیان مقطع دکتری دانشــگاه در داخل کشــور مشــغول 
به کارند و اکثر آن ها در کســوت عضو هیئت علمی در مراکز آموزشی و 

پژوهشی معتبر به خدمت مشغول اند.

بوی بنـفـشـه بـشنو و زلـف نگـار گیـر  
دکتر حســینی، معاون فرهنگی دانشگاه و 
استاد فلسفه علم با انتشار دو نامه خطاب به 
خانواده شریف به یک سری حاشیه نگاری ها 
پاسخ داد. اهم مباحث اشاره شده در این دو 

نامه به صورت زیر است:
Ó	 اینکــه دانشــگاه به جــای پرداختن به

مسائل حاشــیه ای و نامرتبط، به اصل 
مســائل و دغدغه های آقای دکتر گلشنی اشاره کرده است، ستودنی 

است. 
Ó	 شــک و تردید در اشــراف و تســلط علمی آقای دکتر گلشنی بر حوزه

فلســفه علم برای آشنایان این فضای فکری و علمی، بسیار تعجب آور 
و سؤال برانگیز است. ایشــان از اولین پیشگامان طرح مسائل فلسفه 
علم در ایران بوده اند و خود از خاســتگاه علم به مباحث فلســفی روی 
آوردند و بسیاری از نوشته ها و نظراتشان نیز حاصل تعمق و تأمل ژرف و 
دقیق در حوزه مطالعات بین رشته ای فیزیک و فلسفه است. نوشته ها، 
ســخنرانی ها، مباحثات و حضور مؤثر و کم نظیر آقای دکتر گلشنی در 

انتشارات و مجامع علمی بین المللی، گواه این ادعاست. 
Ó	 در خــال مباحث، یــک موضوع موردغفلت و ظلــم و بی عدالتی قرار

گرفت و آن دانشجویان و فارغ التحصیان ارشد و دکتری گروه فلسفه 
علم اند که با علم و اطاع و آگاهی خدمت همه همکاران عرض می کنم 
که بی تردید از افتخارات دانشــگاه و از نقاط درخشان کارنامه فلسفی 

کشور محسوب می شوند.

چند ماه قبل دکتر گلشــنی، مؤسس گروه فلسفه علم شریف، در سخنانی که  آن را وصیت نامه  خود هم معرفی کرد از وضعیت علمی کشور انتقاد کرد. آن صحبت ها باوجودی که چند روزنامه گزارش
و خبرگزاری هم کار کردند زیاد دیده نشد. تااینکه در 25 بهمن پوسترهایی در دانشگاه با عنوان »آیا دانشگاه صنعتی 
شــریف درراســتای ارتقای علمی فرهنگی حرکت می کند؟« نگاه ها را جلب کرد. همان ابتدای جلسه وقتی دکتر 
آب معدنی شخصی خود را روی میز قرار داد و شروع کرد به نوشیدن جرعه جرعه آن، می شد حدس زد خبرهای داغی 
در راه است. دکتر در این سخنرانی، خیلی از جمات جلسه قبلی خود را با لحنی تندتر و صریح تر و با مخاطب قراردادن 
افراد مشخصی از دانشگاه تکرار کرد. ذهن منظم و قدرت بیان هم به کمک دکتر آمد تا بتواند یکی از صحبت های 
تأثیرگذار خود را به گوش دانشگاهی برساند که خودش سال ها در آن بوده است. این سخنان خیلی زود دیده شد. 
پســت های کانال روزنامه که برنامه را به صورت زنده پوشــش می داد با بازدید درخورتوجهی روبه رو شد. درحالی که 
کانال رسمی دانشگاه که پستی را مبنی بر سخنرانی دکتر گلشنی زده بود از روی کانال خود برداشت، محتوای کانال 
دکتر گلشنی و روزنامه در سایت ها و رسانه های مختلف بازنشر شد. حاال این سخنرانی به بحث اول دانشگاهی کشور 
تبدیل شده بود. در میان جامعه شریف گروهی از دکتر گلشنی و گروهی هم از دانشگاه دفاع کردند. گفت وگوهای 
دوطرفه دکتر کریمی پور و دکتر آزادگان بیشــتر دیده شد. دکتر کریمی پور بحث چارچوب های باالدستی را مطرح 
کرد که از طرف شــورای عالی انقاب فرهنگی وضع شده اســت و سختی کار شریف را پافشاری بر اصول حرفه ای 
آکادمیک خود دانســت.  او درادامه بحث را به ســمت شخص دکتر گلشنی برد و بیان کرد انتظار این بوده است که 
مؤسس گروه فلســفه علم دارای تألیفات تخصصی در این حوزه باشد، تا خود وی و همکارانش بتوانند ماک های 

دقیق علمی را در آموزش و پژوهش دانشجویان و استخدام استادان جوان رعایت کنند. او درادامه با ارائه مصداقی 
در کیفیت برخی از خروجی هــای این گروه تردید کرد. درمقابل اما دکتر آزادگان از کیفیت خروجی های این مرکز 
دفاع و درمورد خود دکتر گلشــنی بیان کرد که ایشــان را همه در سطح جهانی به عنوان متخصص رابطه  علم و دین 
می شناسند. به گفته او حتی درباره آرای او مقاله نوشته شده و بخش هایی از کتاب های معتبر را به نقد و بررسی آرای 
او اختصاص داده اند. میان این دو ســخنان دیگری نیز ردوبدل شــد تا اینکه بعد از چند روز، روابط عمومی موضع 
رسمی دانشگاه را منتشر کرد که آن را در ادامه می خوانید. هم زمان با این جواب، 24 گروه دانشجویی به دکتر فتوحی 
نامه نوشتند و به نوعی صحبت های دکتر گلشنی را تأیید کردند و درخواست کردند جلسات هم اندیشی برگزار شود. 
دکتر فتوحی هم در پاسخ به نامه دانشجویان از آنها دعوت کرده تا در هفته سوم یا چهارم فروردین در مورد موضوعات 
مختلف از جمله همین موضوع با یکدیگر صحبت کنند. همین گروه به دکتر گلشنی نامه زدند و چند سؤال را که به 
نظرشان در صحبت های دکتر مغفول مانده بود از ایشان پرسیدند. آن ها ضمن تأیید برخی از نقدهای ایشان، به ویژه 
درخواست ارائه راهکار مناسب کردند. دکتر حسینی که هم استاد مرکز فلسفه علم است و هم معاون دانشگاه از زاویه 
جدیدی به موضوع نگاه کرد. او از اینکه دانشگاه بدون پرداختن به حاشیه، به اصل صحبت های دکتر گلشنی ورود 
کرده است ابراز خوشحالی کرد و درعین حال تشکیک در توانمندی علمی دکتر گلشنی و کیفیت علمی مرکز فلسفه 
علم را بی انصافی دانســت. آزاداندیشــی دکتر گلشنی و روش مواجهه دانشــگاه با این موضوع، فضای جدیدی را 
دانشــگاه گشوده است. باید دید آیا این فضای بانشاط تضارب آرا می تواند به نتایج محسوسی برسد یا همان نتایج 

کرسی های اسمی آزاداندیشی در انتظارش است.

گزارشی از وصیت نامه دکتر گلشنی، پاسخ به وصیت نامه و حاشیه های آن

همچون »بنفشه« بر سر زانو نهاده ایم



به کجا می رویم؟ ســؤال داغی که همیشــه در الیه های عمیق علمی و مدیریت دانشــگاه در ذهن ها بوده است، ولی برای پاسخ دادن به این  پرونده
سؤال مسئولی وجود نداشته است. چند سالی است دانشگاه تصمیم گرفته است این مسئله را به صورت کاماًل علمی طراحی و حل کند و 
ضمن ترسیم چشم انداز دانشگاه، برنامه ای راهبردی را برای رسیدن به اهداف چشم انداز تعریف کند. به همین دلیل دکتر محمدرضا آراستی، دانشیار دانشکده 
مدیریت و اقتصاد دانشگاه خودمان به انجام این پروژه مأمور شد. دانشجویان جدیت دانشگاه در اجرای این پروژه را در تابستان فهمیدند؛ وقتی زمزمه های 
تأسیس معاونتی جدید با عنوان »مدیریت راهبردی« به جای »معاونت فرهنگی« مطرح شد، که درنهایت این تغییر بزرگ انجام نشد. اما این سؤال که »به کجا 
می رویم؟« امروز به واســطه مباحثه داغی که درخصوص عملکرد و رســالت دانشــگاه پس از سخنرانی دکتر گلشنی شــکل گرفت، سؤال عموم دانشجویان 

عالقه مند شریف شده است. مسئول مطلع پاسخگویی به این سؤال کسی نیست جز دکتر محمدرضا آراستی.

سند راهبردی دانشگاه که درمورد آن صحبت 
می شــود در چه مرحلــه ای اســت؟ تدوین، 

تصویب، ویرایش یا اجرا؟
ســند راهبردی به تصویب شورای دانشگاه و هیئت امنا 
رسیده است و مجوز انتشار از سمت وزارت علوم دریافت 
کرده است. این مسیری است که همه دانشگاه ها باید 
طی کننــد. اصل این فرایند، تصویب در هیئت امنا بود 

که در اردیبهشت 96 این اتفاق افتاد.
آیا سند جایی منتشر شده است؟

هنوز خیــر. دلیــل آن ویرایش جزئی برخــی کلمات و 
تطبیق نهایی با اســناد باالدستی است. وگرنه به زودی 

منتشر می شود.
مشارکت و گفت وگوی اعضای خانواده شریف 
در تدویــن و تصویب این ســند به چه ترتیبی 
بوده اســت؟ ضمن اینکه اگر منتشــر شود، 
احتمــااًل در فضــای عمومی با نقــد و نظرات 

متعددی روبه رو خواهد شد. 
به طورکلی دو رویکرد در برنامه ریزی اســتراتژیک وجود 
دارد، رویکــرد top-down یــا باال به پاییــن و دیگــری 
bottom-up یا رویکرد پایین بهباال. فعًا ما ترجیح دادیم 
رویکرد top-down داشته باشیم. ولی در مراحل بعدی 
یا در تجدیدنظری که باید در این برنامه اتفاق بیفتد و هر 

چند ســال یک بار بازبینی )revise( شود، ممکن است 
که رویکردمان را عوض کنیم. چرا رویکرد top-down را 
انتخاب کردیم؟ به خاطراینکه دانشگاه با چالش هایی 
اساسی روبه رو بود که این چالش ها را همه در دانشگاه 
 bottom-up نمی دانســتند. ممکن بود که اگر رویکرد
را انتخاب کنیم، با پیشــنهادهایی فضایی روبه رو شویم 
که فیزیبل )علملی( نباشــند؛ زیرا افراد با چالش های 
مختلف دانشگاه آشنا نیســتند. ما نمی خواستیم یک 
برنامه خیلی شــیک داشــته باشــیم که هیچ وقت هم 
درعمل پیاده نشــود. ما می خواســتیم کــه اتفاقًا یک 
برنامه ای داشته باشیم که دانشگاه را از ورطه خطرناکی 
که در آن قرار دارد و اگر خوب تصمیم نگیرد ممکن است 
برندش لطمه بخورد، بیرون آوریم. اگر برند لطمه بخورد، 
ورودی هایش بد می شوند و بعد یک لوپ مخربی شروع 
می کند به عمل کردن. یعنی ورودی ها بد باشند، دوباره 
f برند لطمــه می خورد، خودش بــه ورودی های بعدی
بازخورد می دهد و این خیلی خیلی چیز بدی می شود. 
اما االن اگر از من بپرســید که ایــن فرایند چقدر با بدنه 
دانشگاه خوب به بحث گذاشته شده است، باید عرض 
کنم که در شروع یک شورای برنامه ریزی راهبردی شکل 
گرفت. جمعیت این شورا را بزرگ گرفتیم به خاطراینکه 
می خواستیم در آن از تفکرات مختلفی که در دانشگاه 
هســت، نماینده حضور داشــته باشــد. منظورم اصًا 
تفکرات سیاســی نیســت. تفکراتی که ایدئال هایی از 
دانشگاه در ذهنشان بود و ممکن بود در تضاد و تناقض 
و تنافر همدیگر باشــند. مثًا یک عده ای دانشــگاه را 
به عنوان مؤسسه ای که نقش عمده اش آموزش دانش 
است می بینند. یک عده می گویند که آن گذشته است و 
مربوط به دانشگاه های قبل بود و االن محوریت با آموزش 
نیســت، محوریت با دانش و تجاری سازی آن است. ما 
خیلی در بند این عبارات نبودیم و فقط می خواســتیم 
در شــورا از نگاه های مختلف حضور داشته باشند. باز 
از جهتی دیگر در شورای برنامه ریزی راهبردی دو تیپ 
تفکر است. آن هایی که معتقدند دانشگاه دولتی  است 
و باید براساس منابع دولتی و عمومی اداره شود. اینکه 
ما بیشترین هنرمان باید این باشد که برویم و با مسئوالن 
کشور از رده های مختلف مطرح کنیم و از آن ها بخواهیم 
که به دانشــگاه کمــک کنند. در ســوی دیگر یک عده 
می گویند این اصًا واقع بینانه نیســت. اگر مســئولین 
کشور به دانشگاه پولی نمی دهند معنی اش این نیست 
که توجهی ندارند؛ برای این است که ندارند که بدهند، 
یا مسائل خیلی بغرنج تر و مهم تری در جامعه وجود دارد 
که آن ها نمی گذارد منابع به دانشگاه بیاید یا به دانشگاه 
برسد. این ها معتقدند که اگر بایستیم و منتظر باشیم که 
باید خودمان به فکر خودمان باشیم. درنتیجه این تفکر 
مقابل می گوید که تاحد ممکن دانشــگاه باید به سمت 

خوداتکایی مالی برود. 
این دوگانه ها یکی دوتا نبود. مثا اگر بخواهم بشــمارم 
االن 7 یا 8 دوگانه وجود دارد. بعد ســعی کردیم از میان 
افــرادی که بــه شــورای برنامه ریزی راهبــردی دعوت 

می شوند، ]کسانی[ این دوگانه ها را مدیریت کنند.  
شــورا را طــوری شــکل دادیم کــه تفکــرات مختلف را 

نمایندگی کند و این نمایندگان کامیونیتی خودشان را 
دارند و کامیونیکیشن این ها به صورت غیررسمی اتفاق 
می افتد. یکی از جاهایی که این کامیونیکیشــن اتفاق 
می افتد استخر دانشــگاه است. این را همه می دانند و 
پوشیده نیســت. یا مثًا جاهایی مثل سلف سرویس یا 
محلی که اســاتید دورهم می نشینند و غذا می خورند و 
راجع به مسائل مختلف باهم صحبت  می کنند. یک جای 
دیگر تاالر شریف است که به صورت فضای مجازی دارد 
اتفاق می افتد. اگر این جمع را درنظر بگیریم که رفتند و 
به مسیرهایی که خودشان می دانستند این نقشه راه یا 
سند تحول را با دیگران درمیان گذاشته اند، باید بگوییم 
که این اتفاق افتاده اســت. یــک کار دیگر هم کردیم و 
آن این بود که ســند را قبل از اینکه ببریم به هیئت امنا، 
بردیم به شورای دانشگاه. آقای رئیس دانشگاه به درستی 
اصرار داشــتند که قبل از اینکــه هیئت امنا راجع به آن 
رأی دهد، حتمًا یک وفاقی در دانشگاه درموردش باشد 
و مستحضرید که شورای دانشــگاه متشکل از جمعی 
از رؤســای دانشــکده ها، یک نماینده از دانشکده ها و 
یک تعدادی از مســئولین و مدیران دانشــگاه است. و 
آنجا مفصل بحث کردیم نه یک بار. من بارها در شــورای 
دانشگاه ســند را ارائه دادم تا آخرین بار قبل از اینکه به 
هیئت امنای دانشــگاه ببریم، در شورا رأی گرفتیم و آن 

را تصویب کردیم.
آیا وفــاق بین اعضای شــورای راهبردی روی 

سند تهیه شده شکل گرفت؟
در شورای تقریبًا 45نفره دانشگاه همگرایی و موافقت 
کلی صورت گرفت، ولی حتمًا از این افراد کسانی هستند 
که به بخش هایــی از برنامه نقدهایــی وارد کنند. مثًا 
انشای مأموریت دانشگاه با عبارت »گسترش مرزهای 
دانش« شروع می شود. بعضی معتقد بودند وقتی این را 
اول می آورید، دارید به پژوهش بها می دهید تا به آموزش. 
پس نمی شود گفت که اجماع وجود داشت، ولی اکثریت 

با آن موافق بودند و رأی دادند.
کار دیگــری کــه تــازه شــروع کردیــم ایــن اســت که 
دانشکده به دانشــکده رؤســای دانشــکده ها را توجیه 
کردیم که در اجرا چگونه باید مشــارکت داشته باشند. 
البته توجیه کــردن نه به آن معنی که ما گفته باشــیم و 
آن ها هم قبول کنند؛ باهــم دیالوگ کردیم. نتیجه اش 
صورت جلســه ای شــده اســت که این صورت جلسه را 
مــن به زودی به شــورای سرپرســتان که فقط رؤســای 

دانشکده ها هستند می برم برای چکش کاری نهایی.
در مرحله بعد می خواهیم 500 نســخه از سند را چاپ 
کنیم و دراختیار تک تک استادان دانشگاه قرار دهیم و 
در جلسه ای موسوم به »آش خوران« که به طور منظم هر 
ســال دو بار برگزار می شود، نظر هرکس را که روی سند 
بحثی دارد، بشــنویم. اعتقاد ما این است که نمی توان 
برای همه یک نسخه واحد پیچید و هر دانشکده بسته به 
ماهیت خود باید برنامه اجرایی ویژه خود را داشته باشد.
آیا پیش تر هم سند تحول داشته ایم یا نه؟ چه 

سرانجامی داشتند؟ 
بله این پنجمین یا ششــمین برنامه راهبردی دانشگاه 
بوده اســت. اول بگذارید از موفق بودن یــا نبودن آغاز 
کنیم. برنامه راهبردی در ســه حالت با موفقیت روبه رو 
نمی شود. یک حالتش که از همه حادتر و نادرتر است این 
است که برنامه راهبردی تدوین می شود، ولی هیچ وقت 
اجرا نمی شود. این در دنیا خیلی کم، ولی در ایران یک 
مقدار بیشتر اتفاق می افتد. علتش این است که خیلی 
از وقت هــا برنامه راهبردی نه براســاس نیاز و ضرورت، 
بلکه براساس دســتوری از باال یا جو و جریانی مقطعی 
یا ســلیقه شــخصی قدرتمند تنظیم می شــود. حالت 
دوم این اســت که برنامه اجرا می شــود، ولی به اهداف 
ازپیش تعیین شده اش نمی رسد. این حالت ممکن است 
برای برنامه ما هم پیــش بیاید. یک حالت دیگرش این 
است که به اهداف ازپیش تعیین شده می رسد، ولی در 
زمان مقرر نمی رسد. مثًا شما اهداف برنامه را 10ساله 
تعیین کرده اید، ولی در ســال بیســتم به آن می رسید. 

اولین برنامه هم در زمان دکتر اعتمادی تنظیم شد. 

نگاهی به کلیات برنامه راهبردی دانشگاه تا سال 1405 

1405 کجا خواهیم ایستاد؟
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96 اسفند   12 شنبه    752 شماره  پرونــــــــــــــــــــــده

بعد از انقالب؟
بله. قبل از انقاب عمده سندهایی که وجود دارد از زمان 
دکتر مجتهدی و بیشتر جنبه مأموریت دارد. گفته شده 
است دانشگاه صنعتی آریامهر آن موقع برای چه ایجاد 
شده است.  ولی ما دیگر به اهداف و برنامه اجرایی و... 
برنخوردیم. عبارت معروفی است که می گوید دانشگاه 
صنعتی آریامهر برای تربیــت نیروهای متخصص برای 

صنایعی که درحال تأسیس بودند، ایجاد شده است.
اسناد قبلی همه شان مطالعه شدند. بعضی هایشان واقعًا 
درحد یک سند راهبردی نبودند و به اجرا هم نرسیدند. 
برنامه اول در دوره دکتر اعتمادی تا حد زیادی به دانشگاه 
خــط مشــی داد و یک کارهایــی هم زمان آقــای دکتر 
اعتمادی شروع شد. منتهی دوره آقای دکتر اعتمادی 
دوره کوتاهی بود و رؤسای دیگر راه وی را ادامه ندادند. 
در زمان آقای دکتر سهراب پور خوشبختانه دوره ایشان 
طوالنی بود. برنامه اول ایشان به نظرم خیلی خوبی بود 
و تا حد خیلی زیادی هم خط داد، ولی همه آن برنامه ها 
به نظرم در یک موضوع وجه اشــتراک دارند؛ هیچ وقت 
تبدیل به برنامه های عملیاتی نشده اند. یعنی شما وقتی 
یک چشم انداز برای دانشگاه ترسیم می کنید، اگر موارد 
آن را ریز نکنیــد که قابل اندازه گیــری و قابل فهم برای 
الیه های زیرین سازمان باشد و برایش اقدامات اجرایی 
ننویسید که چگونه می خواهد عملیاتی شود و اگر برایش 
نظام پایش نگذارید، بدیهی است که سازمان از خودش 
به صورت خودجوش حرکتی نکند. سازمان دوست دارد 

به آنچه عادت کرده است ادامه دهد. 
آیا امیدوارید این سند اجرایی شود؟ ضمانت 

اجرایی اش چیست؟ 
بلــه. خیلی زیــاد. همین امــروز در جلســه ای خدمت 
دوستان معاونت آموزشی بودم. وقتی موضوع به جایی 
رسید که باید تصمیم گیری شود، خود همکاران صحبت 
از بررســی تطبیق این تصمیم با سند راهبردی کردند. 
پیش از این برای تصمیم گیری های داخل دانشگاه هرگز 
کسی نمی گفت که با سند راهبردی موضوع بررسی شود. 
بسیار امیدوار هستم که این برنامه با این مشخصات، با 
تغییر مدیران و رئیس دانشــگاه و حتی باالتر هم تغییر 
نکند. هرچند به هیچ عنوان نمی گویم این برنامه وحی 
منزل اســت و غیرقابل تغییر؛ ولی اســتخوان بندی آن 
حفظ خواهد شــد. هر برنامه ای باید در طول اجرا مورد 
بازبینی هایی قرار گیرد، زیرا به هرحال شرایط محیط و 
درون دانشگاه دســتخوش تغییراتی خواهد شد و باید 
برای موفقیت، خــود را با آن ها هماهنــگ کنیم. البته 
اشــکالی به خود من وارد اســت که هنوز نتوانســته ایم 
برنامــه را کامل درمعرض قضاوت و کارشناســی عموم 
قرار دهیم، که به زودی این اتفاق خواهد افتاد. دغدغه 
من این اســت که این برنامه تبدیل بــه گفتمان داخل 
دانشــگاه شــود. بزرگ ترین ضمانت اجرای آن همین 
اســت که افراد و ســازمان های ذی ربط در دانشگاه، به 
برنامه مسلط بوده و به آن باور داشته باشند. همین حاال 
هم این گفتمان به صورت جزئی در برخی قسمت های 
دانشگاه دیده می شود. به طور مثال مرکز آموزش های 

الکترونیک دانشگاه ضمن آنکه 
با »مکتبخونه« توافقات خوبی 
داشــته اســت، تعداد زیادی از 
دروس را ضبــط کــرده و روی 
ســایت گذاشته است. فقط هم 
از این حرکت بحث مالی مدنظر 
نبوده اســت؛ بلکه وجه مهم تر 
آن اثربخشــی اجتماعی است. 
یعنی هرکسی در هرجای ایران 
بتواند به بهترین محتوای درسی 
ارائه شــده در دانشگاه صنعتی 
شریف دسترسی پیدا کند. این 
اتفاقــات و ســوگیری ها به من 
قوت قلب می دهد که این برنامه 

اجرا خواهد شد.
ضـــــــر  ل حا رحـــــا د

نگرانی های شما چیست؟
کمی باید ســطح مشارکت را باال ببریم. االن چشم انداز 
و برنامه های کلی مشــخص شــده اســت. حــال نوبت 
واحدهای مختلف در دانشگاه است که برنامه عملیاتی 
را بــا کمک هــم تدوین کنیم و التزام عملــی به برنامه را 
به صورت سیســتماتیک اجرا کنیــم. معاونت ها تا حد 
خوبی درگیر شده اند و حاال نوبت دانشکده هاست که باید 
فعال ترشان کنیم. سپس باید یک نظام پایش و ارزیابی 
عملکرد در مرکز مدیریت راهبردی ایجاد کنیم و پاداش 

و جریمه های رسیدن به اهداف را تعیین کنیم.
پس می توان گفت که مرکز مدیریت راهبردی 
دانشگاه جایی است که برنامه ریزی و اجرای 
برنامه را پایش و ارزیابی می کند. درست است؟ 
آیا این مأموریت تعریف شده، دخالت در امور 

واحدهای ذی ربط محسوب نمی شود؟
ما ابدًا نمی خواهیم در امور دخالت کنیم. هر موضوعی 
متولی خودش را دارد. متولی آموزش، معاونت آموزشی 
است. متولی پژوهش، معاونت پژوهشی است. کارهای 
اجرایی همه دردست خود واحدهاست؛ ولی چه کسی 
برنامه ریزی کند و بر اجرا نظارت داشته باشد؟ مدیریت 
راهبــردی. ما وارد جزئیات نشــده ایم و در تدوین برنامه 
عملیاتی واحدها فقط در نقــش یک کمک فکری وارد 
می شویم. حتی نهادهای وابسته به دانشگاه مثل انجمن 
فارغ التحصیان و بنیاد شریف نیز مأمور شده اند برنامه 

عملیاتی خود را برای ما آماده کنند.
اندازه مرکز مدیریت راهبردی چقدر است؟

ســعی کردیم آن را بسیار کوچک و چابک تعریف و اداره 
کنیم. فعًا در بدو تأسیس، یک مدیر، یک قائم مقام و 4 
کارشناس. اگر تشکیات راه بیندازیم خطر موازی کاری 
بسیار زیاد خواهد شد. مثًا اگر یک مدیر مخصوص پایش 
امور آموزشــی تعریف کنیم، قطعًا با معاونت آموزشی به 
تضاد و اصطکاک منجر خواهد شد. اتفاقًا می سپاریم به 
خود معاونت آموزشی و می گوییم که ما در خدمت شما 
هستیم تا ابزار یا روش های مورد نیاز برای اجرای برنامه 
را در اختیار شــما بگذاریم. مثــًا اگر دنبال یک نظام یا 
اپلیکیشین داخلی برای اجرای بهتر برنامه هستید، ما آن 
را برای شما طراحی می کنیم. یا مثًا ممکن است رسیدن 
به خیلی از اهداف، نیازمند هماهنگ کردن چند واحد 
مختلف در دانشگاه باشد. ما در ایجاد این هماهنگی و 
ایجاد تفاهم در کار وارد خواهیم شــد. ما هرگز از موضع 
باال وارد نخواهیم شد، بلکه بنا داریم در کنار واحدهای 

مختلف دانشگاه قرار گیریم.
آیا دانشگاه شریف به دانشگاهی جامع تبدیل 

خواهد شد یا صنعتی خواهد ماند؟
قطعًا تخصصی خواهیم ماند و جامع نمی شــویم؛ ولی 
در رشته هایی که با ما فصل مشترک دارند فعال خواهیم 
شــد. مثًا در جاهایی که با علوم انســانی یا پزشــکی 
مشترک می شویم، وارد خواهیم شد. در خود پزشکی هم 
شاخه شاخه است. یعنی مثًا در داروسازی می دانیم که 
وارد نخواهیم شــد؛ ولی در تشخیص و درمان به صورت 
جدی وارد خواهیم شــد. کًا در مباحث بین رشته ای، 
مطلوب ما این است که فعال شویم. 
آی تی، نانــو، بایو و کاگنتیو )علوم 
شــناختی( و سوشــیال ساینس 
)علوم اجتماعــی( موضوعات روز 
و آینده دنیا هســتند که بنا داریم 
به آن ها ورود کنیم. در اینجاســت 
که مثًا فلسفه علم نقشی اساسی 
ایفا خواهد کرد. واقعیت این است 
که دانشکده ها دورشان حصر شده 
است و نمی توانند دور و اطراف خود 
را خــوب ببیننــد. به همین خاطر 
می خواهیم با ورود سیستماتیک 
به این موضوعات بین رشته ای، ُبعد 
جدیدی به دانشــگاه بدهیم. این 
برنامه با عنوان NBICS در جهان 

شناخته شده است.

برخی از اهداف چشم انداز 1405 به روایت اعداد

هـــر واحـــد در دانشـگاه 
بـــخش  اجـــرایی  متولی 
مربوط به خود است. مثاًل 
معاونت آمـــوزشی بـــرای 
مسائل آموزشی، معاونت 
مسائل  بـــرای  پژوهشی 
پژوهشی. ولی چه کسی 
متولی برنامه ریزی است؟ 

مرکز مدیریت راهبردی

مســائل جزئی دیگری نیز در مباحث مالی دیده شــده اســت. میزان درآمدهای 
حاصــل از آموزش هــای آزاد، قراردادهــای ارتباط با صنعت، ســهم دانشــگاه در 
شــرکت های دانش بنیان، جذب منابع از خیرین و اوقاف و... که در آینده به آن ها 

بیشتر خواهیم پرداخت.

شــریف تا پایــان چشــم انداز دانشــگاهی  
مانــد. باقــی خواهــد  نفــری  1212000 هــزار 

1200 سال 1405

نســبت اســتاد به دانشــجو از حالت فعلی که 1 به 24 اســت، باید به 1 به 17 برسد. یعنی 
جمعیت اعضای هیئت علمی ما باید به 700 نفر برســد. االن 480 نفر هستیم. باتوجه به 
بازنشستگی حدود 150 نفر از اعضای فعلی تا آن سال، باید 400 هیئت علمی جدید جذب 
کنیم که یکی از بزرگ ترین چالش های برنامه است؛ زیرا حتی اگر چنین حجمی از نیروی 
انســانی باکیفیت، موجود و قابل شناسایی باشد، برخی اسناد باالدستی مشکاتی برای 
تحقق آن می تواند ایجاد کند. شاید بخشی از این جذب را در پژوهشکده ها تحقق بخشیم.

دانشــگاه شــریف تا ســال 1405 باید 1200 دانشجوی بین المللی داشــته باشد، یعنی 
10درصد جمعیت دانشــگاه. هدف دانشــگاه از ایــن کار فقط درآمدزایی نیســت؛ بلکه 
اهدافی اســتراتژیک پشــت آن نهفته اســت. به دنبال دانشــجوی باکیفیت هستیم تا در 
آینــده بتوانند ســفیران تبلیغاتی ایران در کشــور خود باشــند. امــروز هروقت صحبت از 
تعامل با مثًا ژاپن می شــود، اولین کســانی که بــرای کار فراخوانده می شــوند، ایرانیان 
تحصیل کرده در ژاپن هســتند. عکس این موضوع نیــز می تواند رخ دهد. بخش عظیمی 
از فعالیت هــای مدیریــت امــور بین الملــل نیــز درراســتای تحقق همین هدف اســت.

ترکیب دانشــجویان را برحسب جمعیت )نه 
بودجه اختصاصی(، 50درصد دانشجویان 
دانشــجویان  50درصــد  و  کارشناســی 
تحصیــات تکمیلی تشــکیل خواهند داد. %50%50

1
24

1
17

 نسبت استاد 
دانشــجو به 

دانشجوی 
بین المللی

ترکیب دانشجویان

چشم انداز دانشگاهی
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یکــی از معضــات مهــم فعلــی  محیط زیست
محیط زیســتی کشــور در حــوزه محمدجواد هاشمی

مدیریــت پســماند، میــزان فــراوان تولیــد پســماند 
تجزیه ناپذیر و زباله های پاستیکی است و در این بین 
بطری های پاستیکِی آب آشامیدنی، حجم بزرگی از 
این نوع پسماند را تشکیل می دهند. براساس یافته های 
محققان بین المللی،  برای تولید هر یک لیتر آب بطری، 
سه لیتر آب و معادل 5/6تا10/2مگاژول انرژی مصرف 
شــده و معادل 165/6گــرم کربن دی اکســید تولید 
می شود. براساس گزارش ها، به طور متوسط در جهان 
تنها یک بطری از هر پنج بطری پاستیکی آب بازیافت 
می شود و مابقی در طبیعت باقی می ماند )خبرآناین(. 
از دیگــر معایب اســتفاده از بطری های پاســتیکی 

می توان به این موارد اشاره کرد.
1( تجزیه این بطری ها بیش از هزار سال طول می کشد 

و سوزاندن آن ها باعث تولید مواد سمی می شود.
2( ســرانجاِم این بطری ها واردشــدن به دریاهاست و 

واردآوردن تأثیرات منفی بر اکوسیستم های دریایی.
3( درصورت نگهــداری بطری های آب درمعرض نور 
آفتاب، مشــتقات ســرطان زای نفتی آن جدا شــده و 

وارد آب می شود.
دلیــل اســتفاده از آب بطــری در بیــن مــردم، تصور 
بهداشتی بودن آن ها درمقایسه با آب لوله کشی است. 
اما تحقیقات نشــان می دهد به علت ورود باکتری های 
موجود در این بطری ها به آب داخل آن ها، آلودگی آب 
این بطری ها بیشتر است. در پژوهشی جدید که با تاش 
محققان دانشــگاه هاروارد و کارشناسان مرکز کنترل و 
پیشــگیری بیماری های آمریکا صــورت گرفته، معلوم 
شده نوشیدن آب از بطری های پاستیکی که در ساخت 
  BPA یا A آن ها از ماده شیمیایی و البته سمی بیسفنول
استفاده شده است، میزان مواد شیمیایی سمی موجود 
در ادرار را تا حدود 70درصد افزایش می دهد که بدون 
شک تهدید مهمی برای سامت کل بدن است )تبیان(.

وضعیت ایران در استفاده از آب بطری
براساس آمار ارائه شده از سوی وب سایت statista میزان 
آب بسته بندی شده ایران تقریبًا نسبت به دیگر کشورها 

وضعیت خوبی دارد. اقدامات بین المللی جهت کاهش 
مصرف آب بطری چندین ســال اســت در کشــورهای 
مختلفی درحال انجام است. برخی کشورها در مقابله 
با شرکت های تولیدکننده آب بسته بندی شده اقدامات 
مختلفــی انجام داده اند و حتی در برخی مناطق موفق 
شده اند فروش آب بطری را ممنوع کنند. کشورهایی مثل 
استرالیا، هند و ایاالت متحده آمریکا ازجمله کشورهایی 
بوده اند که در آن ها اســتفاده از آب بسته بندی شده در 

چند شهر و پارک های ملی ممنوع شده است.

ممنوعیت استفاده از آب بطری در سازمان 
حفاظت محیط زیست

در روزهــای اخیر خبرهای خوبی از ســازمان حفاظت 
از محیط زیســت دررابطه با ممنوعیت اســتفاده از آب 
بسته بندی شــده در این ســازمان به گوش می رســد. 
پیشنهاد این اقدام از سوی کاوه مدنی، معاون آموزش 
و پژوهش ســازمان محیط زیســت بوده است. در این 
پیشنهاد استفاده از آب بطری در سازمان محیط زیست 
و مجموعه های وابسته در سطح کشور، به جز مناطقی 
که آب بهداشتی و لوله کشی ندارند، ممنوع شده است. 
به عاوه از همه دســتگاه ها و نهادهای دولتی شــامل 
اداره ها و دانشگاه ها درخواست شده است ممنوعیت 

اســتفاده از آب بطری را به صورت داوطلبانه آغاز کنند 
و حتــی پیشــنهاد تصویــب آن در هیئــت دولت برای 

تبدیل شدن به قانون نیز ذکر شده است.

دو روی یک سکه
این خبر در نگاه اول بسیار امیدوارکننده و دلگرم کننده 
اســت، آن هم در ســازمانی که مدیر جدیدش عیسی 
کانتری، نمی خواهد توسعه کشور معطل محیط زیست 
بماند! خبری که نشان می دهد هنوز در پردیسان کسانی 
هستند که قلبشان برای حفظ منابع آبی و محیط زیستی 
ایران می تپد. البته با رویکردهایی که آقای کانتری از 
زمان آغازبه کار خود در این سازمان از خود نشان داده اند 
تا حدی جــای تعجب دارد که چگونه این پیشــنهاد را 
پذیرفته اند! درعین حال این خبر نشان از آن دارد که برای 
فرهنگ ســازی رفتاری درست در جامعه، نخست خود 
ارگان های مرتبط باید آغازکننده تغییر باشند تا جامعه 
را هم به پیروی از آن رفتار وا دارند. اما اگر کمی عمیق تر 
به موضوع نگاه کنیم این سؤال در ذهن شکل می گیرد 
که چرا با وجود مضرات استفاده از آب بسته بندی شده، 
تابه حال در ســازمان به اصطاح حافظ محیط زیست 
ایران از آن استفاده می شده است. آیا نمی بایست این 
اقدام خیلی زودتر از این ها صورت می گرفت؟ یا اینکه 
چرا از لفظ »ممنوع شدن« استفاده شده است؟ یعنی 
کارکنان این ســازمان هنوز هم مضرات استفاده از آب 
بطری ها را قبول نکرده اند که باید استفاده از بطری ها 
را برای آن ها ممنوع کرد؟ شاید هم این استفاده به قدری 
زیاد بوده اســت که رئیس ســازمان را بــه پذیرش این 
درخواست مجبور کرده است؛ مدیری که هنوز یک سال 
از عمر مدیریتش نگذشته است، ولی صدای تمام فعاالن 
محیط زیســت و نمایندگان خانه ملت را درآورده است 

که خواسته آن ها را می توان در این بیت خاصه کرد:
امیدوار بود آدمی به خیر کسان

مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان
باوجوداین اما این اتفاق، خبری خوش از دل ســازمان 
محیط زیست کشور اســت و می توان آن را به فال نیک 
گرفت و منتظر اقدامات بعدی برای فرهنگ سازی های 

بیشتر درجهت مدیریت پسماند و مصرف آب بود.

اقدام سازمان محیط زیست در جهت کاهش از مبدأ پسماند

صد قدم به عقب، یک قدم به جلو!
از دبی درس بگیریم 

شاید تابه حال با شنیدن نام  محمد فالحی

دبی آن را هم ارز توسعه یافتگی، رفاه، زرق وبرق، 
تجمل و زیبایی در نظر می گرفتیم. البته امکان 
نسبت دادن تمام این ویژگی ها به روبنای شهر 
دبی هست، اما در پس همه این نکاِت به ظاهر 
جــذاب واقعیت هایی خفته اســت که شــاید 
چندان جذاب نباشد. احتمااًل تابه حال فراوان 
شنیده اید که پیشرفت شــهرهایی مثل دبی، 
ابوظبی و حتی کشــورهایی مثل قطر و ترکیه 
به علــت کم کاری مــا و رهاکــردن فرصت های 
اقتصادی از سوی ما یعنی ایران بوده است! اما 
اتفاقــًا در اینجا می خواهیم به این بپردازیم که 
چــرا الگوی مــا نبایــد توســعه یافتگی، رفاه و 

زرق وبرق صرف باشد. 
به شــهر دبی بازگردیم. شهر دبی و به طورکلی 
بــا  کشــور امــارات، آب موردنیــاز خــود را 
شیرین کردن آب دریا تأمین می کند و ازآنجاکه 
نمــک استخراج شــده از آب مجــددًا به دریا 
برگردانــده می شــود، ســطح نمــک آب در 
ســواحل امــارت از 32هــزار ppm در مــدت 
30سال گذشته با 46درصد افزایش به47هزار 
ppm رســیده اســت و این موضــوع تهدیدی 
بــرای حیــات موجــودات آبــی ایــن منطقه 
محســوب می شــود. دبی که بــه الس وگاس 
خاورمیانه مشــهور اســت یکی از بزرگ ترین 
درمیــان  کربن دی اکســید  تولیدکننــدگان 
شهرهای جهان است. جالب اینجاست که در 
دبی نیز مثل شــهرهای خشک ایران ازجمله 
یــزد و اصفهان، صنایــع آب بــری مثل فوالد 
و آلومینیوم مســتقرند. ایــن صنایع عاوه بر 
آب بربــودن، مصــرف برق بســیار شــدیدی 
هــم دارنــد. همچنیــن گرچه امــارات ازنظر 
منابع نفتی هشــتمین کشــور جهان اســت، 
تأمین کننده عمده گاز طبیعی اش قطر است 
که تأمین این منبع هم امــروز با چالش هایی 
مواجــه شــده اســت. به عــاوه دبــی نیز که 
پتانسیل تابشــی فراوانی دارد ازنظر استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر مثل خورشــید و باد 
رشــد چشمگیری نداشته  است و اکنون قصد 
دارد برق خود را از منابع هسته ای تأمین کند. 
مشــکل دیگر این شــهر مدیریت پســماند آن 
اســت. درحالی که ظرفیت تبدیل پسماند در 
شــهر دبی 260هزار مترمکعب در روز اســت، 
تولید پسماند شــهری آن چیزی حدود 2برابر 
یعنی 480هزار مترمکعب در روز اســت. همه 
این هــا درحالی اســت کــه دبی تحــت هیچ 
تحریمــی نبوده اســت و اتفاقــًا تمــام منابع 
اقتصــادی و فناورانــه الزم را دراختیار داشــته 
اســت. مشــکل آنجاســت که دبی نیز مثل ما 
توســعه یافتگی را در بســتری کان تــر یعنی 
توسعه پایدار ندیده اســت. از کجا معلوم طی 
چنددهه آینده دبی به همان زیبایی باشــد که 

شنیده بودیم!

منبع: نیویورک تایمز

چرنوبیل دوباره می تپد
مقامــات اوکراینی اعام کردند پروژه ی ســاخت نیروگاهی خورشــیدی در محل 
فاجعه ی هسته ای چرنوبیل، به پایان رسیده است. این نیروگاه خورشیدی می تواند 
نیازهای 2000 خانــه را برطرف کند و اگر از کل این منطقه به عنوان محلی برای 
احداث نیروگاه های هســته ای استفاده شود، این میزان تولید انرژی خورشیدی 

می تواند به 100 برابر افزایش یابد. به گفته  مقامات اوکراینی، با وجود آلودگی های این ناحیه، 24 هزار سال 
طول می کشد که مردم بتوانند با آسودگی به این ناحیه بازگردند و زندگی عادی خود را از سر گیرند. اما پروژه ی 
نیروگاه خورشیدی نشان می دهد می توان از چنین منطقه ی وسیعی استفاده های مفیدی کرد. )زومیت(

 گوگل تجدیدپذیر می شود
دسامبر 2016، حدود یک سال پیش، گوگل وعده داد انرژی دیتاسنترهای خود 
را از منابع انرژی تجدیدپذیر تأمین خواهد کرد. این شــرکت در توییتی اعام کرد 
خریدهای اخیرش، این هدف را به واقعیت مبدل ساخته است. گوگل اخیرًا برای 
ســه نیروگاه بادی قرارداد بســته که تولیدی این نیروگاه ها مجموعًا 535 مگاوات 

است. سرمایه گذاری گوگل در زیرساخت های انرژی برای این سه نیروگاه به بیش از 3/5میلیارد دالر می رسد. 
اکنون ظرفیت تولید انرژی بادی و خورشــیدی گوگل، 3گیگاوات اســت. گوگل می گوید این ظرفیت برای 

تأمین انرژی صددرصد محصوالت و سرویس هایش کافی است. )زومیت(

انــــرژی و محیط زیــــست 96 اسفند   12 شنبه    752 شماره  توسعه پایدار

مصرف سرانه آب بسته بندی شده
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هــــــــنر و ادبیـــــــات

جشنواره فیلم فجر  ادبیات
پرحاشیه تر پگاه پزشکی امسال 

از همیشه گذشــت و تولیدات سازمان 
هنری رســانه ای اوج به تنهایــی یــا در 
کنارهم سیمرغ های بهترین کارگردان و 
بهترین فیلم را از آن خود کردند. یکی از 
فیلم های این سازمان »تنگه ابوقریب« 
به کارگردانی بهرام توکلیست. فیلمی که 
هم ســیمرغ بهترین کارگردان را با »به 
وقت شــام« به اشــتراک گذاشت و هم 
به تنهایــی برنده ســیمرغ بهترین فیلم 
شــد. این فیلم هرچنــد در همان ابتدا 
جنگ محوربودن داستانش را روی پرده 
سینما می نویسد، با ضرباهنگی آرام و در 
فضایی به دور از مؤلفه های جنگی آغاز 
گفت وگویــی  میــان  در  می شــود. 
شخصیت های کلیدی اش را می پردازد 
و با آن ها به دنیای پشــت جبهه می رود. 
آغازی که به خصوص برای کســانی که 
سابقه ســینمایی توکلی را می شناسند 
نویدبخش فیلمی متفــاوت در ادبیات 
ســینمایی دفاع مقدس ایران بود. این 
نوید در نیمه اول فیلم نیز کم و بیش ادامه 
پیــدا می کند. فیلم در نیمــه آغازینش 
شعارگویان به ســمت جنگ نمی دود و 
مخاطــب را در هجــوم اشــک و انفجار 
محاصــره نمی کند. بــا طمأنینــه گام 
برمی دارد و البه الی تصویرپردازی های 
تقریبًا بدیع خود جایی برای اندیشیدن 
باز می گذارد. گفت وگو کماکان، هم بار 
اصلی شــخصیت پردازی ها را به دوش 
می کشد و هم در مواجهه شخصیت های 
متفاوت ســؤال هایی در ذهن مخاطب 
شکل می دهد. ســؤال هایی که نوسان 

ضرباهنگ فیلم و سکانس های کم حادثه 
ابتدای آن فرصــت کاوش در آن ها را به 
بیننده می دهد. ازجمله این لحظات می 
توان به تاب بازی شخصیت نوجوان فیلم 
با ماسک ضدشیمیایی بر صورت اشاره 
کرد. تصویری شعرگون از کودکانه های 
جنگ؛ تصویری که، صدافســوس، در 
تصویر قهرمان ســاز پایانی فیلم به کلی 

پایمال می شود.
»تنگــه ابوقریــب« امــا بــه ضرباهنگ 
متمایز خود وفادار نمی ماند و به دامان 
کلیشــه های هالیوودی فیلــم جنگی 
می افتــد. ایــن کلیشــه ها درپــی آن 
برمی آیند کــه مانند هر فاجعه دیگری، 
از جنگ هــم روایتی ارائــه دهند که در 

پایان بیننده را نه با اضطراب و درگیری 
ذهنی، بلکه با خاطری تســکین یافته و 
اشکی »انسان دوستانه« در چشم روانه 
خانه کنند. »تنگه ابوقریب« نیز تقریبًا با 
ورود بــه تنگه، ضرباهنگی تند و روندی 
هجومی به خود می گیرد. بیننده در نیمه 
پایانی فیلم نه تنها دیگر فرصت ندارد به 
فیلم و آنچه در آن روی می دهد بیندیشد 
و با کنشی فعال با آن همراه باشد، بلکه 
آن چنــان با صحنه هــای تکان دهنده و 
اصوات مهیِب پیاپی محاصره می شود 
کــه فرصت تســلط بر عواطفــش را نیز 
کمتــر می  یابد و به کلی خــود را دربرابر 
هجوم فیلم می بازد. در برابر این مخاطب 
ازخودباخته است که فیلم ذره ذره رنگ 

عوض می کند و بر چهره کریه جنگ که 
برســاخته تصاویر اولیــه اش بود، نقاب 
قهرمانــی می زند. اینجاســت که نگاه 
هالیوودی به جنگ رو می نمایاند و از آن 
پس فیلــم نه علیه جنگ بلکه تنها علیه 
دشمن ســخن می گوید. علیه دشمنی 
که هیوالییســت به هیئت تانک و چهره 
انســانی ندارد. گویی فیلم نمی خواهد 
مخاطب حتی به اندازه شخصیت های 
بد داســتان هم به آن ها در مقام انسان 
نــگاه کند. به جــای مردمــان معمولی 
عراق که در ســوی دیگــر این اجبار تلخ 
تاریخی و زیر ســلطه حکومتی وحشی 
ناچارنــد چون مــا بجنگنــد و بمیرند، 
به جای انســان هایی معمولی که حرف 
می زنند و می گریند و مرگشــان خونین 
اســت، ما تنها تانک هایی می بینیم که 
آتــش  می گیرنــد. درحقیقــت فیلم در 
روند پایانی خود نمی خواهد جنگ را و 
کشتار را تقبیح کند، بلکه از آن بستری 
می سازد برای برانگیختن شور مخاطب. 
شوری که در پایان بندی فیلم در نقطه ای 
متمرکز می شــود: »پیروزی«، پیروزی   
منعکس شده در کودکانه ترین چشمان 
فیلم. ازاین روســت که »تنگه ابوقریب« 
خود را نقض می کند و از یاد می برد یکی 
از قهرمان هایش خطاب به نوجوانی که 
شور جنگیدن دارد گفته است: »جنگ 
برنده ندارد«. درواقع تصویرهای شعاروار 
پایــان  فیلم تمــام تصاویــر آغازین را در 
ذهن مخاطب خط می زند. شاید دلیل 
این تناقض را باید در پروبال اســاطیری 
سیمرغ بجوییم. شاید این بهای در اوج 

بودن است. 

نقدی بر »تنگه  ابوقریب« برنده  چهار سیمرغ جشنواره فیلم فجر

این بهای در اوج بودن است

اسفند 96 سه شنبه 8  پرسه در خیابان های روزشماره 752  

وایت باالنس
ضمن تبریک ترم جدید، قرار اســت َچم وَخم وایت باالنس یا تراز سفیدی را در چند هفته 
ریز به ریز بشناسیم. اولین بار شاید موقع اختراع آذرسنج نوری یا دماسنج اوپتیکی مفهوم 
وایت باالنس معنی پیدا کرده  است. در این وسیله فیزیکی، همان طور که می دانید، دوربینی 
به سمت جسمی گداخته گرفته می شود، سپس کاربر رنگ تابشی آن را با نوار باریکی که 
در چشمی دوربین قرارگرفته است مقایسه می کند. میزان سرخی یا سفیدی به هرکجای 
طیف نوار که نزدیک باشد دمای جسم مورد اندازه گیری همان است. ماجرا از اینجا شروع 
شد که فردی باهوش با دقت در کار آهنگری مشاهده کرد که جسم مجاور آتش با افزایش 
دما ابتدا رنگی زرشــکی پیدا می کند، ســپس سرخ و پرنور می شــود و هرچه می گذرد به 
نارنجی و زردی و سفیدی می گراید. این اتفاق را می توانیم موقع استفاده از فندک اتمی و 
کبریت هم تجربه کنیم. به وضوح شعله فندک اتمی دمای بیشتری دارد و نوری که از آن 
ساطع می شود آبی است. درمقابل کبریت با دمای کمتر دارای شعله ای زرد و قرمز است.

عکاس باشی

مشکل درد عشق را حل نکند 
مهندسی؟

در تمــام دنیا هنر به عنوان  کیمیا علیون

حرفــه شــناخته می شــود  و اگر کســی قصد 
داشته باشد به صورت حرفه ای هنری را دنبال 
کنــد، آن هنــر شــغل او می شــود. بنابرایــن 
هنرمنــد به راحتــی می توانــد عاقــه اش را 
به صورت حرفه ای دنبال کند. ولی در بعضی 
از کشور ها، مثل کشور ما، هنر بیشتر به عنوان 
ســرگرمی شــناخته می شــود و نه حرفه.  در 
فرهنگ ما دید جامعه به هنرمند آن طوری که 
باید باشــد نیســت و این تصور وجود دارد که 
افــرادی که به هر دلیلی نتوانســته اند دکتر یا 
مهنــدس شــوند، هنــر را به عنــوان رشــته 

دانشگاهی و شغلشان انتخاب می کنند.
عامــل دیگری که باعث می شــود من و شــما 
ترجیح دهیم در کنار هنر حتمًا شغل دیگری 
داشته باشیم این است که در اوضاع فعلی در 
حوزه هنر امنیت شــغلی وجــود ندارد و برای 
هنرمندی که مشــهور نیست، سقف درآمدی 
وجود دارد که در خیلی از موارد کفاف زندگی 
معمولــی را نمی دهد. در خیلــی از موارد هم 
هنرمنــد مجبور می شــود هنرش را آن طوری 
که باب میلش نیســت، به صــرف اینکه منبع 
درآمدی داشته باشــد، عرضه کند. به همین 
علت اســت کــه همه مــا آهنگ هــا، فیلم ها، 
تئاترهــا و کتاب هایــی را می بینیــم کــه فقط 
مخاطب پسند ند و محتوایی آن چنانی ندارند. 
درنتیجه در بسیاری از موارد تصمیم می گیریم 
دغدغه مالــی را از راه دیگری برطرف کنیم تا 
هنرمان را ارزان نفروشــیم و با خیال راحت به 

آن بپردازیم. 
مــواردی هم هســت که عاقه به خود رشــته 
مهندســی، نــه عواملی که گفته شــد، باعث 
می شود بکوشــیم تا این دو حرفه را به صورت 
موازی پیــش ببریم. حتی در ایــن موارد هم 
هنر بیشــتر کمک کننده اســت تا بازدارنده؛ 
چراکه مهندســی موفق اســت کــه از دریچه 
درســت و بعضًا متفاوت از دیگران به مســائل 
پیش رویش نــگاه کند و هنر ایــن امکان را به 
او می دهــد. بــرای چنین افــرادی پرداختن 
بــه هنــر می توانــد زنــگ تفریحی باشــد که 
وســط تمام امتحان ها و پروژه هــا، و در آینده 
در خــال مســائل و مشــکات کاری بــه آن 
پنــاه می برنــد. شــاید حرفه ای بــودن در دو 
کار متفاوت به صورت موازی ســخت باشــد، 
ولــی هرگز  ناممکن نیســت. بــه قول معروف 
ســخت  اســت ولی ممکن. مالکــوم گلدون، 
جامعه شــناس بریتانیایــی می گویــد بــرای 
ماهرشــدن در هر کاری ده هزار ساعت زمان 
الزم اســت. زندگی مــا به صــورت میانگین  و 
بــا عمر 65 ســال 569هــزار و400 ســاعت 
اســت، پس اختصاص دادن 10هزار ســاعت  
 بــه کار و هنــر آن قدرهــا کــه فکــر می کنیم 

سخت نیست!

شاید ندانید که
شترسواری دوالدوال نمی شه 

ریشــه ی این ضرب المثل آن  است که می گویند 
هنگام شترسواری نمی توان با خم شدن روی شتر 
خود را پنهان کرد؛ چراکه برای شترســواری باید 
روی آن صاف ایســتاد و برای همین شترسواری 

دوالدوال نمی شه!
   برگرفته از کتاب »فوت کوزه گری«، مصطفی رحماندوست

نیم واحد فارسی
»است« همان »هست« نیست!

است: »هست ونیست نذاشتی برام از بس هی جای من اومدی«. هست: »هست که اسم من هست«. است: »نه 
دیگه هســت اسم تو اســت؛ درضمن حتی منم که است باشم٬ هستی دارم«. هســت: »بابا من و تو نداره که، چرا 
خودت رو ناراحت می کنی؟«. است: »رفاقت سر جای خودش، ولی بین من تو فرق هست«. هست: »ولی منفی 
هر دومون می شه نیست، جمعمون هم می شه هستند؛ اون قدر هم فرق نیست«. است: »وقتی می گی در بطری 
آب هست یعنی آب وجود دارد برو بخور، ولی وقتی می گی در بطری آب است، یعنی چیزی که توی بطری هست، 

آب است و چیز دیگری نیست، نگران نباش«. هست: »عجب، پس یه فرق هایی...«.

هنـر  و   ادبیاتهنـر  و   ادبیات

خوش نویس:  هاجر جوادی



صفحـــــــه آخـــــــــر

067...0911: نمي دونــم چــرا ولــی روزنامــه رو که 
دیدم خوشــحال شدم. با اینکه درجواب پیامکم تیکه 

انداخته بودین!��
  اصاًل رفاقت همینه. تیکه هامون رو به هم 
می اندازیم، باهم شــوخی می کنیم، ولی تهش یه دو 

هفته که نباشیم دلمون برای هم تنگ می شه!
019...0939: پیــرو ســتون »وصله پینــه« اردوي 

زیباکنار به دوستمون بگید طبق شواهد پسرا بیشتر 
دچار انحرافات و مســائل به دلیــل تأخیر در ازدواج 
هســتن! دیگه راجع بــه ورزش بانــوان و اینــا زبان 

قاصره.
  بله ایــن روزها به علت تأخیــر در ازدواج، 

پسرا بادکنکن، دست بزنی می ترکن. 
778...0921: گفتي که فقط شرط بود میم شیمي/

من مي آیم و از تو ندارم بیمي/َگر، ِبه َنُبَدم، َبد َنُبود این 
قلمم/تا به خود بیایي شــده ام هم تیمي. #همون_

کنکوري_ارشد_کامپیوتري_دیگه!
  ببیــن اگر نصــف وقتــی رو کــه روی این 
کنکــور  رو  می ذاشــتی  مــی ذاری  رجزخونی هــا 
م.شیمی، االن هم قبولیت قطعی بود، هم روزنامه! 

بیا و رها کن کامپیوتر ِر.

اس ام اس

عکس و مکث
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وصله پینه

daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

من اگر جای طراح بودم برای 
یکی از دست ها موی بیشتری 

می گذاشتم تا سوءتفاهمی 
ایجاد نشود. طراح دقت کن!

ضمنًا الگوبرداری از »فرهنگ 
برهنگی و برهنگی فرهنگی« 
خیلی تکراری شده، هرچقدر 

هم که ازدواجی باشه.

رولینگ استونز در ایستگاه 
مترو شریف

روز. داخلی. ایستگاه مترو
)دانشــجوی هنــر هدفون 
بــه  گــوش دارد و در کنــار 
او دانشــجویی از شــریف 

نشسته است.(
شریفی: ببخشید. می شه صدای آهنگتون رو 

یه کم کم کنید؟
هنری )هدفون را درمی آورد(: بله؟

شریفی: صدای آهنگتون. 
هنری: زیاده مگه؟ 

شریفی: »زیاده« عبارت دقیقی نیست. شدت 
صوتی که شما توی هوا منتشر می کنید بیشتر 

از صد دسی بله.
هنری )تعجب(: یعنی چی؟

شریفی: شدت صوت رو با بتا نشون می دن که 
عبارتــه از ضریب ثابت K در لگاریتم پایه ی 10 
شــدت صوت تقسیم بر شــدت صوت مبنا. که 
اگه ما شــدت صوتی رو که شما دارید توی هوا 
منتشر می کنید توی این فرمول بذاریم تقریبًا 

به عدد 100 می رسیم!
هنری: صد بده؟ باید چند باشه؟

شــریفی: مثــًا وقتــی نفس می کشــیم 10 
دسی بل شــدت صوته. وقتی باهم از فاصله ی 
یــه متری صحبــت می کنیــم 40 دســی بل. 
یــا ســروصدای ماشــین ها تــوی خیابون 70 
دســی بل. شــما االن بیش تر از 100 دسی بل 

دارید شدت صوت تولید می کنید.
 Sympathy for .هنری: ولی آهنگ قشنگیه

the devil از رولینگ استونز. 
شــریفی: همــدردی با شــیطان. 6 دســامبر 

1968. یکی از 500 ترانه  برتر تمامی اعصار.
هنری )با اشتیاق(: یعنی شما می شناسیدشون؟ 

شریفی: بله.
هنری: آهنگ هاشون رو گوش دادید؟

شریفی: خیر.
هنری )ناامید(: واقعًا؟

شــریفی: هیچ کجای علم نیومده آهنگ های 
رولینگ  استونز رو اگه با صدای 100دسی بل 

گوش بدید گوشتون آسیب نمی بینه.
هنری: ولی...

شــریفی: اگه هرروز به طور میانگین 2ساعت 
مــداوم همیــن آهنــگ رو بــا همیــن شــدت 
صــوت گوش بدیــد، توی 21امیــن روز نصف 

شنوایی تون رو از دست می دید.
هنری: من رشته م موسیقیه. اینا ابزار کارمه.

شریفی: بله. از چهره  تون متوجه شدم. 
شما عادت دارید چیزهایی گوش بدید و استفاده 

کنید که درباره شون چیزی نمی دونید؟ 
هنــری: آخه مــا همــه تــوی دانشــکده مون 

این شکلی ایم!
شریفی: تأسف باره. )فکر می کند( البته ما هم 

توی دانشکده مون همه یه جوری هستیم. 
)گوینده ی مترو ایستگاه دانشگاه شریف را اعام 

می کند و دانشجوی شریفی خارج می شود.(

 این شماره از روزنامه تقدیم می شود به حال خوب. به امید، که دلیل پویایی است و به زندگی جریان می بخشد. به 
اتفاقی خوب که درمیان خبرهای بدی که این روزها دامن گیرمان شده اســت، لبخندی روی لب هایمان بیاورد 
و اندکی آراممان کند. تقدیم می شــود به مردی که این روزها خبرهای بهبودیش حالمان رو خوب کرده  است. به 
مردی که مظهر همان امید و پویایی  برای خیلی هاست و دشــوار بود دیدنش در حالت ناتوانی. این شماره تقدیم 
می شود به دکتر رضا روســتا آزاد، رزمنده دیروز کشور و اســتاد امروز شریف و همه  کســانی که با دعای خیرشان 

وسیله  برطرف شدن اندوه بیماری او شدند.

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 
بختیاری، محمد جوانمرد، صالح  ابوذر تمسکی، سحر  محمودی، عماد الدین کریمیان، 
 رستمی، نوید حسینی، محمد فالحی، سید حسین علوی، هاتف محقق، محمد حسین هوائی،
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واژ و ژاژاستاد شریف ما

اســتاد شــریف ما ســر کاس گفت: همه  چیز اختیاری و به اصطاح آپشنال است. 
می توانید سر امتحان نیم ترم بروید، می توانید نروید. می توانید تمرین تحویل دهید، 
می توانید تحویل ندهید. می توانید سر کاس ها حضور داشته باشید یا نه. اصًا همه چیز 
به میل خودتان است و فقط امتحان پایان ترم تأثیرگذار است. اما در روز امتحان متوجه 
شــدیم گول خورده ایــم. پس در ترم جدید به حرف هیچ کس، خصوصًا اســتاد گوش 
نکنید و خیلی شیک و منظم سر کاس رفته، تمرین تحویل دهید و نمره تان را بگیرید.
استاد شریف ما امتحانش را کتاب باز یا به اصطاح اوپن بوک اعام کرد و سرجلسه امتحان 
به همان دانشجویان اجازه استفاده از کتاب و جزواتشان را نداد و فرمود نظرم عوض شده 

 است. حتما  می خواسته با دانشجویانش شوخی کند و قصد مردم آزاری نداشته  است.
استاد شریف ما وقتی دید ثبت نامی های کاسش به حد نصاب نرسید دانشجویان 
ارشدش را به برداشتن درس مجبور کرد و به بقیه  دانشجویان هم گفت اگر دانشجویی 
را به ثبت نام راضی کنید 1تا2 نمره، به شما اضافه خواهم کرد. در آخر اما نمره ای اضافه 

نکرد تا آن ها یاد بگیرند برای نمره  کاری را انجام ندهند. 
اســتاد شــریف ما بعد از آنکه در کاس مورد هجوم سؤال های متعدد واقع شد، روبه 
دانشجویان گفت: »مشکل شما دانشجوها این است که می خواهید دید داشته باشید، 
مهندس نیازی به دید ندارد«. درنتیجه تمامی دانشجویان چشمان خود را دریدند تا 

دیگر دید نداشته باشند.
استاد شریف ما وقتی را برای امتحان میان ترمش معین کرد، ولی در روز امتحان خود 

سر جلسه حاضر نشد و امتحان به کلی لغو شد.
و امــا جــا دارد یادی کنیم از حراســت شــریف ما مرحــوم محمدرضا رضایــی که از 
خوش روترین و مهربان ترین اعضای نگهبانی در دانشگاه بود. در خاطر دیگران ماندن 

اصًا سخت نیست، فقط کافیست لبخندی به لب داشته باشیم.

اجبــاری: It’s not that way really. کارهایی مانند 
ارائــه اصل کارت ملی در مراجعه به بانک. الزامی. هرچند 
ظاهر این واژه غلط انداز اســت و معنــای منفی می دهد، 
امــا درحقیقت هرچیزی که اجباری اســت به نفع خود ما 
است، مانند مثال قبل که باعث امنیت ما می شود و درواقع 
محدودیت نیست. اجبار از بهترین راه حل های به سعادت رساندن جامعه است، 
زیرا آحاد جامعه درک الزم برای تشــخیص درستی را ندارند. از مهم ترین موارد 
اجباری می توان از ســربازی اجباری، کار اجبــاری و ازدواج اجباری نام برد؛ 
سایر موارد »مشکل ما نیست و به نظرم رسانه ها نیز نباید زیاد به آن ها بپردازند؛ 
چراکه واقعًا اینطور نیســت«. متضاد اختیاری. اختیار و اجبار انسان از دیرباز 
موضوع مورد بحث اندیشمندان بوده است و بعد از چند قرن سرانجام داشتند 
به نتیجه می رسیدند که در دانشــگاه با درس هایی اختیاری  مواجه شدند که 
مجبور بودند بردارند و دوباره برگ های درخت فلسفه شان ریخت و در ظلمات 
نادانی فرورفتند. اما آنچه یک شــریفی اصیــل از »اجباری« به ذهنش متبادر 
می شــود، قطعًا چیزی نیست جز انتقال حرارت به روش جابه جایی اجباری. 
همچنین در فیزیک نوین رابطه ای بین شــیب از خــط افق و  نیروی اجبار نیز 
 پیدا شــده اســت که با فرض زاویه a و صرف نظر از نیروی لگد وارد می شــود: 

FEjbar = RPG + g3 - 😝migcos a
کار اجبــاری: اصطاحی عمومی برای گونه های بیگاری اســت که اســیران 
جنگی، زندانیان هنگام ســپری کردن مدت حبس و دانشــجویان تحصیات 
تکمیلی هنگام برگزاری انجام همایشی که دبیر آن استاد راهنمایشان است، 

مجبور به انجام آن هستند.

عمادالدین کریمیان


