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کاپیتوالسیون آکادمیک
چند ماهــی اســت پیگیر 
بررســی ابعاد یک مســاله 
خاص در دانشگاه هستم و 
موارد عجیب زیادی دیده و 
شنیده ام. آنچه بیش از همه 
در بروز مسائلی که در دانشگاه وجود دارد، موثر 
است و اغلب مانع حل آنها می شود، پدیده ای 
است که اســمش را می گذارم »کاپیتوالسیون 
آکادمیــک«. خالصــه این قانون یــک جمله 
است: همه جا مشکل از دانشجو است و حق با 
استاد محترم، حتی اگر آن استاد به دانشجوی 

خود... 
در اینکه معلمی مقامی است بلند و قابل احترام 
شکی ندارم و شخصا احترام هرکس را که چیزی 
به من بیاموزد، بر خود واجب می دانم. ولی انگار 
آنچه هنگام قانون گــذاری در این خصوص در 
نظر گرفته نشده، این است که استاد یک انسان 
است و احتمال دارد خطا کند. ممکن است او 
هم گرفتار یا بیمار باشــد یا به هزار و یک دلیل 

دیگر رفتار نرمالی از خود نشان ندهد. 
به این نمونه ها توجه کنید: اســتاد بیمار است 
و حوصلــه تصحیــح همه ســواالتی را که برای 
امتحان طرح کرده ندارد و نمره دانشجویانش 
می شــود نمره همان 2، 3 سوالی که تصحیح 
شده اند. اســتاد از نظر علمی در سطح بسیار 
باالیی اســت و کسی جز خودش را قبول ندارد 
و بــه دانشــجویش اجازه نمی دهــد به فرصت 
مطالعاتی برود. استاد در آستانه تبدیل وضعیت 
است و باید تعداد مقاله هایش را افزایش دهد و 
از دانشجویش می خواهد، هرطور شده است، 
از پروژه های کارشناســی مقاالتی اســتخراج 
کنــد. اســتادی به خــود حق می دهــد مقاله 
دانشــجویش را با نام خودش ارائه کند. استاد 
دیگری به خودش اجازه می دهد برای زندگی 
خصوصی دانشجویش تصمیم بگیرد که ازدواج 
کند یا نکند/ بچه دار شــود یا نشــود. اســتاد 
می تواند بدون کارت زدن و اینکه دانشجویانش 
حتی یک روز در هفته او را ببینند، حقوق کامل 
دریافت کند. از این دســت نمونه هــا تا دلتان 
بخواهد دیده و شنیده ام. نمونه های دردناکی 
هم وجود دارد که صفحه اول روزنامه جای بازگو 

کردنشان نیست. 
اما آن طرف قضیه دانشجویی است با دستان 
خالــی. او در پایان هر ترم یک برگه ارزشــیابی 
دارد که می تواند تا حدی مشــکالتش را در آن 
منعکس کند، البته نه هر مشکلی را. در ضمن، 
موقع پر کردن فرم ارزشیابی هنوز کار دانشجو با 
استاد به آخر نرسیده است. استاد برای اثبات 
محق بودن خود برگه امتحانی، پروژه دانشجو، 
فــرم U و S و... را در اختیار دارد ولی اگر حقی 
از دانشــجویش ضایع کند، نه تنها جایی برای 
رسیدگی به آن وجود ندارد، بلکه دانشجو برای 
هرگونه اعتراضی باید مدرک محکمی ارائه دهد 
کــه معموال وجود ندارد یا اگر هســت، از ترس 
ایجاد مشکالت بیشتر هرگز رو نمی شود. یک 
لحظه فکر کنیم، اگر دانشجویی نباشد استاد 

به چه کار می آید؟

سرمقاله

آیا کیهان برای همیشه منبسط می شود یا در نهایت از 
صفحه  4 انبساط بازمی ایستد و به اندازه  ...  

در شماره قبل مطلبی درباره پشت صحنه انتخاب یکی از 
صفحه  5 دانشجویان شریف به عنوان مجری رزرو  ...  

ماریو بارگاس یوسا، نویسنده اهل پرو و برنده جایزه نوبل 
صفحه  6 ادبیات در سال 2010، آخرین بازمانده  ...  

معناِی روشنفکرمن مدیر جلسه نیستمدعوا بر سر انرژی تاریک

زینب محبی
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 نابسامانی امروز فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلی، 
 یادگار سیاست های غلط روزهای گذشته است 

که تا امروز نیز ادامه دارد

مقاله زنده 
موجــود است
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نمایشگاهی متفاوت در همکف شهید رضایی در حال برگزاری است 

شهر بازی فکری
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رتبه یک دنیا در دوری از پیشرفت صنعت!
25 مهــر، در دیدار نخبگان با رهبری، منصور غالمی وزیر علوم هم پشــت تریبون رفت و 
صحبت کرد. او در بخشــی از حرف های خود گفت 193 شرکت دانش بنیان در همکاری 
با دانشگاه های بزرگ کشور مشغول کارند و در کشور 43 پارک علم و فناوری داریم که 42 
هزار شغل پایدار ایجاد کرده اند. مقیاس عددها بزرگ بود و هرطور حساب کردیم، با عقلمان 
جور درنیامد ولی ما نه بخیل هستیم و نه بدبین! البد درست می گویند و این 42 هزار نفر از 
چشم کم سوی ما دور مانده اند. اما بخشی که توجه ما را جلب کرد، 193 شرکت دانش بنیان 
بود. با تجربیاتی که ما داریم، این روزها گرفتن مجوز شــرکت دانش بنیان آنقدرها هم کار 

ســختی نیست. حتی سراغ داریم شرکتی که بیشتر کارش در اینستاگرام و هشتگ زدن 
است، مجوز شرکت دانش بنیان دارد. سوال ما از وزیر علوم این است که آقای غالمی! این 
193 شرکتی که می گویید شرکت دانش بنیان واقعی اند، از این دست شرکت ها هستند؟
یکی از چیزهای دیگری که وزیر علوم با افتخار از آن یاد کرد، رتبه خوب کشورمان در تولید 
علم بود. میزان تولید علم فقط با تعداد مقاالت و استناد به آنها مشخص می شود؛ چیزی 
که به تنهایی ارزشی ندارد، مخصوصا در جامعه آکادمیک ما که به نوعی دچار مقاله زدگی 

است و روز به روز رابطه اش با صنعت کمتر می شود.
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عکس خبری

اینجا رو یک نظر بنداز!
نمایشــگاه دســتاوردهای گروه های دانشــجویی امسال 
هم طبق روال ســال های گذشــته بین ســاختمان تاالرها 
و ابن ســینا با حــدود 35 غرفه در حــال برگزاری اســت که 
بیشــتر حاضران در آنها را انجمن های علمی و کانون های 
فرهنگــی تشــکیل می دهنــد. از جمله گروه هــای جدید 
حاضر در نمایشگاه امســال می توان به نشریه داد، انجمن 
علمی تازه تاســیس ســلول های بنیادی و کانــون مذهبی 
آیین روشن اشــاره کرد. روزنامه هم در این نمایشگاه غرفه 
دارد؛ غرفه ای کــه دیروز میزبــان بچه های رادیوشــریف و 
مسابقه جذابشان بود. فردا سومین و آخرین روز نمایشگاه 

است. حداقل ارزش یک نظر دیدن را دارد.

نمایشگاه »بازی های فکری ایرانی« هم اکنون در همکف ساختمان شهید رضایی شریف در حال برگزاری است؛ نمایشگاهی که به همت  یکی از دانش آموختگان ریاضی این دانشــگاه برپا شــده و ما در یکی از روزهای هفته به آنجا سر می زنیم تا ببینیم چه خبر است.  گزارش

یــک میز بــزرگ پر از بازی هــای متنوع 
اولین چیزی است که می بینیم. از یکی 
از مســئوالن نمایشــگاه می پرسیم این 
بازی ها برای چه رده ســنی هســتند و 
پاسخ می شنویم که 2 سال تا بی  نهایت!  
ناگهــان صدایــی بلند می شــود: »آقا 
چقد خفن بردمت«! تعدادی دانشــجو 
روی میزهــای کنــاری در حــال بــازی 
هســتند؛ حــدود 4 میــز کــه روی آنها 
انواع بازی هــا برای دوســتداران بازی 
وجود دارد. یکی از میزها خیلی شــلوغ 
اســت. ســعی می کنیــم از الی آدم ها 
نــگاه کنیــم و ببینیــم چه خبر اســت. 
مردی مســن دارد با ســیم و انبردست 
کار می کند و هرکــدام از بازی کننده ها 
2 حلقــه فلزی درهم  فرورفته به دســت 
دارند. از یکی می پرســیم: »این چیه« 
و او توضیح می دهد کــه باید این حلقه 
را بدون زور از دیگری جدا کنیم و اینکه 
خودش نیم  ساعت اســت با کوله باری 
از افتخــارات کنکــوری و دانشــگاهی 
از جــدا کــردن آن 2 تکــه از یکدیگــر 
عاجز است. نزد مســئول اصلی برنامه 
می رویم کــه از قبل او را می شناســیم، 
این روزها همه کارمندان و دانشجویان 
مائــده خســروی زاده را می شناســند. 
منتظر می مانیــم توضیحاتش به یکی 
از دانشــجویان که می خواهد برای یک 
کودک 3 ســاله خرید کند، تمام شــود. 
او دربــاره چند بــازی توضیح می دهد 
و دانشــجوی مذکور یکــی از بازی ها را 

انتخاب و درخواســت تخفیف می کند. 
البتــه تخفیفــی در کار نیســت چــون 
قیمت هــای نمایشــگاه بســیار پایین 
اســت. نوبت باالخره به ما می رســد که 

سوال هایمان را بپرسیم. 
چطور این برنامه را در دانشگاه 

برگزار کردید؟
قبال هم مشــابه آن را در دانشگاه تربیت 
مدرس و همچنین مرکز مشاوره دانشگاه 
تهــران برگزار کــرده بودیم. بــا معاونت 
فرهنگی شــریف هماهنگی های الزم را 
انجام دادیم و این هفته در این دانشگاه 

هستیم.
آیــا کار در دانشــگاه شــریف با 
دانشــگاه های دیگر برای شما 

متفاوت بوده است؟
دانشــگاه شــریف از امکانات بیشتری 
نسبت به 2 دانشــگاهی که قبال در آنها 

نمایشگاه برگزار کردیم، برخوردار است 
اما نظم خاصی هم دارد که کمی دست و 
پاگیر است، مثال نامه نگاری هایش بیشتر 
اســت. هماهنگی با حراســت هم باید 
انجام شود. در دانشگاه تهران کار فروش 
انجام نمی دادیم که بخواهم مقایسه کنم 
اما در تربیــت مدرس اینقدر نامه نگاری 
نداشــتیم، فقط یک نامه درخواست به 
آن دانشگاه دادم. با این حال، در هر سه 
این دانشگاه ها کار خیلی جذاب و خوب 
و رفتار مسئوالن بسیار محترمانه بود و با 

ما خیلی همکاری کردند.
استقبال چطور است؟

کسانی که خبر دارند، مراجعه می کنند 
اما باید تبلیغاتمان را بیشتر کنیم.

چــرا در تخفیــف دادن اینقدر 
سختگیر هستید؟

مــا بازی های بــا قیمت بــاال نداریم و از 

نظر قیمت دسترســی به بازی ها را برای 
دانشگاهی  ها راحت کرده ایم. همچنین، 
بازی هایی را انتخــاب کرده ایم که مورد 
توجــه و عالقــه مخاطب دانشــگاهی  
هستند. چند محصول تزئینی هم داریم 
اما بقیه جزو بهترین بازی های ایرانی به 

شمار می روند. 
 ِرنج قیمت ها چطور است؟
از 6 هزار تومان تا 100 هزار تومان.

برگزارکننــدگان  همــه  آیــا   
نمایشگاه از دانشــگاه شریف 

هستند؟
نــه، از دانشــگاه های تهــران و شــهید 
بهشــتی هم افــرادی هســتند. خیلی 
تالش کردیم بچه های دانشــگاه در این 
کار همــکاری کننــد اما فقــط 2، 3 نفر 
آمادگی خود را اعالم کردند که همان ها 
هم نیامدند! به نظرم تجربه فروش برای 
همه افراد الزم است تا بعدها بتوانند در 

کسب و کار خود موفق باشند.
چرا بازی فکری؟

آدم از بازی لــذت می برد و اگر این بازی 
فکری باشــد که چــه بهتــر. بازی های 
فکــری انــواع مختلفی دارنــد: باید در 
بعضی معمایــی را حل کنی و در بعضی 
دیگر یک استراتژی برای برد بچینی که 
بتوانــی برنده شــوی. بازی های فکری 
آنقدر جذابند که افــراد را دور هم جمع 
می کنند، به خصوص کودکان و نوجوانان 
را از بازی هــای کامپیوتری و اســتفاده 

افراطی از تکنولوژی دور می کنند.

نمایشگاهی متفاوت در همکف شهید رضایی در حال برگزاری است

شهر بازی فکری
Ó	 شــماره جدیــد »داد« شــنبه بــه دســت

مخاطبانش رســید. طرح جلدهای بسیار 
دقیق و حساب شــده به همراه توضیحات 
خوب پشــت جلد از مهم تریــن نقاط قوت 
این نشــریه هستند که هویت آن را تشکیل 
می دهنــد. اما طرح جلد این شــماره داد 
- هر چند ســوژه  اش با وسواس و به خوبی 
انتخاب شــده بود - با یادداشــت متناظر 
خود چندان ارتباط نداشــت. با این حال، 
کیفیت محتوایی داد روند صعودی خود را 
حفظ کرده است. ضمیمه طنز »بیداد« هم 
نسبت به شماره های پیشین خود بیشتر به 
چارچوب های طنز حرفه ای نزدیک شــده 

است. داد این هفته را از دست ندهید.

Ó	 خبرنامه« پشــت جلد این شــماره اش را«
به ضمیمه طنز خــود یعنی »بی خبرنامه« 
اختصــاص داده اســت. هرچنــد به نظر 
می رســد بــر و بچه هــای ایــن نشــریه در 
انتخــاب یک نــام جدیــد و جــذاب برای 
ضمیمه طنزشان تنبلی کرده اند، ورودشان 
به فضــای طنز نشــان می دهد نشــریات 
ایدئولوژیــک دانشــگاه - هــر چند خیلی 
ُکند - به مرور متوجه توانایی و اهمیت قالب 
طنــز در انتقال محتــوا و گفتن حرف های 
مگویی شــده اند که در قالب های رســمی 
نمی گنجند. شاید مهم ترین نقطه ضعفی 
که خبرنامه و حتی داد دارند، بی توجهی  به 
اهمیت استفاده از عکس در کنار سیاهی 
کلمات اســت که مطالعه آنهــا را برای یک 

مخاطب کم حوصله سخت می کند.

Ó	 انجمن های علمــی  نیز روزهــای پرکاری
داشته اند. انجمن علمی صنایع با »نشریه 
صنایــع«، فلســفه علمی هــا بــا »جرات 
اندیشیدن«، بر و بچه های رسانا با »بارقه« 
و انجمن علمی فیزیک با »شباهنگ« خود 
را بــه میز نشــریات این هفته رســانده اند. 
صفحه آرایــی و طرح متفاوت و جســورانه 
نشــریه صنایع در کنار اســتفاده خوب از 
گرافیک باعث شــده اســت تازه واردهای 
صنایع یکی از جذاب تریــن ویژه نامه های 
ورودی ها را داشته باشند. جرات اندیشیدن 
نیز اولین نشریه امســال بود که موفق شد 
برای یادداشــت های خود از نوشــته های 
استادان دانشگاه اســتفاده کند. تا پیش 
از این، حضور استادان در نشریات امسال 
تنها به مصاحبه ها و معرفی آنها منحصر بود.

Ó	 منگنه کردن« جزو ریزه کاری هایی است«
که به نشــریه قوام می دهــد و مطالعه آن را 
برای مخاطب آسان می کند. اکثر نشریات 
چندصفحــه ای دانشــگاه ماننــد میدان 
انقــالب، داد، خبرنامــه و... از آن غفلــت 
می کننــد اما بــر و بچه های شــباهنگ در 
شماره جدید نشریه شان اهمیت منگنه را 
به خصوص برای نشریاتی با بیش از 2 ورق 

A3 یادآوری کرده اند.

میز نشریات
محمدصالح سپهری
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سوژه جدید در مدیریت امور فرهنگی دانشگاه
باالخره کنایه هایی که مسئوالن برگزاری جشــن خانواده های ورودی های جدید 
دانشگاه در این چند هفته شنیدند، آنها را بر آن داشت که شنبه یک جلسه نقد هم 
برای این برنامه بگذارند. قسمت اول جلسه به پرسش و پاسخ بین حضار و مسئوالن 
برنامه یعنی رسولی و هرمزی نژاد گذشت. در قسمت دوم هم هرمزی نژاد توضیحاتی 

درباره بودجه فرهنگی دانشگاه ارائه کرد که پیکان بیشتر انتقادات به سمت گروه های مذهبی به خاطر تعدد 
و بودجه آنها بود. فایل صوتی این جلسه در کانال تلگرامی روزنامه منتشر خواهد شد. ضمنا مسئوالن برنامه 

مذکور بابت »سوگلی« خوانده شدن از طرف روزنامه بسیار ناراحت بودند که از آنها عذرخواهی می کنیم.

کم کاری از خود مسئوالن اردو بود
بخشی از سرمقاله شماره 777 درباره اردوی مشهد، دانشکده صنایع را به واکنش 
وادار کرد. دکتر خدمتی معاون دانشجویی و فرهنگی این دانشکده در تماسی تلفنی 
با روزنامه درباره بخش مربوط به استاد مدعو صنایع که در سرمقاله آمده بود، توضیح 
داد. برخی اســتادان اینطور برداشت کرده بودند که کوتاهی در معرفی استاد برای 

حضور در اردوی مشهد از طرف دانشکده بوده است در حالی که مسئوالن اردو چند هفته قبل از برپایی آن از 
یک استاد دعوت کرده بودند و او نپذیرفته و چند نفر دیگر را معرفی کرده بود. اما مسئول مدعوین اردو سراغ آن 
گزینه ها نرفته بود تا ابتدای هفته برگزاری اردو؛ زمانی آنقدر دیر که امکان حضور برای استادان مذکور فراهم نبود.

در حاشیه 97 آبان   1 سه شنبه    782 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

بعدش چی؟
حسین شاهرخی در اغلــب ســخنرانی های 

مسئوالن آموزش عالی کشور به آمار هایی از این 
دســت بر می خوریم: تعــداد فارغ التحصیالن 
مقاطع تحصیالت تکمیلی در سال های گذشته 
افزایش چشمگیری پیدا کرده است، پنجمین 
تولیدکننده مهندس دنیا هستیم، نسبت به قبل 
از انقالب تعداد مراکــز آموزش عالی چندبرابر 
شده اســت، پایان نامه ها در راستای مشکالت 

جامعه و صنعت تعریف می شود/ بشود! 
آمار هــای  باالتریــن  امــا کشــور مــا یکــی 
فارغ التحصیالن بیکار را دارد. این آمار در مورد 
افراد با مدرك دکتری تخصصی بسیار آزاردهنده 
اســت. چه میزان ســرمایه مــادی و معنوی در 
کشور هزینه می شــود تا یك فرد مدرك دکتری 
بگیــرد؟ فارغ از اینکه فراینــد اخذ مدرك خود 
جای اشکال فراوان اســت، به نظر می سد این 
مساله وجوه مختلفی دارد. یك وجه جامعه ای 
است که بسیاری از مسئوالن آن در یکی، 2 دهه 
گذشته برای کالس کاری شان در مدت کوتاهی 
دکتر شــده اند و متعاقب آن کسر شأن است که 

شما فی المثل مدیرکل باشید و دکتر نباشید.
وجه دیگر مساله فاجعه ای است که امروز افراد 
با مدارك دکتری و گاه پســادکتری با آن روبه رو 
هســتند. کم نیســتند افرادی که با تحصیالت 
عالی مشغول تولید پایان نامه برای گروه دیگری 
هستند و ان شاءالله در آینده نزدیك خود آنها نیز 
به تولیدکنندگان پایان نامه می پیوندند. چرخه 
باطــل تربیت متخصص گاه بیــش از نیاز و گاه 
بدون نیاز به آن بلیه ای اســت کــه دامانمان را 
گرفته است. برای مثال، در سال های نه چندان 
دور، در هر محله ای یــک طبیب هندی وجود 
داشــت امــا این روز هــا آنقدر پزشــك عمومی 
داریم که متاسفانه بسیاری از آنها در حوزه  های 

نامربوط مشغول فعالیت  هستند. 
آنچــه الزم بــه نظــر می رســد بازنگــری دقیق 
در رشــته های تحصیلــی و همچنیــن تعــداد 
ورودی هاســت. در این راستا شــاید بد نباشد 
مطالعه ای میدانی روی نحوه پذیرش دانشجو 
در مقطع دکتری در کشــور های توســعه یافته 
انجام دهیم. در این کشورها اغلب رساله دکتری 
با یك یا چند پشتیبان )اسپانسر( صنعتی برای 
حل یک مســاله روز و روی میز صنعت مربوطه 
تعریف می شود. جالب اینجاست که در برخی 
موارد، پس گذشــت چند ســال و عدم حصول 
نتیجه، موضــوع رســاله از دســتور کار خارج 

می شود.
نکته پایانی اینکه هیچ مقوله ای جدا از فرهنگ 
مردم قابل بررسی نیست. متاســفانه از دیرباز 
در کشور ما بازار القاب و عناوین گرم بوده است 
و پســوند های پرطمطراقــی مثــل »الدوله« و 
»سلطنه« کاربرد فراوان داشته اند. اما در فضای 
کســب و کار امروز شــاید دیگر کمتر ســازمان 
موفقــی باشــد که اولویــت اصلی را بــه مدرك 
دانشگاهی بدهد، پس باید فرهنگ را هم مورد 

بازبینی قرار دهیم.

مشکالت تحصیالت تکمیلی، در هیاهوی مشکالت صنفی، معموال کف هرم مازلوی دانشجویان گم می شوند. یعنی اذهان عمومی دانشگاه  بیشتر با غذا و خوابگاه و سنوات درگیر و از مشکالت کیفی و کمی دوره کارشناسی ارشد و دکتری غافل است. هفته پیش قسمت اول پرونده ای گفت وگو
را با موضوع مشکالت دانشجویان دکتری کار کردیم. حال با دکتر شاهرخیان، معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده شیمی، درباره برخی از دالیل وضعیت نابسامان 

تحصیالت تکمیلی در دانشگاه گفت و گو کرده ایم.

لطفا برای شــروع درباره اهمیت تحصیالت 
تکمیلــی و نقــش آن در فعالیت هــا و رتبــه 

پژوهشی دانشگاه صحبت کنید.
نقش تحصیالت تکمیلی در پژوهش های دانشگاهی 
و به طور کلی کشــور بســیار پررنگ، کلیدی و غیرقابل 
انکار اســت. ابزار پژوهش هم دانشــجویان تحصیالت 
تکمیلی هســتند. حتی در کشورهای پیشرفته مبنای 
صنعت و تکنولوژی، دانشــگاه و تحقیقات دانشگاهی 
است. در واقع دانشگاه و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
پرچمدار پژوهش هســتند. در این میان، استاد راهنما 
نقــش راهنما و همفکــر را برای دانشــجویان دارد ولی 
نهایتا شخصی که باید پژوهش را انجام دهد، دانشجوی 

کارشناسی ارشد و باالخص دکتری است.
چقدر این پژوهش ها در کشور اثرگذار است؟
این مســاله به سیاست های کشور بستگی دارد و اینکه 
نــگاه حاکمیت و برنامه  ریــزان آن به مقولــه پژوهش و 
تحصیالت تکمیلی چه باشد. مشکالت بزرگی در حوزه 
تحصیالت تکمیلی در کشور وجود دارد که روز به روز هم 
تعدادشــان بیشتر می شود و این در درازمدت به اعتبار 
علمی کشور ضربه می زند. باید به دانشگاه ها در تفکر 
و برنامه ریزی اســتقالل بدهیم و از سیاست زدگی دور 
شویم. وزارت علوم باید فقط نقش ناظر، هدایت کننده و 
جهت دهنده را داشته باشد و در جزئیات کار دانشگاه ها 

دخالت نکند.
در دوره دوم ریاست  جمهوری آقای احمدی نژاد تنشی 
بین مدیریت و هیات امنای دانشگاه آزاد با دولت به وجود 
آمد. وقتی جذب دانشجو بی حساب و بی هدف باشد و 
بر اساس نیازهای کشور نباشد، دانشجوهایی بی انگیزه 
و بی هــدف وارد مراکزی می شــوند که حتی نمی توان 
اسمشان را دانشگاه گذاشــت. دانشگاه شدن خیلی 
معنا دارد، یک موسسه غیرانتفاعی را نمی توان دانشگاه 
نامید چون با استانداردها و تعریف دانشگاه خیلی فاصله 
دارد. دانشگاه آزاد فشار عجیبی را به حوزه تحصیالت 
تکمیلی وارد کرد به این دلیل که اقبال به کارشناسی کم 
شده و بســیاری از صندلی ها خالی مانده بود. با آقای 
میرزاده مصاحبه کردند و پرســیدند چرا بی حساب در 
مراکز دانشگاه آزاد دانشجوی ارشد و دکتری می گیرید 
و او جواب داد که 450 هزار صندلی خالی داریم و بعضی 
از این مراکز در حال ورشکست شدن هستند. این بسیار 
خطرناک است که به دانشگاه به  عنوان یک بنگاه سودده 
نگاه کنیم. مسئوالن دانشــگاه آزاد مقطع تحصیالت 
تکمیلی را به سرعت توسعه دادند و به هر مرکزی بدون 
اینکه ارزیابی شــود که آیــا توانایــی و قابلیت پذیرش 
دانشــجو را در این مقطــع دارد یا نه، مجوز داده شــد. 
متاسفانه این مراکز کامال خودمختار هم عمل می کنند. 
از طرف دیگر، به  خاطر رقابت ها و تنش های سیاســی 
دولت وقت با مدیریت دانشــگاه آزاد، مرحوم هاشمی 

رفســنجانی دوره های کارشناســی ارشــد و دکتری را 
در مراکــز پیام نور به طــرز عجیبی توســعه داد. اگر به 
دفترچه های کنکور ســال های 93 تــا 96 نگاه کنید، 
می بینید که دانشگاه های دولتی بین مراکز پیام نور گم 
هســتند. افرادی هم که به این مراکز جذب می شدند، 
معمــوال هیچ گونــه انگیــزه و هدفی نداشــتند. موارد 
زیادی داشــته ایم که اشخاصی در بســیاری از دروس 
درصدهایشــان منفــی بوده ولــی پذیرفته شــده اند! 
طبیعتا دانشجویی که در این دانشگاه ها فارغ التحصیل 
می شــود، مهــارت و توانایــی علمــی ای را کــه از یک 
فارغ التحصیل تحصیــالت تکمیلی انتظــار می رود، 

اصال ندارد.
تاثیر این مساله بر شریف چه بوده است؟

مــا جزیره ای مجزا نیســتیم. همه دانشــگاه ها در یک 
سیســتم قرار دارند. یکی از اشــکاالت و ایرادهایی که 
وجود داشــت، این بود که آزمون دکتری متمرکز شــد. 
این نمونه ای از سیاست زدگی است. رونق کالس های 
کنکور زیاد و همین باعث پایین آمدن شأن دوره دکتری 
شد. هیچ جای دنیا اینطور نیست. شما یک رزومه علمی 
دارید که برای دانشــگاه ارســال می کنید و از آن طرف 
استادی که در دانشگاه گرنتی دارد. باید از دانشگاه به 
معنای واقعی حمایت کنیم و پذیرش دانشجو هدفمند 

باشــد. هر دانشــجو بایــد روی 
پــروژه ای کار کند که به توســعه 
علمــی و صنعتی کشــور کمک 
کنــد و اینگونه آینده کاری او هم 
تضمین خواهد شد. ولی در ایران 
پذیرش دانشجو هیچ تناسبی با 

نیاز کشور ندارد. 
ســال گذشته نزدیک به 32 هزار 
نفر پذیرش دکتــری در دفترچه 
کنکور داشــتیم. آیا مــا توانایی 
جذب این  همــه فارغ التحصیل 

دکتــری را داریــم؟ متاســفانه گزارش هایی هــم که از 
شــیوه فارغ التحصیل کردن اینها به دست ما می رسد، 
بسیار تاسفبار و نگران کننده است. در ابتدای انقالب، 
مســئوالنی کــه دســت اندرکار بودنــد، برای توســعه 
دانشــگاه آزاد می گفتند »دکترای بیکار بهتر از دیپلمه 
بیکار اســت«! این حرف بسیار خطرناک است. کسی 
که اســمًا هم دکتــری گرفته، حداقل 10 تا 12 ســال 
از عمرش تلف شــده و هزینه زیــادی هم خودش و هم 
کشــور صرف کرده اند تا این مدرک را گرفته است. ولی 
او بعد از فارغ التحصیل شدن - چون هدفمند به دنبال 
دکتری نرفته اســت - نــه توانایی علمی مناســب و نه 
چشم اندازی برای کار دارد. طبیعتا این اتالف انرژی، 

وقت و سرمایه است.
راه های هدفمند کردن دوره دکتری چیست؟
اوال باید نقشــه علمــی، صنعتی و تکنولوژی کشــور را 
مشــخص کنیم و بر اساس این سند جامع همه نهادها 
هماهنگ شوند. مراکز صنعتی باید به دانشگاه ها اعتماد 
و اتــکا کنند و توســعه صنعت و تکنولــوژی را از طریق 
دانشگاه ببینند. ما دانشگاهیان اگر بدانیم که صنعتمان 
به ما نیــاز دارد، پروژه هایمان را در جهت تامین نیاز آن 
هدایت می کنیم ولی وقتی صنعت با ما همراه نیست، 
ما فقط به سمت توسعه علمی و گسترش مرزهای دانش 

و چاپ مقاالت علمی می رویم. 
همچنین، باید بر اساس ســند جامعی که به آن اشاره 
کردم، نیازمان را در زمینه های مختلف مشخص کنیم. 
لزوما نباید همه مدرک دکتری و کارشناسی ارشد بگیرند. 
باید تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی را تا 10 سال 

آینده در رشته های مختلف مشخص کنیم.
در مرحلــه بعــد، باید دانشــگاه ها رتبه بندی شــوند. 
االن واقعا همه دانشــگاه ها استاندارد نیستند. در این 
رتبه بندی باید مشــخص شــود که کدام دانشــگاه ها 
نبایــد در مقطع تحصیالت تکمیلی دانشــجو بگیرند. 
دانشگاه های غیرانتفاعی و پیام نور از این دسته هستند. 
اصال برای این دانشگاه ها تعریف نشده است که چگونه 
باید دانشــجوی تحصیالت تکمیلی تربیت کنید. روح 
پژوهش با دانشــگاه پیام نور و ارتباط از راه دور منافات 
دارد. دانشــگاه آزاد هم باید تابع 
قوانیــن علمــی کشــور و وزارت 
علوم باشد و بپذیرد که بسیاری از 
مراکزش استانداردهای برگزاری 
دوره های تحصیالت تکمیلی را 
ندارنــد. با این تغییــرات، جذب 
دانشــجو بــر اســاس نیازهــای 
کشــور خواهــد بــود و کســانی 
که جــذب می شــوند، هدفمند 
عمل می کننــد و قدر این دوره را 

می دانند.

معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده شیمی گفت

دانشجویان تحصیالت تکمیلی ابزار پژوهش هستند

در ابتدای انقالب اسالمی، 
دست اندرکار  که  مسئوالنی 
بودند، برای توسعه دانشگاه 
آزاد می گفتند »دکتری بیکار 

بهتر از دیپلمه بیکاره«!
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آیا کیهان برای همیشــه منبســط می شــود یا در نهایت از  علمی
انبســاط بازمی ایســتد و به اندازه نقطــه کوچکی همانند سینا هوشنگی

دوران مه بانگ در می آید؟

از  امســال گروهــی  ژوئــن  مــاه  در 
نظریه پردازان »ریســمان« از دانشگاه 
هــاروارد و کلتک از جملــه کامران وفا 
حدسی را منتشر کردند که باعث تعجب 
همه در این حوزه پژوهشی شد: نظریه 
ریســمان با دانــش فعلی مــا از انرژی 
تاریک اساســا ناسازگار اســت. این در 
حالی  اســت که تنها به  وســیله انرژی 
تاریک می توانیم انبســاط تندشــونده 
کیهــان را توضیح دهیم. اما تیم وریز از 
دانشــگاه وین متوجه یک ناســازگاری 
در این حدس شــد. به نظر می رســید 
این حــدس با ذرات هیگز که به صورت 
آزمایشــگاهی کشف شــده  بودند، در 
تضاد است. محاســبات او با همکاری 
گروهی دیگر از دانشگاه های کلمبیای 
نیویــورک و هایدلبرگ آلمــان در مجله 
Physical Review بــه چاپ رســیده 
 اســت. در حال حاضر بحث ها  در مورد 
انرژی تاریک و نظریه ریسمان در جهان 
به شــدت داغ  است. وریز امیدوار است 
این بحث ها به یک کشف جدید در این 

زمینه پژوهشی منجر شود.

انرژی تاریک و انبساط عالم
به نظر می رســد کیهــان از یک نیروی 
نامحدود و ناشناخته که با گرانش مقابله 
می کند، پرشده اســت. فیزیکدانان به 
این نیرو انــرژی تاریک می گویند و این 
همان  چیزی اســت که باعث انبســاط 
کیهــان می شــود. ایده   اصلــی انرژی 

تاریــک متعلق به اینشــتین اســت. او 
یک ثابت به معادالت نســبیت  عام خود 
اضافه کــرد تا به یــک کیهان ایســتا و 
بدون انبساط برسد. زمانی که هابل در 
سال 1929 کشف کرد کیهان در حال 
انبساط است، اینشتین تغییر معادالت 
خــود را بزرگ ترین اشــتباه زندگی اش 
خواند. ولی کشــف انبســاط شتابدار 
کیهــان که به نوبل ســال 2011 منجر 
شــد دوباره باعث احیای ایــن ثابت به 
عنوان انرژی تاریک در مدل استاندارد 

کیهان شناسی شد.

نظریه همه  چیز
نظریه ریســمان یا همــان »نظریه همه  
چیز« یک چارچوب موفق ریاضی برای 
اتحاد 2 نظریه نســبیت عام و مکانیک 
کوانتومی است. به وســیله این نظریه 
می توانیــم تمــام قوانیــن طبیعت که 
دنیــای پیرامــون مــا را از کوچک ترین 
ذرات تا بزرگ ترین ساختارهای کیهانی 

توصیف می کننــد، درک کنیم. نظریه 
ریســمان بیان می کند کــه تمام ذرات 
تشــکیل دهنده کیهــان در اصل نقطه 
نیستند بلکه ریســمان های یک بعدی 
در حــال ارتعاش هســتند و تفاوت این 
ارتعاش ها باعث می شــود به طور مثال 
یک ذره را الکتــرون ببینیم و ذره دیگر 

را فوتون.

اغلــب، نظریه ریســمان با ایــن انتقاد 
نتایــج  مواجــه می شــود کــه فقــط 
مجــرد ریاضــی در پــی دارد و در واقع 
پیش بینی هــای آن بــه گونه ای اســت 
که نمی تــوان بــرای آن تاییــد تجربی 
یافت. بــا این حال، هم اکنــون جامعه 
نظریه ریسمان در مورد این سوال بحث 
می کنند که آیا می توانند نظریه ریسمان 
را بــه آزمایش ها و مشــاهدات کیهانی 
ربط دهند یا خیر. در نتیجه، اگر نظریه 
ریسمان یک نظریه موفق برای توضیح 
عالم اســت، باید شامل انرژی تاریک یا 
یک توضیح برای انبســاط تندشــونده 

کیهانی باشد. 

 انرژی تاریک 
مثل سیبی در یک کاسه؟

یک ســیب را در نظر بگیریــد که در یک 
کاسه قرار دارد. سیب همیشه کف کاسه 
قرار می گیرد، به این معنی که انرژی آن 
همیشه کمینه اســت. برای باال آوردن و 
تکان دادن سیب مجبوریم به آن انرژی 
بدهیم و در نتیجــه در هر جای دیگری 
انرژی سیب بیشتر از جای قبلی خواهد 
بــود. ولی ایــن به معنای آن نیســت که 
سیب در کف کاسه هیچ انرژی ای ندارد. 
می توانیم کاســه را روی زمین یا یک میز 
در ارتفاع باالتر از زمین قرار دهیم. انرژی 
سیب روی میز بیشتر از حالتی است که 
کاســه روی زمین قرار دارد ولی ســیب 
تکان نمی خورد چــون در حالت کمینه 
انرژی خود اســت.  در نظریه ریســمان 

هــم انرژی تاریک به این صورت توضیح 
داده می شــود که به صورت موضعی در 
حالت کمینه انرژی خود اســت و انرژی 
آن تغییر نمی کنــد ولی مقدار انرژی آن 
بیشتر از صفر اســت. کامران وفا، یکی 
از برجسته ترین نظریه پردازان ریسمان، 
در مقاله  خود نشــان داده است که این 
انرژی هــای مثبت کاســه  ای بــا نظریه 
ریسمان در تضاد است و احتماال انرژی 
تاریک در طول زمان تغییر می کند، مانند 
توپی که از باالی سراشــیبی به ســمت 
پایین می غلتد. در این حالت انبســاط 
شــتابدار کیهان روزی متوقف و گرانش 
باعث رمبش کل ماده موجود در کیهان 
می شــود و همه  چیز مثل حالت اولیه - 

یعنی دوران مه بانگ - خواهد شد.

ناسازگاری با ذرات هیگز
تیــم وریز که قبال هم در رســاله دکتری 
خود با این سوال مواجه شده بود، نشان 
داد ذرات هیگز که به طور تجربی ثابت 
شده اند، دارای ویژگی هایی هستند که 
در حدس وفا جایی ندارند. او می گوید: 
»این ناسازگاری ها برای نظریه ریسمان 
چیــز خوبی اســت و احتمــاال به درک 
جدیدی از طبیعت انرژی تاریک منجر 
خواهد شد«. وفا نیز با تایید این حرف 
در ادامه توضیح می دهد: »اکنون دوره  
هیجان انگیزی در کیهان شناسی است 
و امیدوارم شــاهد رصدی برای تغییر یا 
ثابت بودن انرژی تاریک در طول زمان 

پیدا کنیم«.

آیا انرژی تاریک با نظریه ریسمان در تضاد است؟

دعوا بر سر انرژی تاریک

دانستنی ها

کمک هزینه  مریم میرزاخانی 
برای نسل های آینده

یــک ســال و 3 ماه پــس از  نوشین ترابی

درگذشت مریم میرزاخانی، 1٦ اکتبر، خبری در 
فضای مجازی منتشر شد که نشان دهنده  اهمیت 
کار این دانشمند ریاضیدان است. انجمن ریاضی 
آمریکا )AMS(، به عنــوان یادبود، کمک هزینه  
جدید خود را »مریم میرزاخانی« نامگذاری کرده 
 است. میرزاخانی سال 2014 برنده مدال فیلدز 
)جایزه ای در ریاضیات( شــد که با نوبل در دیگر 
رشته ها برابری می کند. او نخستین زن و نخستین 
ایرانی برنده  این جایــزه بود. میرزاخانی برنده  2 
دوره المپیاد ریاضی جهان در ســال های 1994 
)هنگ کنــگ( و 1995 )کانادا( و دانش آموخته  
ریاضی در مقطع کارشناسی دانشگاه شریف بود 
و مدرک دکتری خود را ســال 2004 از دانشگاه 
هاروارد به سرپرستی کورتیس مک مولن از برندگان 
مــدال فیلــدز گرفت. او در 31 ســالگی اســتاد 
دانشگاه استنفورد شد و تا 40 سالگی نیز در این 
ســمت باقی ماند. جایزه فیلدز ســال 2014 به 
خاطر مطالعات ایشــان در بررســی هندســه و 

دینامیک صفحات ریمانی به وی اهدا شد.

کمک هزینه  مریم میرزاخانی برای پشــتیبانی 
از برنامه  ریاضیدان های دکتری و پســادکتری 
انجمن ریاضی آمریکا راه اندازی شــده  اســت. 
در ســال های اول، این هزینه بــرای حمایت از 
برنامه هــای موفــق انجمــن و ریاضیدان های 
تازه کار از جمله کمک هزینه های مربوط به سفر 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی، موسسه های 
تحقیقاتی ریاضــی و امور مربوط به گردهمایی 
ساالنه  ریاضیدان ها )JMM( خرج خواهد شد.

هــدف از اهــدای ایــن کمک هزینــه کمک به 
ریاضیدان هایی اســت که تازه به این مجموعه 
اضافه شــده اند و بی شــک به جا افتادن آنها در 
این جامعه کمک خواهد کرد. کمک هزینه  مریم 
میرزاخانی از اهداف و فعالیت های فاند نسل های 
آینده  )The Next Generation Fund( حمایت 
می کنــد و هــدف آن حمایتــی هرچنــد کم و 
متواضعانه اما تاثیرگذار از افراد اســت که تعداد 

آنها نیز هر سال افزایش خواهد یافت. 
www.ams.org/giving/ways-to-  :منبع
give/giving-mirzakhani
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کنجکاوی، یعنی تالش برای پاسخ  نعمت اهلل فرهادی

دادن به ســوال های بی پاســخ و ظاهــرا بی اهمیت، 
بزرگ ترین عامل پیشــرفت انسان در طول تاریخ بوده 
اســت. کنجکاو بودن در کنار تفکــر می تواند هر گره 
کوری را در عالم هستی بگشاید. شناخت بخش های 
مختلف جهان، از مبدأ و شروع کیهان گرفته تا ماهیت 
ذرات ریــز ســازنده آن، همــه و همــه در طــول قرون 
متمادی پیشرفت کرده است. این پیشرفت که حاصل 
کنجکاوی پیشــگامان علم اســت، دیدگاه بشــر را به 
جهان اطــراف خود، حتی انتظــارات و تصورات او از 
مســائل متافیزیکی، دچار تغییرات بنیادین کرد و به 

یــاری مهندســان آمــد تا زندگــی آســان تری را برای 
انســان ها به ارمغان آورند. جایزه »پیشــگامان علم« 
)Breakthrough Prize( بــه مبلــغ 3 میلیــون دالر 
ســاالنه به کســانی که نقش مهمی در عمیق تر کردن 
شــناخت انســان از دنیای اطرف دارند، در 3 بخش 
فیزیــک بنیــادی، ریاضیــات و علــوم زیســتی اهدا 
می شود. 2 سال پیش کامران وفا، پژوهشگر 58 ساله 
فیزیــک، زمینــه نظریه میــدان کوانتومــی، گرانش 
کوانتومی، نظریه ریســمان و هندســه در دانشــگاه 

هــاروارد، بــه خاطر توضیــح دینامیک ســیاهچاله با 
قوانیــن ترمودینامیــک بــا اســتفاده از نظریه تابش 
هاوکینــگ و در نهایت توضیح ماهیــت هولوگرافیک 
فضازمان کوانتومی موفق به دریافت این جایزه شــد. 
در همان ســال، »جایــزه ویژه« به خانم برنل رســید؛ 
کسی که بسیاری از فیزیکدانان معتقدند به دلیل نقش 
موثرش در تحلیل داده های رادیویی و کشــف ستاره 
نوترونــی چرخــان، در دوران دانشــجویی مســتحق 
دریافت جایزه نوبل سال 1353 ه.ش بود، ولی جایزه 

به کس دیگری تعلق گرفت. برندگان »بخش فیزیک« 
امســال، نه از بخش کیهانشناسی بودند، نه از بخش 
ذرات. آقایان کرین و مل به خاطر کارهایی که در زمینه 
تقارن و توپولوژی در فیزیک رساناهای الکتریکی انجام 
داده بودند، جایزه این بخش را دریافت کردند. اما در 
بخش »افق های نو« جایزه به پژوهشــگران آشکارساز 
الیگو و نظریه ریسمان و دوگانگی گرانشی/ پیمانه  ای 
رســید. برنده دیگــر این بخش آقای مترگــز بود که به 
خاطر تایید پیش بینی هایش در زمینه تابش پرتو گاما 
از ادغام 2 ستاره  نوترونی به وسیله آشکارسازها موفق 

به کسب این جایزه شد.

3 میلیون دالر کنجکاوی

تیم وریز – دانشگاه صنعتی وین 

کامران وفا – دانشگاه هاروارد
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در شماره قبل مطلبی درباره پشت صحنه انتخاب یکی از دانشجویان شریف به عنوان مجری رزرو برای دیدار  گزارش
نخبگان با رهبر انقالب چاپ شد. اما این دیدار مهم فقط پشت صحنه نبود! حرف هایی که در این جلسه گفته محمدصالح سلطانی

شد، به نوعی چکیده صحبت های یک سال نخبگان و مسئوالن حوزه علم و فناوری کشور بود. 

حواشی دیدار
ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 25 مهر، پس 
از حدود نیم ســاعت مداحی و قرائت قرآن، 
دیدار حدود 2 هزار نفــر از نخبگان با رهبر 
معظم انقالب آغاز می شود. مجری مراسم، 
علی نظامی، از دانشجویان دانشگاه تهران 
و دارنــده مــدال المپیاد فیزیک اســت. او 
آشکارا اســترس دارد و به جای آنکه برنامه 
اجرا کند، صرفا از روی متن های مشخصی 
می خواند و یکی یکی سخنران ها را به پشت 
تریبــون دعــوت می کند. اولیــن و دومین 
سخنران مراســم، 2 مقام دولتی هستند؛ 
سورنا ستاری معاون علمی رئیس جمهوری و 
منصور غالمی وزیر علوم. ستاری سخنرانی 
خودمانــی و صمیمانه اش را با ذکر یکی، 2 
خاطــره از دوران دفاع مقدس آغاز می کند 
و تــا می توانــد بــه فرهنــگ »اســتخدام و 
حقوق بگیری« می تــازد. غالمی هم چند 
آمار امیدوارکننده از وضعیت علمی کشــور 
ارائــه می دهــد و در خــالل صحبت هایش 
می  گویــد شــرکت های دانش بنیان حدود 
42 هزار شغل پایدار برای فارغ  التحصیالن 

دانشگاهی ایجاد کرده اند.

نه در قامت یک نخبه
بعــد از آنهــا 10 نفــر از نخبگان بــه نوبت 
پشــت تریبون می آیند تا از دغدغه هایشان 
بگویند؛ 5 زن و 5 مرد. شاید بتوان با جرات 

و بی اغــراق گفــت کــه حدود یک ســوم از 
ســخنرانی ها اصال در حــد چنین دیداری 
نیســت. فی المثل، یکی از سخنرانان، در 
تمام مدت ســخنرانی اش، رشته مهندسی 
صنایــع را با تاریخچه و دســتاوردها با طول 
و تفصیــل معرفی می کند، انــگار که مدعو 
اردوی ورودی های دانشگاه شریف باشد! یا 
یک سخنران جوان دیگر آنقدر از استعارات 
و تشــبیهات ادبــی اســتفاده می کنــد که 
محتوای قابــل ذکری از میان ســخنانش 
استخراج نمی شــود. اما بین سخنران ها 2 
نفر هســتند که به نظر می رسد برای سخن 
گفتن در مقابل رهبر کشــور مدت ها تامل 
کرده انــد. یکــی از آنها مصطفــی زمانیان 
است که چنان عمیق و دقیق از »انگاره های 
نادرســت در مسیر پیشــرفت ایران« سخن 
می گوید که تحسین آقا را هم برمی انگیزد. 
او از آفت »نخبه ســرَوری« حــرف می زند و 
اینکه نخبگان، عــالوه بر حقوق، تکالیفی  
هم در برابر کشورشــان دارند کــه در ایران 
بــه ایــن تکالیــف کم توجهی می شــود. او 
همچنین با زبان علمی از اربعین حسینی 
و دستاوردهایش به مثابه یک »فناوری« یاد 
می کند. دیگری زینب اکبری، دانش آموخته 
ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی 
است که دلســوزانه و دغدغه مندانه از لزوم 
پاسداشــت زبان فارســی می گوید و برای 
تحقــق این امــر راهکارهای جذابــی ارائه 

می کند. از شــریفی ها هم دکتــر آبنیکی، 
رئیس گروه ویراتک، پشت تریبون می رود و 
از اهمیت دانش برنامه نویسی به عنوان یک 
علم پایه می گوید و پیشنهاد می دهد درس 
برنامه نویسی وارد ســرفصل های آموزشی 
مدارس متوسطه شود تا امکان استعدادیابی 

در این حوزه راحت تر شود. 

مهمان سرزده
بنا بوده برنامه 10 ســخنران داشــته باشد 
اما نفر یازدهمی هم از راه می رســد؛ کسی 
که از میــان جمعیت بلند می شــود و وقت 
ســخنرانی می خواهد. آقا می گویند: »من 

مدیــر جلســه نیســتم. من هــم فقط یک 
وقــت ســخنرانی دارم«. اصرار جــوان اما 
زیاد اســت و رهبر انقالب از مجری مراسم 
می خواهنــد چند دقیقه ای هــم به او وقت 
بدهد. یازدهمی که فارغ التحصیل دانشگاه 
بوعلی همدان است، می گوید با وجود کسب 
افتخارات متعدد علمی و ورزشــی، کســی 
در کشــور برای کار به ســراغش نمی آید. او 
می گوید که مجبور اســت برای امرارمعاش 
بــه نانوایی و نقاشــی ســاختمان بپردازد. 
رهبر انقــالب گله های او را تایید می کنند و 
می گویند: »اینها حرف های ما هم هست« 
و با استناد به گالیه های همین جوان، چند 
بار به مسئوالِن نشسته در صف اول نکاتی را 

گوشزد می کنند. 

رهبر انقالب چه گفت؟
چهره رهبر انقالب مثل همیشــه گشــاده 
و خندان اســت و ســخنان خود را بــا ابراز 

خوشــحالی از دیدار نخبگان آغاز و بعد، از 
محتوای ســخنرانی های  نخبــگان تعریف 
می کنند و می گویند بخشی از این حرف ها 
صددرصد مورد تایید ایشــان اســت. یکی 
از صحبت هــای کلیــدی رهبــر انقالب در 
سخنرانی شان این است که »همه« نخبگان 
الزاما توان مدیریت ندارند و باید از نخبگانی 
که ایــن توانایی را دارند در ســطوح میانِی 

مدیریت استفاده شود.
»العلــم ســلطان«. ایــن عبارت را شــاید 
بتوان شــاه کلید تمــام ســخنان آیت الله 
خامنه ای در حوزه علم و فناوری دانست؛ 
عبارتــی برگرفتــه از یکــی از خطبه هــای 
نهج البالغــه که بســیار مختصــر و مفید، 
اهمیت علم را یــادآوری می کند. در نظام 
ذهنی رهبر انقالب، نیاز قطعی کشــور ما 
پیشــرفت علمی است و ایشــان در جمع 
نخبگان می گویند: »اگــر از لحاظ علمی 
پیشــرفت نکنیم، تهدید دشمناِن تمدنی 
ما و دشمنان فرهنگی و سیاسی ما، تهدید 

دائمی خواهد بود«. 
آمارهای تولید علم در بیانات رهبر انقالب 
نقــش و جایگاه مهمــی دارنــد. در دیدار 
نخبــگان هم ایشــان تاکیــد می کنند که 
امــروز و در حال حاضر، کشــور ما با وجود 
در اختیار داشــتن یــک درصد از جمعیت 
جهان، حدود 1/9 درصد از تولید علم دنیا 
را دارد و این مساله ای قابل افتخار است. آقا 
البته در جای دیگری از همین ســخنرانی 
به مقاله محــوری در دانشــگاه ها نقد وارد 
می کنند و تاکید دارنــد تولید علم باید در 

راستای رفع نیازهای کشور باشد. 
رهبر انقالب از نخبگان جوان می خواهند، 
عالوه بر کسب دانش و مهارت در حوزه های 
تخصصی خود، نســبت به مسئولیت های 
اجتماعی شــان هــم بی تفاوت نباشــند. 

ایشــان می گویند: »یک جنــگ تحمیلی 
اقتصادی و سیاســی و امنیتی علیه ما در 
جریان است. شما نمی توانید در این جنگ 
بی تفاوت باشید«. البته اصطالح »جنگ 
تحمیلــی« در این دیدار یــک بار دیگر هم 
توسط رهبر انقالب استفاده می شود؛ آنجا 
که می گویند: »االن یک جنگ تبلیغاتی و 
رســانه ای بسیار تندی علیه ما وجود دارد، 

درست مثل جنگ تحمیلی«.  
رهبر انقالب صحبت مبسوطی هم درباره 
شرکت های دانش بنیان دارند و به مسئوالن 
تاکیــد می کننــد کــه در مواجهه بــا این 
شرکت ها »به عدد خیلی دل خوش نکنید. 
البته شــکی نیست که اگر به جای 3 هزار، 
30 هزار شرکت دانش بنیان داشته باشیم، 
بهتر اســت اما به شــرطی که واقعا شرکت 
دانش بنیان باشــند و ضوابــط الزم در آنها 

رعایت بشود«. 
ارتباط صنعت و دانشگاه هم از نکات مورد 
توجه آیت الله خامنه ای در این دیدار است. 
ایشان از صنایع دفاعی به عنوان صنایعی 
که ارتباط خوبی با دانشــگاه ها دارند، یاد 
می کنند و از ارتباط کم بقیه دســتگاه ها با 

دانشگاه گالیه می کنند. 
یکی از مهم ترین بخش های سخنان رهبر 
انقالب مربوط به راهبردهای »دیپلماسی 
علمی« است. ایشان درباره رابطه با غرب 
می گوینــد: »نــگاه به طرف غــرب و اروپا 
و ماننــد اینها بــرای ما جــز معطل کردن، 
جز دردســر، جز مّنت کشــیدن و کوچک 
شــدن هیچ اثری ندارد« و از سوی دیگر بر 
راهبرد »نگاه به شــرق« تاکید دارند چون 
»کشــورهایی هســتند که می توانند به ما 
کمک کنند، می توانیم با چهره  برابر با آنها 
مواجه بشــویم، ما به آنها کمک کنیم، آنها 

هم به ما کمک کنند.«

روایت دیدار نخبگان با رهبر انقالب

من مدیر جلسه نیستم

97گـــــــــــــــــــــزارش آبان   1 سه شنبه    782 شماره 

در حاشیه

مجید پردل واژه »نخبه« در اوایل دهه 80 به اندازه 

االن پربســامد نبود. تعداد کسانی هم که زیر این عنوان 
قرار می گرفتند، اندک بود. اما به مرور، با توجه به تکرار این 
واژه در صحبت های رهبر، بقیه هم شروع به تکرار آن کردند 
و مشــکل از همین جا شروع شــد. در یک سازمان  بزرگ، 
رهبر آن ســازمان واژه های کلیــدی را انتخاب می کند و 
الیه های پایین هر کدام در ســطح خود شروع به تبیین و 
عملیاتی کردن آن می کنند. اما در اینجا، رهبری شــعار 
سال را می گویند و بعد بقیه هم یک »مبارک باد« به انتهای 
شــعار اضافه می کنند و با طرحی از ایشــان، بنری چاپ 
می کنند و آن را گرامی می دارند! قبول دارم که نگاه های 

نقادانه و دلسوزانه ای هم وجود دارد که البته در هیاهوی 
بنر و پالکارد گم می شود. نتیجه اش سیری کاذب و بی اثر 
شدن هدفی است که رهبری داشــته اند. نمی دانم تنها 
حس مِن شریفی نســبت به واژه نخبه بی تفاوتی است یا 
بقیه هم همین طورند. برای من مبهم اســت که نخبه در 
یک کشور با عدم قطعیت باال چگونه می تواند مفید باشد. 
آیا با این آشــفتگی جامعه و صنعت، بســیاری از نخبه ها 
برای به سرانجام رساندن کارها overqualified نیستند؟ 
اینها قرار است چه باری از دوش مملکت بردارند؟ رهبری 

در همین جلسه آخر هم باز درباره این موضوع صحبت و 
ســعی کردنــد آن را تبیین کنند، اینکه قرار نیســت همه 
نخبه هــا کار مدیریتــی انجــام دهند و مســئولیت های 
اجتماعی شــان را به آنها گوشــزد کردند. اما واقعیت این 
اســت که این حساســیت ها در صحبت های تعداد قابل 
توجهی از سخنرانان برنامه دیده نمی شد. من انتظار دارم 
نخبــه از یک زاویه خاص به موضوعی معمولی نگاه کند؛ 
نگاهــی که از فردی مثل من برنمی آید. مگر تعریف نخبه 
همین نیست؟ قرار نیست که آقا خوششان بیاید. راستش 

را بخواهید، مدتی است به این فکر می کنم که آیا ساختار 
این جلســه درســت طراحی شــده و انتخــاب و چینش 
سخنرانان بهینه است؟ ممکن است بگویید شاید هدف 
از جلسه چیز دیگری باشد، بگویید رهبری خودشان همه 
این موارد را می دانند و بحث تکریم نخبه و توجه همگانی 
به این موضوع است. اما خب، من جای آدم های معمولی 
را در ایــن برنامــه خالــی می بینــم؛ افرادی که بــه بیان 
خودمانی، از کف جامعه باشــند؛ آنها که حضورشــان در 
جامعه و جریان های اجتماعــی پررنگ و به همین دلیل 
حسشــان واقعی اســت؛ حسی که گمشــده بسیاری از 

مدیران امروز و فردای کشور است.

قرار نیست آقا خوششان بیاید
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ماریو بارگاس یوسا، نویسنده اهل پرو و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2010، آخرین  گفت وگو
بازمانده از نســل طالیی نویســندگان آمریکای التین است: نویسندگانی مانند مارکز و مترجم: صالح رستمی

فوئنتس که هر کدام در ایران طرفداران زیادی دارند. یوســا 82 ســال دارد و همچنان به نوشتن مشغول 
اســت. یوسای 82 ساله در مصاحبه زیر با روزنامه هافینگتون پست، از معنای عشق و معنای روشنفکر 

بودن می گوید:

چه موانعی بر سر راِه خالقیت نوشتاری شما 
وجود دارد؟

شــاید بزرگ تریــن مانع عــدم اعتماد به نفس باشــد. 
برخالف آنچه ممکن اســت به نظر بیاید، این حقیقت 
کــه من زمان زیادی را صرف نوشــتن می کنم یا اینکه 
کتاب های زیادی چاپ کرده ام، به من اعتماد به نفس 
نمی دهد. بالعکس متزلزلــم می کند. احتماال به این 
دلیل که هر چه بیشــتر می گذرد، بیشتر خودم را نقد 
می کنــم و جاه طلبی بیشــتری پیدا می کنــم. به هر 
حــال تزلزلی که حاال هنگام نوشــتن یک روایت حس 
می کنم - چــه آن روایت رمان باشــد، چه نمایش نامه 
یــا حتی یک مقاله- بیشــتر از زمانی اســت که اولین 

کارهایم را می نوشتم. 
عشــق در زندگی شــما چه معنایی داشــته 

است؟
عشــق ماننــد ادبیات، چیزی اســت که زندگــی را در 
مســیری شــگفت انگیز، غنی می ســازد. وقتی شما 
اشــتیاق زیادی دارید، طعــم هرچیزی بــه مذاقتان 
خوش می آید؛ همه چیز زیباتر اســت و زندگی شما در 
بستر خوش بینانه  ای قرار می گیرد. تنها عشق به شما 
چنین زندگی می دهد. فکر می کنم با وجود آگاهی از 
عواقب آسیب زننده عشــق، هیچ کس نمی خواهد در 
راه آن تسلیم شــود، چراکه زیستن با عشق، زیستن با 
مادر تجربه هاست؛ تجربه ای کامل، به غایت دیوانه وار 

و به غایت محض.
و معنای عشق در سن شما چیست؟

به نظرم عشق ربط چندانی به سن و سال ندارد. خب، 
عشــق برای یک جوان کمال گرایانه تــر و معصومانه تر 
اســت. عشق برای یک بزرگســال، برای کسی که یک 
پایش لِب گور اســت، عشقی اســت شامل بسیاری از 
تجربه های متراکم، این عشــق با خرد بیشــتر و دانش 

ژرف تری نسبت به واقعیت، زیسته می شود. 
به نظر شما، فرهنگ غنی دیگر موجب تغییر 

و تحول جهان نمی شود؟
به باور من فرهنگ غنی در حال ناپدید شدن است. این 
به نظرم یک تراژدی هشداردهنده است، زیرا فرهنگ 
غنی الجرم مفهومی نخبه گرایانه است. فرهنگ غنی را 
اقلیت درک می کنند و این خیلی ساده لوحانه است که 
فکر کنیم فرهنگ غنی برای همه قابل دسترس است. 
برای رســیدن به فرهنگ غنی باید عالقه، کنجکاوی، 

صبر و نظم داشت و همه این ویژگی ها را ندارند.
از طرفی، ایده فهم فرهنگ برای همه ایده خوبی است. 
چه کســی می تواند ضــِد این ایده ســخن بگوید؟ اما 
دقیقا در همین نقطه، اگر این ایده به معنای دسترسی 
همگانی به فرهنگ باشد - کمااینکه متاسفانه در زمان 
ما داریم به این ســمت می رویم- الجرم فرهنگ مبتذل 
و فقیر می شود، تبدیل به چیزی کهنه و نوعی سرگرمی 
می شود. و قطعا نتیجه چنین روندی بسیار منفی است.
من باور دارم در زمان ما نظام آموزشــی را نقص بزرگی 
فراگرفته اســت. نظام آموزشی امروز نه تنها از فرهنگ 
غنی محافظــت نمی کند، بلکه به دیــده تحقیر بدان 
می نگــرد. خلِق هنر یا تفکر نیازمند نگاه به گذشــته و 

تاریخ است زیرا زمان حال، هنر ناقصی را تولید می کند.
و به نظر شــما تکنولــوژی هــم در این مورد 

نقش دارد؟ 
بدون شک. تکنولوژی و تنوع زیاد رسانه های مختلف 
کامــال در نابــودی خالقیــت و فرهنــگ و حتی هنر، 

مستقیما تاثیر دارد.
فکر می کنید در زندگی سیاسی حال حاضر، 

روشنفکران باید چه نقشی ایفا کنند؟
خب، من متعلق به نســلی هستم که عمیقا تحت تاثیر 
متفکران اگزیستانسیالیســت بــود. و گرچه از بعضی 
جنبه  هــای دیگر مانند ســارتر فکــر نمی کنم و منتقد 
آثار او هســتم، باور دارم ایده او که می گفت نویســنده 
یا روشــنفکر بــه زمانه اش، بــه حقیقــت پیرامونش و 

به جامعــه اش تعهد دارد، کامال درســت بود. کســی 
نمی تواند بنویســد، نقاشــی کند یا آهنگ بســازد اما 
نســبت به مشــکالِت جهانی که در آن زندگی می کند 
بی تفاوت باشــد. ایــن اصل بســیار کلیدی اســت و 
عالوه برایــن مــن بــاور دارم ادبیــات حقیقــی و هنر 
حقیقــی باید بر ایــن اصل تکیه کند. امروزه مشــکل 
اصلی این است که ایده های متنی نسبت به تصاویر و 
چیزهــای ملموس اهمیت کمتری دارند. من معتقدم 
که تکنولوژی صرف کافی نیســت و حضور ایده ها در 
بحث های اجتماعی برای فهمیدن مســائل انســانی 
حیاتی اســت. اما در زمان ما به نظر می رســد ایده ها 
مورد بی اعتنایی واقع شده اند و جای خود را به تصاویر 

و مدیاهای تصویری داده اند.

ماریوبارگاس یوسا، همچنان می نویسد

معناِی روشنفکر

گــــــــــــفت وگـــــــــــو 97 آبان   1 سه شنبه    782 شماره 

مردمان شریف

اشتباه خوب
میالد مظفری آقا اشــتباه شــد، اصال قرار نبود من بیام شریف، ینی 

اصن قرار نبود شریف بزنم، کل فرم انتخاب رشته رو با تهران و شهید بهشتی 
پر کردم رفت. روز آخرخونواده پا پیچ شد که شریف بزن منم آی تی شریفو 
توی لیست آوردم باال. بعد که نتایج اومد و شریف آوردم دوماه درگیرهمین 
بودم اصال. پا شــدم رفتم یه فرمی گرفتم و پر کردم، اسمش فک کنم "فرم 
اشــتباه در انتخاب رشته" بود. مثال شما فکر کن اونجا یه کسی اومده بود 
که اشــتباهی پزشکی گناباد زده بود در صورتی که پزشکی شیراز میاورد و 
منم بودم. هی میگفتم که آقا اشــتباه شــده، من باید برم دانشگاه تهران. 
دلیلشــم این بود که دوســتام همشــون اونجا بودن و حالم اونجا بهتر بود 
مســلما. خالصه نشــد که برم تهران و همینجا موندم. خیلی کم میومدم 
دانشگاه اوایل ولی اتفاقی که افتاد این بود که این "کمتر دیدِن دانشگاه"  
و "حس بد داشتن" روی یه لوپ بینهایت افتاد و هی بدتر و بدتر شد تا جایی 
که دیگه تســلیم شــدم. تصمیم گرفتم یه کارایی کنم که حسم تغییر کنه. 
کلیپ ساختم مثال. همین کلیپ باعث شد آدمای بیشتری بشناسم و ازون 
حالت توی الک بیام بیرون و ببینم بچه هارو. چون محیط یه ویژگی که داره 
اینــه که تو بهش عادت میکنی کم کم، ولی جدای از اون، بعد از یه مدتی 
حس کردم که نه بابا، شــریف هم یه چیزایی داره؛ اینکه شریفیا همشون 
موجودات نرِد تک بعدی نیستن، بعضیاشون مینویسن، عکاسی میکنن 
و اینا خیلی خوبه. همه ی اینا باعث شد و میشه که االن دوست داشته باشم 

اینجارو.
 حــاال اینکه رفتم کافه کار کنم اصال داســتانش جداســت. گفته بودم که 
خیلی نوشــتنو دوست داشــتم؟ ارتباط گرفتن با آدمای جدیدو هم بهش 
اضافه کن. خالصه، پا شدم رفتم یه کافه ای که یه دختری اونجا کار میکرد 
که هم سن بودیم. گفتم میخوام بیام اینجا کار کنم. اولش مقاومت میکرد 

که: بابا مگه شریفی نیستی؟
 گفتم: آره.خب؟

گفت: خب چرا میخای بیای کافه؟
گفتم: عجیبه مگه؟ دوست داشتم از قبل، از خیلی قبل.

خالصه هر جور بود قانعش کردم.االن من دوماهه اونجام و روزانه کلی آدم 

دارم که میان توی کافه میشینن و من میتونم ارتباط برقرار میکنم باهاشون. 
هر آدمی با یه قصه ای میاد میشینه و میره. اصال شاید اون عالقه به "ارتباط 
برقرار کردن" برگرده به عالقه م به "نوشــتن". در کل اینکه خودتو از تجربه 
محروم کنی خیلی بده. این تجربه ای ه که من توی 30 سالگی نمیتونم مثال 
ویتِر یه کافه باشم ولی االن توی 21 سالگی میتونم باشم و این فوق العادس.
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روایت در جاری واژگان 
»در پایــان روایت خود بیدار می شــوم. چــه گفته ام؟ ... ای دوســت، گمان مبر که 
خواســته ام »ایمانــی« را به تو عرضه کنم. نگفته ام: »می دانــم«. من چه می دانم؟ 
گفته ام:»من هســتم؛ این چنین هســتم«. گذاشته ام غریزه  سراشــیبی آرزو را در 
پیش گیرد. شــاید این سراشــیبی مرا تا جایــی دورتر از خانه، از عقل برده باشــد. 
 شــاید معشــوق غیر از آن باشــد کــه چشــماِن آرزو می بینند. هرچه هســت، من 

دوست داشته ام...«
از انسان می گوید و از هستی می نویسد؛ اما از انسان در فراسوی هستی و از هستی 

در ماورای انسان. نه ماورایی که »در ضابطه  تعقل درآمده؛  
به شیوه ای ساختگی در فلسفه ها«، بل ماورایی از جنس 
احســاس و آرزو و ترس که با بــوی پیکری عرق آلود به هم 
می آمیزد و بر خاک، از خاک اســطوره می سازد. خواننده 

نیز، اگر تاب آورد، ناگزیر بار داستان را بر دوش دارد و نمی تواند واژگان او را بر صندلی 
همیشگی خود گوشه  اتاقی بخواند. رمان های روالن را که می خوانی ناچار باید کنار 

پنجره  بایستی و زمین را تا آستانه  آسمان باور کنی.

اما اگر به میهمانی روی، معشوق را با خویشتن مبر و اگر بری پیش بیگانگان به وی مشغول مباش و دل در وی 
بسته مدار که خود وی را کسی بنتواند  خوردن. و نیز هر زمانی وی را میوه مده و هر ساعتی وی را مخوان، و در 
گوش وی سخن مگوی یعنی که من سود و زیانی* همی گویم که مردمان دانند که تو با وی هیچ نگفتی والسالم. 

*  منظور از سود و زیان، حرف مهم است. 

فرازی از باب چهاردهم کتاب قابوس نامه اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر 

ابهام یکی از عناصری است که در  ادبیات
شــعر نو یا همان شــعر مــدرن، به محمد جوانمرد

نسبت شعرهای کهن، نقش پررنگ تری یافته است تا 
آنجا که حتی برخی شــعر بی ابهام را نو نمی دانند. اما 
این ابهام که آن را ذاتی شعر هم می دانند، چگونه ابهامی 
است؟  واژه »ذاتی« در توصیف این ابهام به ما می گوید 
پاسخ را باید در ماهیت شعر جست؛ اما پیش از پرداختن 
به ماهیت شعر، باید نکته ای درباره »زبان« بگویم. زبان 
در واقع دستگاه ادراک ماست؛ یعنی تا چیزی وارد قلمرو 
زبان نشــده باشــد، ما توان فهم آن را نداریم و برای ما 
»واقعیت« ندارد. این گفته هرگز به آن معنا نیســت که 
بیــرون از قلمرو زبــان چیزی وجود نــدارد، بلکه به آن 
معناست که ما نمی توانیم ماهیت آنچه را که پشت سد 
زبان گیر افتاده اســت، دریابیــم و نمی توانیم آن را به 
دیگری انتقال دهیم. هر کســی در زندگی خود، بارها 
حس هایی را تجربه کرده که نه می تواند برای کسی دیگر 
توصیف شان کند و نه حتی برای خود؛ حس هایی گنگ 
و رازآلود که همچون باد بر فراز دریای ادراک ما می وزند 

و تن بر سطح آن می سایند. 
برگردیم به ماهیت شــعر. سخن های بســیاری درباره 
ماهیت شعر گفته شده است که از میان آنان یک ویژگی 
کمابیش مورد موافقت همگانی است؛ عنصر خیال یا 
به تعبیر دیگر »تصرف در مفاهیم هســتی«. منظور از 
»تصرف« به زبان ساده آن است که شاعر در شعر خود 
می تواند بنویســد »ماه« و منظورش معشــوق باشد؛ 
می تواند بنویسد »سوگواران درازگیسو بر دو جانب رود« 
و منظورش درختان بید باشــد. در واقع شاعر سامان 
معمــوِل زبان را برهم می زند و به همین خاطر شــعر به 

نوعی گسترش مقطعی دســتگاه زبان و ادراک شاعر 
است؛ موجی بر سطح دریای ادراکات او که همان حِس 
گنگی را که خود باعث این موج شــده است، به چنگ 

می آورد و در قالب واژه  می ریزدش. 
اکنــون دیگر می توانیــم بگوییم کــه راز »ابهام ذاتی« 
شــعر چیســت. میــان دســتگاه ادراکــی خواننده و 
شاعر، فاصله ای هســت؛ چرا که آن جوشش ناگهانی 
و درهم ریختگی ســامان معمول زبان، آنطور که برای 
شــاعر رخ داده برای خواننــده رخ نخواهد داد. حتی 
خود شاعر هم چندی پس از سرایش شعر اگر به سراغ 
آن برود، مانند لحظه ســرایش، آن را درنخواهد یافت. 
همین مســأله باعث می شــود »چیزی« در یک شــعر 
باشد که گویی از دسترس بیرون است؛ بوی رازآلودش 
را می شــنویم، حتی صدایش را، اما نمی توانیم بیانش 
کنیم؛ همان چیزی که ابهام ذاتی یک شــعر اســت؛ 
چیزی همچون رازآلودگی آن صدایی که »از پشت کاچ« 
به گوش نیما، »ری را« شنیده می شود؛ رازآلودگی ای 

که در خود این شعر هم جاری است. 
ایــن ابهام خــود به تنهایــی هدف نیســت، بلکه جزء 
جدانشدنی شعر است؛ البته شعری از آن گونه که گفته 
شــد. اما گاهی چرخه پیدایش ابهام وارونه می شــود، 
یعنی شــاعر به جای آنکه به دنبال سرایش شعر باشد 
و ابهــام خود بــه دنبال آن پدید بیاید، بــه دنبال ایجاد 
مستقیم ابهام اســت؛ چیزی که آن را ابهام عامدانه یا 
پیچیدگی ساختگی می نامیم. چنین شعری با شعرهای 
سطحی و بی ابهاِم بازاری )که خود دشمن دو سر هنرند( 
یک ویژگی مشــترک مهم دارنــد: هیچ کدام چیزی به 

»واقعیت« و ذره ای به دریای ادراکات ما نمی افزایند. 

درباره ابهام هنری در شعر

ابهام ذاتی شعر از کجا سرچشمه می گیرد؟

آورده اند که ...

هنر و ادبیات

درباره شیوه گزینش فیلم کانون سینما
 از »یوجیمبو« دیروز 

تا »جاذبه« امروز 
علیرضا جعفراسماعیلی دوشــنبه گذشــته کانــون 

ســینمای شریف برای نخستین بار و با اعضای 
جدید، کار خود را با اکــران فیلم »جاذبه« آغاز 
کــرد. فارغ از نحوه و کیفیت اجرای برنامه های 
کانون، سوال اصلی شاید نحوه گزینش فیلم ها 
برای اکران در دانشگاه باشــد. اعضای کانون 
می گویند اولویت در انتخاب فیلم عموما بر پایه 
دو شــرط اساسی اســت؛ اولین شرط تکراری 
نبــودن فیلم برای عموم دانشــجویان اســت و 
دومین هم به گفته یکی از اعضا »چیزی بیشتر 
از فیلم بــودن« و مخاطب را به فکــر فرو بردن. 
اولویــت دیگری که دبیــر کانون عنــوان کرد، 
ســینمای خارجی و هالیوود است، زیرا اکران 
فیلم هــای داخلــی بنا بــه قوانیــن کپی رایت 
مشکالت و مصائب بسیار بیشتری در پی دارد. 
اولویت هــای کانــون همگی منطقــی به نظر 
می رســند. فیلــم هرچه ناشــناخته تر باشــد 
انگیزه هــای بیش تری برای تماشــای فیلم به 
بیننده می دهد. از طرف دیگر توجه به محتوای 
فیلم و انتخــاب فیلم هایی که برای بیننده تنها 
یک سرگرمی زودگذر نباشد و او را وادار به تفکر 
دربــاره خود کند قطعــا از بهتریــن معیارهای 

اعضای کانون برای گزینش فیلم بوده است.
اما آشنایی با اولویت های گزینش فیلم کانون، 
سواالت بیشــتری را پیش می کشد. کانون در 
سال گذشته علی رغم کم تنوعِی برنامه هایش، 
بــه تمامی معیارهــای خــود پای بند بــود و با 
اکران هایــی مثــل »خرچنــگ« و »یوجیمبو« 
و حتــی اکــران فیلم های کمتر شناخته شــده 
مراسم اسکار در هفته اسکار خود نشان داد که 
این معیارها برای آنها تنها به حرف ختم نشــده 
و همــواره نیم نگاهی به ســینمای معناگرا هم 
داشته اند. امسال اما کانون شروع فعالیت خود 
را بــا فیلم جاذبه آغاز کــرد؛ فیلمی که تقریبا با 
هیچ یک از اصول آنها سنخیت ندارد؛ هم بسیار 
دیده شده و هم فیلم تفکربرانگیزی نیست. اگر 
اعضای کانون فیلمی با محتوای علمی - تخیلی 
بر محور سفر انسان به فضا را برای اکران اول در 
نظر داشــتند فیلم هایی به مراتــب نزدیک تر به 
معیارهای کانون مثل اودیســه فضایی2001 

انتخاب بهتری برای اکران بود.
هم زمان بــا فیلم جاذبه، گروه فلســفه علم نیز 
اکــران »بلیدرانــر 1982« را همراه با بررســی 
تخصصــی فیلم با حضور منتقد مطرحی چون 
مسعود فراستی انجام داد؛ فیلمی که در قیاس 
با »جاذبه« به مراتب به معیارهای گزینش کانون 
سینما نزدیک تر است. هرچه باشد با گسترش 
روزافــزون تکنولــوژِی و افزایش گرایش ســایر 
گروه ها و کانون های دانشــگاه به اکران فیلم، 
اکنون نســبت به ســال های گذشته گروه های 
بیشــتری برای جذب دانشجوها به اکران های 

خود با کانون سینما رقابت خواهند داشت. 
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جایزه  گلشیری؛ ستاره   خاموش 
آسمان داستان نویسی معاصر 

غزل شفیعی بنیــاد گلشــیری بنیادی 

مردم نهاد اســت که با تالش فرزانــه طاهری و 
دوستداران هوشنگ گلشــیری در اواخر دهه  
هفتاد و درســت پس از مرگ او تشــکیل شــد و 
کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد. این بنیاد 
کار خود را با برگزاری کالس های نویســندگی و 

اهدای جایزه  ساالنه  گلشیری آغاز کرد.
ایــده    برگزاری جایــزه  ادبی گلشــیری از خود 
هوشــنگ گلشــیری بــود امــا اجــل مهلــت 
عملی کــردن آن را به او نداد. اولیــن دوره  این 
جایزه  ادبی مستقل سال هشتاد به این صورت 
برگزار شد؛ در این دوره آثار در چهار بخش رمان، 
رمان اول، مجموعه داستان و مجموعه داستان 
اول بــه رقابت  پرداختند و هیأتــی از داوران که 
منتخب هیأت مدیــره  بنیاد بودند، ارزیابی آثار 
را بر عهده داشــتند. اگر به فهرست برگزیدگان 
و نامزدهــای ادوار مختلف ایــن جایزه نگاهی 
بیندازید با اســامی جالبی از این قبیل روبه رو 
می شوید؛ حسین ســناپور، ابوتراب خسروی، 
محمــد محمدعلی و... . بــا کمی دقت متوجه 
می شــوید این افراد همان کســانی هستند که 
در کارگاه داســتان خوانی گلشیری، معروف به 
جلسات پنجشــنبه ها شــرکت می کردند. این 
جلســات یکی از موثرترین اقدامات گلشیری 
برای تربیت نسل جدید نویسندگان ایرانی بود. 
کما اینکه اثر تشــکیل این جلسات را با نگاهی 
به فهرســت جوایز بنیاد می توان دید. البته که 
فرض مخاطبان و عالقه مندان همواره بر صحت 
و سالمت داوری آثار بوده  است. در نهایت پس 
از سیزده دوره، در سال نود و سه، بنیاد تصمیم 
گرفت به کار جایزه  گلشــیری پایان دهد و علت 
آن را کمبود منابع و نیرو اعالم کرد و ترجیح داد 
توجهش را معطوف به توسعه  سایت خود کند. 

جایزه گلشیری در سال هایی که ناشران تمایلی 
به چاپ آثار نویسندگان داخلی نداشتند، نقش 
بسیار مهمی در انتشار آثار داستانی نویسندگان 
ایرانی ایفا کرد. این جایزه و دیگر جایزه های ادبی 
مستقل آن دوره، مثل جایزه  ادبی مهرگان، به آثار 
نویسندگان نوپای داخلی اعتبار می بخشیدند و 
به ناشــران برای حمایت از این آثار و انتشارشان 
جرأت می دادنــد. در نتیجه وجود این رقابت ها 
جان تازه ای به بازار نشر رمان ایرانی بخشید و آن 
را با تحول روبه رو کرد. هر چند که این جایزه دیگر 
اهدا نمی شود اما اگر به دنبال مطالعه  رمان ها و 
داستان های باکیفیت از نویسندگان دو دهه  اخیر 
هســتید، مطالعه  برگزیدگان ادوار مختلف این 
جایزه  ادبی، مخصوصا دوره های اولیه  می تواند 

رضایت شما را جلب کند.

خوش نویس: هاجر جوادی



صفحـــــــه آخـــــــــر

845****0935: حکایت ما و شــریف پالس شــده 
حکایــت اونی کــه گفــت زندگیم ســخت میگذره. 
بهــش گفتــن حیوونتم ببــر تو خونــه با تــو زندگی 
کنه. بعــدش اومد گفت وضعیــت زندگیم داغون تر 
شــد که! گفتــن ببر حیــوون رو بیــرون. بعــِد چند 
 وقــت اومــد گفت آخیــش چقــدر بهتر شــد! خدا 

خیرتون بده.

  نــه، ببین، مثالت خــوب نبود. االن اون 
حیوونه یه خرده تو خونه خرابکاری هم کرده!

711****0918: لطفا آدرس دفتر یا شماره »شریف 
آشــغال« رو بذارید میخوام باهاشون همکاری کنم. 

سپاس 
  شــماره تلفن: 09036713517. دفتر 

هم که »هر سطل زباله، یک دفتر شریف آشغال«!

577****0937: چنــد وقتــه اس ام اس میدم انگار 
نمیرسه! این اگه رسید یه خبر بدید! در مورد گزارش 
شماره قبل یه سوال دارم. مجری رزرو معنیش چیه؟ 
مثل داور چهــارم میمونه؟ یعنی اگه مجری مصدوم 

بشه، مجری رزرو میره جاش؟
  حــاال ممکنــه مجری خــودش مصدوم 
نشه ولی یهو دیدی مجبور شدن مصدومش کنن!

اس ام اس

عکس و مکث
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منتظر هستیم اولین استاد 
زیر ماشین برود تا فکری به 

حال گذرگاه خیابان قاسمی 
بشود چون کارمند و دانشجو 

آنقدر مهم نیستند که دانشگاه 
بخواهد برای حل این مشکل 

قدمی بدارد. کال 30 متر 
نمی شود! جای پارک های 

قابل استفاده که با چند میله 
جوش خورده به زمین به 

رحمت خدا رفتند، محبت 
کنید در این چند متر هم میله  
به زمین بکوبید تا استادی که 

دانشجویانش با متروی خط 2 به 
دانشگاه می آیند، بی دانشجو 

نشود. )عکس ارسالی است(

 جوری توی برق نزنید 
که اتصالی کنه

ایده این ویدئوی معروف 
از کجا اومد؟

یه روز سرخ کن رو زدم به برق 
ولی اتصالی کــرد و خراب 
شــد. خیلی ناراحت شدم 
چون می خواستم سیب زمینی سرخ کنم. رفتم 
توی فکر و توی خیالم سیب زمینی ها گفتن چرا 

ناراحتی؟ گفتم سرخ کنم اتصالی کرده.
به جای ســیب زمینی چیــز دیگه ای 

خوردی؟
نه، چطور؟

هیچــی. چنــد وقتــه کــه کار هنری 
می کنی؟

االن درســت سه سال و دویســت و شونزده روز 
و دوازده ســاعته که… نه اشتباه شد، یه مدتی 

میشه.
چطور شد که به این کار رو آوردی؟

قبــال خبرنــگار بــودم، بعــد تصمیــم گرفتــم 
اینفلوئنسر بشم توی اینستاگرام.

اینی که گفتی یعنی چی؟
به افراد شناخته شده و تاثیرگذار در شبکه های 

اجتماعی اینفلوئنسر میگن.
تو االن جزو این افراد هستی؟

همین االن به یکی بگید »چرا ولم نمی کنی«، 
بعد ببینید تاثیرگذار هستم یا نه.

خب، از این تاثیرگذاری بهتر نمیشــه 
استفاده کرد؟ مثال فرهنگ سازی در 

مورد زباله یا ترافیک؟
مخاطب ایــن روزهای فضــای مجازی جهش 
انتلکتی در راســتای تکامل داشته و از شعور به 
شــدت باالیی برخوردار است. آسیب شناسی 
اجتماعی، گفتاردرمانی و رویکرد ســایکودرام 
در این ویدئوها مســبب جهــت دار کردن ذهن 
مخاطب به سمت اعتالی جایگاه انسانیت در 

قالب انسان برتر شده است.
ما کــه هیچــی نفهمیدیم. بیــن این 
اینفلوئنسرهای اینستاگرام کسی رو 

رقیب خودت میدونی؟
فکر نکنم کســی در حال حاضــر چنین کاری 
یعنی ترکیب نویسندگی، گویندگی و اجرا رو به 

شیوه بنده انجام بده.
ول کــن چی شــد؟ ندادی درســتش 

کنن؟
چرا، ولی دوباره خراب شد.

باز به چشاش اتصالی کرد؟
نه بابا، این برق هی میره میاد.

حرف آخر؟
اگــه درس خوندنتون نفس های آخرش رو می 
کشــه، لطفا ترم رو به همون زیبایی تموم کنین 

که شروع کردین.
پی نوشت:  شاید باورتون نشه، ولی 
بخشایی از این مصاحبه کامال واقعیه و 
البته توسط ما انجام نشده. واقعیه، کور 
شیم اگه دروغ بگیم!

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به تدریس خصوصی که در همان بدو ورودم به دانشــگاه دستم را گرفت تا 
حس اســتقالل مالی را پس از رتبه خوب کنکورم حس کنم. تقدیم می شــود به تدریــس خصوصی و پروژه متلب 
دانشگاه های دیگر که اواخر کارشناســی و در طول کارشناسی ارشد دســتم را گرفتند تا دیگر از پدر و مادرم پول 
توجیبی نگیرم. تقدیم می شــود به مقاله و تدریس خصوصی و پروژه متلب و ISI و پایان نامه دانشــگاه های دیگر 
که به من کمک کردند در دوره دکتری شب ها با شکم خالی به خواب نروم. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به 

خودم که با همه مدارک تحصیلی ام، بود و نبودم را کسی احساس نمی کند.

تقدیم می شود به ...

سحر بختیاری
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واژ و ژاژاستاد شریف ما

استاد شریف ما بعد از اینکه فایل اسالیدش را بست، ترسید و از دانشجویان 
شریف ما خواست فایل را دوباره باز کنند.

اســتاد شــریف ما که به زور می تواند انتگرال بگیرد سر کالس گفت یکی از 
نقاط قوت ما مهندس ها ریاضیات قوی مان است. 

استاد شریف ما وقتی یک shortcut ویندوز را یاد گرفت می خواست با زدن 
همان دکمه ها همه کارهایی را که می شود با ویندوز انجام داد انجام دهد.

استاد شریف ما در جزوه درسی که خودش نوشته است در پایان توضیحاتش 
در مورد مثال ها گفته: َفافِهم. 

استاد شریف ما می گوید تفاوت اصلی مهندس ها و زیست شناسان در این 
است که مهندس ها می توانند مطالب را دسته بندی کنند. 

استاد شریف ما سرکالس هنگام جواب دادن به سوال دانشجوهای شریف 
ما، به موزاییک های شریف ما نگاه می کند و جواب می دهد. اما اگر یک نفر 
دیگر ســوال بپرسد به موزاییک کناری جواب سوال را می دهد. وی تناظری 

یک به یک بین موزاییک ها و دانشجویان برقرار کرده است.
دانشجوی شریف ما آنقدر به درس هایی که ترم یک داشته وابسته شده که 

دیگر هر ترم همان ها را برمی دارد. 
استاد شریف ما 70 سال سن دارد و از لزوم اداره کشور توسط جوانان می گوید.
اســتاد شــریف ما معتقد است عمران اصال مهندســی نیست. چرا؟ چون 

رشته ای که در آن dt نداشته باشد اصال مهندسی محسوب نمی شود.

اسب: horse | حیوانی از تیره اسبیان | پستاندار سرعتی | قدما به آن 
حیوان نجیب می گفتند. جنس نر آن به خواهر و مادر سایر اسب ها 
کاری ندارد و جنس ماده آن در پاسخ به »بیا با هم بیشتر آشنا بشیم« 
می گوید »هر کاری آداب و رسومی داره« | دارای بزرگ ترین چشم در 
میان پستانداران است اما چون آهوها خط چشمشان را دورتر از چشم 
می کشــند، به اشتباه آهوها چشم درشــت نامیده می شوند | در گذر سال ها نجابتش از 
بین رفته و اکنون بیشتر با مایه داران رفت و آمد می کند. از حیوانات الکچری باز | اسبی 
که اندام هایش را پروتز کرده است، سمند می نامند. | نسبتش با قند مثل نسبت بعضی 

انسان ها با پاستیل است.
االغ: donkey | حیوان دیگری از تیره اسبیان که خالف اسب سر به  زیر است و به همین 
خاطر برای بارکشــی استفاده می شود | پستاندار اســتقامتی | خرها هرچند از اسب ها 
کندروتر هستند، اما در کشیدن بارهای سنگین در راه های دشوار توانا هستند و غذای 
کمتری مصرف می کنند. با وجود این، همواره اســب ها قیمت بیشتری داشته اند. این 
قضیه نشان دهنده این است که ما ایرانیان از دیرباز دنبال بازدهی سریع بوده ایم و نگاه 
بلندمدت نداشته ایم. متاسفانه جفا به این حیوان همین جا پایان نیافته و به علت فرهنگ 
نادرســت، نام این حیوان و زیرمجموعه هایش )مثال کره خر( به عنوان ناســزا استفاده 
می شــود. وی در جوابی مختصر می فرماید: »من خروجیمم برای شــما داروئه!«  | این 
حیوان از زمان مصر باستان به عنوان نماد حماقت شناخته می شود که خودش مجددا در 
اعتراض به آن گفته است »ِکی دیدید من تو بیابون هندونه بکارم که به من می گین االغ؟«

عمادالدین کریمیان


