
اهمیت علوم انسانی
یکبار در یک کشور خارجی، در صف سوار شدن به 

 دکتر محمدمهدی 
نایبی *

هواپیما بودم، نفر جلویی سر حرف را باز کرد و پرسید 
اهل کجایی؟ وقتی گفتم ایران، گفت پس الزم نیست 
بپرســم چه کاره ای چون هر ایرانی کــه من تاکنون 

دیده ام یا پزشک بوده است و یا مهندس!!
چگونه روی ســعادت خواهد دید کشوری که از هر در مانده ها و از هر در 
رانده ها، بشوند حقوقدان ها، اقتصاددان ها، جامعه شناسان، روانشناسان 
و برنامه ریزانش؟ چه بسیار دیده اید که یک مهندس را سفیر فالن کشور 
می کنیــم چون  بحق می بینیم که در مقایســه با آنها که علوم سیاســی 
خوانده اند، این مهندس ولو که سوادی در حوزه دیپلماسی و جغرافیای 
سیاسی و امثال ذلک ندارد، به دلیل باهوش بودنش بهتر از همه آنهاست. 
البته در شــهر کورها، یک چشــم، پادشــاه اســت! و قس علی هذا سایر 
ســمت ها و مســئولیت ها را. دارالفنون چرا تاسیس شــد؟ دیدیم غرب 
خیلی پیشرفت کرده، تکنولوژی و صنعتش جلو رفته، گفتیم برای آنکه 

عقب نمانیم یا فاصله را کم کنیم، از آنها صنعت بیاموزیم. البته بی شک 
باید صنعت آموخت اما، رشد صنعت و تکنولوژی به سان کوه یخی است 
که 10درصدش بیرون اســت. ریشه این رشد صنعتی، در تمدن سازی، 
حکمرانی خوب، درک عمیق مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است 
و این یعنی آنکه بدون حضور پر رنگ نخبگان در عرصه های گوناگون علوم 
انسانی، هرگز نمی توان با صرف پرورش مهندسان نخبه به رشد صنعت و 
تکنولوژی دست یافت. وقتی سیاست گذاری ها، قانونگذاری ها، ترسیم 
خطوط اقتصاد کالن و امثال اینها به خوبی انجام نشده باشد، پیشرفت 
قابل مالحظه ای در صنعت و تکنولوژی حاصل نخواهد شــد و حتی اگر 
خیل عظیمی از نخبگان کشــور در این زمینه تحصیل کنند، نهایتا این 

کشور، توان استفاده از این نخبگان را نخواهد داشت.
چند ســال قبل که برای شرکت در همایشی مهندسی به کشور فرانسه 
رفته بودم، سر میز ناهار با درددل محققانی از کشورهای اروپایی مواجه 
شدم که یکی از مشکالت کشورشان را بی عالقگی دانش آموزان به ادامه 

تحصیل در مهندسی می دانستند! پرسیدم پس دانش آموزان مستعد 
شما به چه رشته هایی می روند؟ گفتند اغلب باهوش ها به رشته هایی مثل 
مدیریت و اقتصاد و حقوق می روند. تفاوت این نوع نگاه، با نگاه با شــأن 
و منزلت به مهندســی و نگاه دست 2 بودن به علوم انسانی در کشور ما 
مشهود است. مرتبه اجتماعی یک وکیل یا حقوقدان به مراتب در آمریکا 
و اروپا باالتر از یک مهندس است و مهندس در حقیقت یک کارگر فنی 
محسوب می شود. اصوال معروف است که می گویند مهندسان وقتی کار 
خوبی می کنند میلیون دالری سود می رسانند و اگر خرابکاری هم کنند 
میلیون دالری ضرر می زنند اما اقتصاددان ها وقتی کار خوبی می کنند 
میلیارد دالری است و وقتی هم که خرابکاری می کنند باز در ابعاد میلیارد 
دالری است. کدامیک تأثیرگذارتر هستند؟ در همان میز ناهارخوری به 
دوستان غربی گفتم اگر بچه های شما به مهندسی نیایند طوری نیست! 
آن قدر از ما جهان سومی ها هست که به راحتی مهندس شما شوند و کافی 

است شما سرنخ های اصلی را به دست بگیرید!
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جشن چهل سالگی انقالب در پابوس عشق 

رضاجان است شاه مردم ایران
z	  شماره  دوم نشریه  اگزرژی، نشریه

انجمن علمی دانشکده  مهندسی 
انرژی، با مقاالتی علمی و تحلیلی 
درباره  انرژی، آب و محیط زیست 
منتشــر شــد. با توجه بــه فقدان 

بررســی علمی موضوعــات انرژی، 
این نشــریه می توانــد گام بزرگی در 
جهت آگاه سازی دانشجویان بردارد. 
علمی و دقیق بــودن، توجه به ابعاد 
اجتماعی و اقتصادی و ذکر مصداق 
و نمونه برای هر مسأله، از ویژگی های 

مقاالت این نشریه است.

z	 از انتقــاد  بــا  یانــش  را نشــریه  
هم دانشکده ای هایش طوفانی آغاز 
می شود. خواندن بخش ترم یک نامه 
برای دانشــجویان ســال های باالتر 
می تواند بسیار خاطره انگیز باشد، اما 
نکته  اصلی این شماره، ویژه نامه  آن 
با موضوع بازگشت به کشور و چالش 
اپــای با اســتفاده از نظرســنجی و 
تحلیل آن و بررسی انگیزه ها و موانع 
رفتــن و دالیــل ماندن اســت. زبان 
خودمانی مصاحبه ها، مطالعه   آنها را 

بسیار جذاب و گیرا کرده است. 

z	 شماره  بیســت و پنجم نشریه بامداد
نیز منتشر شــد. ترجمه  اختصاصی 
شــعر محمود درویش و نقد و معرفی 
دقیق کتــاب بیگانه اثــر آلبر کامو از 

نقاط قوت این شماره بود.

z	 خبرنامه انجمن اسامی این شماره
با تغییر مدیرمسئول و سردبیر نسبت 
به ترم قبل منتشــر شــد. در صفحه 
اول نشــریه اســتفاده از ایده  چالش 
10ســال جلــب توجه می کنــد، اما 
در ادامــه با صفحه آرایــی و محتوای 
ضعیــف بی خبرنامه، قســمت طنز 

نشریه، مواجه می شویم. 

z	 شــماره  نخســت نشــریه  ریحانــه با
محوریت مسائل زنان از دید اسامی 
منتشر شد. نبود نویسنده  مرد و ایجاد 
دوگانه  فمنیســتی و اسامی در این 

نشریه پررنگ است.

	z یک روایت غیرسیاسی از یک«
اتفاق سیاسی: انتخابات 96« یک 
روایت ا ست از پرسه  زنی معین فرخی 
در روزهای انتخابات ریاست  جمهوری 
در ســال 1۳96 که نشر چشمه آن را 
در تابســتان 97 منتشر کرد. فرخی 
در دوران انتخابات و به عنوان ناظری 
عــادی وارد ســتادهای انتخاباتی و 
میتینگ های نامزدها شد و سعی کرد 
به گزارشی برسد از چیدمان نیروها و 
باورهــا و طرفداران این گروه ها در آن 

هفته های ملتهب.

	z انســان خردمند: تاریــخ مختصر«
بشــر« نوشته یووال نوح هراری است 
که از دانشگاه آکسفورد دکترای تاریخ 
دارد و در دانشگاه بیت المقدس تاریخ 
جهــان تدریس می کند و بــا ترجمه 
نیک گرگین از ســوی نشر نو منتشر 
شده. نویســنده در این کتاب تاریخ 
انســان را به صــورت خاصه از زمان 
عصر سنگ تا قرن 21 و در چهار بخش 
انقاب شناختی، انقاب کشاورزی، 
وحدت بشــر و انقــاب علمی روایت 
می کند. این کتاب در سال 2011 به 
زبان عبری و در ســال 2014 به زبان 
انگلیســی منتشر و بعد از آن به بیش 

از 40 زبان دنیا ترجمه شد.

	z انســان خداگونــه: تاریخ مختصر«
آینده« نوشــته دیگر هراری است که 
باز هم نشر نو منتشــرش کرده البته 
این بار با ترجمه زهرا عالی. نویسنده 
در کتاب انسان خردمند می خواست 
نشان دهد انسان امروزی از کجا آمده 
و در کتاب انسان خداگونه می خواهد 
مســیر آینده انسان را ترســیم کند. 
انسان خداگونه در پروژه ها و آرزوها و 
کابوس هایی کاوش می کند که قرن 
21 را شکل می دهند؛ از غلبه بر مرگ 
تا خلق زیست مصنوعی. این کتاب در 
سه بخش »انسان خردمند بر جهان 
چیره می شــود«، »انســان خردمند 
به جهان معنا می بخشــد« و »انسان 
خردمند کنترل شــرایط را از دســت 

می دهد« چاپ شده است.

از فاطمه )س( تا قرآن
هیأت الزهرا )س( در ایام بین شــهادت تــا والدت حضرت فاطمه 
)س( برنامه هایی را بــا موضوع نقش بانوان در جامعه و خانواده و 
همچنین زندگی بانوی برتر ذیل عنوان »کنگره فاطمی« طراحی 
و برگزار می کند. امسال دومین دوره برگزاری کنگره فاطمی است. 
اولین  برنامه رسمی کنگره امسال، نشست »فاطمه، استاد تمام« 
بود که روز یکشنبه با حضور حسن  رحیم پور ازغدی در سالن جابر 
برگزارشــد. در این جلســه جنبه های مختلف شخصیت حضرت 
فاطمه )س( بررسی و ایشان به عنوان یک دانشمند کامل و استاد 
تمام که تربیت کننده شخصیت های بزرگی همچون سلمان فارسی 

بودند، معرفی شدند. از جمله اقدامات پیش  روی کنگره می توان 
به جشــن والدت و بزرگداشــت روز زن، میزگرد با موضوع بررسی 
نگاه غرب به زن، نشریه ریحانه و تریبون آزاد دانشجویی اشاره کرد.
سی و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت دانشجویان در 
مرحله دانشگاهی نیز اسفندماه امسال برگزار می شود. این مسابقات 
شــامل بخش های مختلف کتبی، آوایی، هنــری، ادبی، فناوری و 
پژوهشی می شود. برای ثبت نام در مسابقات و کسب اطاعات بیشتر 
می توانید تا پایان بهمن ماه به کانال تلگرام یا بله کانون قرآن و عترت 

به آدرسKanoonQuranSharif@  مراجعه نمایید.

اومانیسم اسالمی از زبان استادی امریکایی
امروز ساعت14:۳0، آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه میزبان پروفسور 
لگنهاوسن، استاد سابق فلسفه دانشگاه تگزاس است. او  در زمان 
اســتادی اش، پس از سال ها بی دینی، مسلمان و شیعه می شود. 
موضوع سخنرانی او هم ویژه و چالش انگیز است: »پیشنهادهایی 
برای اومانیســم اســامی«. البته ســخنرانی وی به زبان فارسی 
خواهــد بود.  فارغ از موضوع چالشــی بحــث، گفت وگو با وی بر 
سر چگونه مسلمان شــدن نیز جالب خواهد بود. عاقه مندان به 
موضوعات اومانیسم، دین، علوم انسانی و کنجکاوان به چگونگی 

مسلمان شدن یک فیلسوف بی دین، برنامه را از دست ندهند.

عزیزان از دست رفته
این هفته شریف داغدار بود چراکه دو عزیز از خانواده خودش را از 
دســت داد. جمعه بود که خبر فوت آقای محمد قلندری، کارمند 
خوش مشرب و خوش برخورد امور اداری دانشگاه منتشر شد و همه 
خانواده شریف و خصوصا کارمندان و مدیرانی را که با وی ارتباط 
بیشتری داشتند، در غم فرو برد. یکشنبه نیز خبر شوکه کننده فوت 
حسین رفیع، ورودی 95 مهندسی مکانیک در کانال ها و گروه های 
شریفی دست به دست شد. روزنامه از درگاه حضرت حق برای این 
عزیزان از دست رفته، غفران و مرحمت الهی و برای خانواده هایشان 

صبر بر این مصیبت بزرگ را مسئلت دارد؛ »غفرا... لنا و لهم«.

خیلــی وقت اســت که برنامــه ثابت تعــداد قابل 
توجهی از بچه های شریف برای هفته اول ترم بهار، 
حضور در اردوی پابوس عشــق هیأت الزهرا)س( 
دانشگاه است؛ اردویی که امسال بیست و دومین دوره آن بین 
روزهای 2۳ تا 26 بهمن با شرکت بیش از هزار نفر از دانشجوها 
و فارغ التحصیان شریفی در مشهد مقدس برگزار شد. اعضای 
کاروان پابوس عشــق امســال هم جان و تن خــود را در حریم 
ملک پاسبان رضوی شست و شو داده و با کوله باری از نور و ایمان 

آماده آغاز ترم جدید تحصیلی شدند.
ســوای برنامه های متنوع معرفتــی، زیارتی و تفریحی که برای 
بچه هــا تدارک دیده شــده بــود، مهم ترین برنامه اردو جشــن 
چهلمین ســالگرد پیروزی انقاب به شــمار می رفت که عاوه 
بر نزدیک به 500 نفر از دانشــجوهای حاضر در اردو، مدعوین 
سرشناسی میهمان آن بودند. حجت االسام طباطبایی مسئول 
نهاد رهبری، حجت االسام قاسمیان، دکتر سهراب پور، ریاست 
اســبق دانشــگاه، دکتر فتوحی، رئیس دانشــگاه و دکتر سید 
میعاد صالحی، فارغ التحصیل دکترای مکانیک دانشــگاه در 

این جشن حضور داشتند.
در ابتدای برنامه، حاج آقا قاسمیان که یکی از سخنرانان معروف 
هیأت دانشــگاه و موسس حوزه علمیه مشکات است، با همان 
ادبیات جذاب و کمی منشوری خود، صحبت هایی را پیرامون 

چهل ســالگی انقاب و وعده های الهی برای نصرت مومنین و 
نظام سیاسی مدنظر قرآن بیان کرد. حسن ختام صحبت های 
ورودی 70 عمران و دبیر ســابق گروه موســیقی دانشگاه، آواز 
زیبای او بود که با تشــویق و اســتقبال حاضران مواجه گردید. 
بعد از این قســمت حاج آقا، از دکتر فتوحی، دکتر سهراب پور 
و حجت االســام طباطبایی برای بریدن کیک جشــن انقاب 

دعوت کرد تا روی سن بیایند.
در ادامه حاج آقا طباطبایی، بخشی از بیانیه گام دوم انقاب را 
قرائت کرد. دکتر فتوحی نیز در سخنانی کوتاه به بیان خاطراتی 
از انقــاب و نیز ماجرای رأی گیری برای تغییر نام دانشــگاه به 
صنعتی شهید شریف پرداخت و پس از آن، دکتر سهراب پور در 
صحبت هایش به افتخارات و دستاورد های شریف در دوران بعد 

از انقاب اشاره نمود.
در قسمت بعدی برنامه، دکتر سید میعاد صالحی روی سن آمد 
و با توجه به ســوابق تحصیلی، اجرایــی و قرآنی پرتعداد خود، 
به پرســش های متنوع و بعضا چالشــی مجری برنامه پاســخ و 
با ترتیل زیبا و خوش آهنگ به صحبت های خود داد. قســمت 
پایانی مهیج و پرشور برنامه نیز برگزاری یک مسابقه 2۳ سوالی 
همراه با پخش کیک بود. مسابقه ای که در بستر وب انجام شد 
و بیش از 200 نفر از حاضران در آن شرکت کردند و در پایان آن، 

1 میلون تومان جایزه نقدی به برندگان اهدا شد.

تازه های 
کتابخانه

گزارش

خبر

نیما امینی

میز 
نشریات
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محمدرضا 
قربانی

بررسی انفعال در جامعه  ایرانی با میالد دخانچی

خانه نشینی دختر زیبای 57، زن 40 ساله امروز

عدد بده
بهمن هر ســال رســانه های ایران از 
آمار و ارقام پر می شوند. آمار و ارقامی 
که هدف از اعام شــان نشان دادن 
موفقیت و پیشــرفت کشــور است. 
چهل ســالگی انقاب تاش ها را برای 
تولید و ارائــه این آمار دوچنــدان کرد. 
میان برنامه هــای پرتکرار صداوســیما 
آنقدر بود که خستگی برخی مخاطبان 
ثابت و تشکر تعدادی از خطبای کشور 
از زحمات رســانه ملی را در پی داشــته 
باشــد. ترجیع بند همه ایــن آمارها هم 
مقایســه جایــگاه در رتبه های جهانی، 
شاخص های کان و جزیی اقتصادی، 
ظرفیت تولید و عدد و رقم زیرساخت های 
مختلف کشور است. نقد متداول بر این 
مقایسه ها هم آن اســت که چهل سال 
فاصله زیادی برای مقایسه است و دانش 
و توان بشر در این سال ها آنقدر تغییرات 
شــگرفی کرده کــه شــیب نمودارهای 

مختلف را دگرگون کند. 
راســت آن اســت که این اعــداد و ارقام 
نشانگر پیشــرفت، توســعه و تاش اند 
اما منطقــا و به تنهایی نمی توانند معیار 
مقایســه باشــند و نیســتند. چــه آنکه 
تصویر امروز پهلوی ها بــه واقع موجود 
نیســت که بشود آن را با امروز جمهوری 
اسامی مقایسه کرد. آنچه مقایسه پذیر 
اســت رویکردها و جهت گیری هاست. 
تمرکزگرایــی در توزیع امکانات، رویکرد 
توســعه دانش و دانشگاه، جهت گیری 
در تولیدمحور شدن اقتصاد و چیزهای 

دیگری از این دست است. 
ایــن روزها کــه روز جــوالن تنگناهای 
اقتصادی است، کسانی گفتند که مگر 
برای شــاخص های اقتصــادی انقاب 
کرده ایم؟ اگر از حجم خشــمی که این 
سوال برانگیخته بگذریم، باید گفت هم 
واقعیت و هم قلب واقعیتی را در خودش 
دارد؛ انقــاب اســامی در عین اینکه 
زمینه هــا و اهداف اقتصادی داشــت، 
اقتصاد هــدف اولی اش نبود. حال چه 
شده اســت که در تعریف دستاوردهای 
انقاب به چنین آمار و ارقامی متوســل 
می شویم. درست است که این آمار برای 
اثبات کارآمدی جمهوری اسامی ارائه 
می شوند اما حق آن است که نظام برآمده 
از انقاب اســامی را باید با آرمان های 
همان انقاب سنجید. هر معیار دیگری 
برای سنجش عملکرد کشور در دهه های 
گذشته معیاری درجه دو و دور از اهداف 
انقاب است. استقال، آزادی و عدالت 
معیارهای اصلی هر سنجشی هستند و 
تمامی اعداد و ارقام هم تنها در چارچوب 
همین مفاهیــم پذیرفتنی اند. وفاداری 
به انقاب اسامی ناگزیر از وفاداری به 
همین شاخص هاست. شاخص هایی که 
همــه از زمان پهلوی بهترند، اما تا نقطه 

مطلوب فاصله بسیار دارند. 

اغلب ما میاد دخانچی را با برنامه »جیوگی« 
می شناسیم؛ برنامه ای اجتماعی- فرهنگی که 
مخاطبان خود را قشر جوان جامعه می دانست 
و نســبت به آنچه عموما در برنامه های سیما 
می بینیم ســاختاری متفاوت داشــت. او به 
تازگی از تز دکترای خود با عنوان »پست اسامیسم« دفاع 
و مــدرک دکترای مطالعــات فرهنگی خود را از دانشــگاه 
کینگستون کانادا دریافت کرد. میاد دخانچی خود را پیرو 
مکتبی موسوم به »چپ نو« می داند؛ جریانی که به اعتقاد 
او بــه دنبال دیالوگ با دنیای غرب از وجهه اســامی، و در 
نهایت ارائه راهکار برای چگونگی زندگی اســامی در این 
عالم اســت. به اعتقاد او پروژه فکری چهره های شاخصی 
چون سیدجمال الدین اسدآبادی، علی شریعتی و مرتضی 
آوینی همین بوده اســت و او خود را دنباله رو آنان می داند. 
به نظر وی همچنین، انقاب اسامی در چارچوب همین 

پروژه فکری شکل گرفت.
»فانتــزی جامعه ایرانی« کــه به همت انجمن اســامی 
دانشــجویان مستقل برگزار شد، با نطق ابتدایی دبیر این 
انجمن آغاز شد. مدعو سرشناس برنامه که برای اولین بار 
در دانشگاه ما حضور پیدا می کرد، صحبت های خود را در 
سالن نیمه پر جابر آغاز کرد. دخانچی در همان چند دقیقه 
ابتدایی توانست جذابیت و صمیمیت را به مخاطبان خود 
انتقال دهد. مواجهه انتقادی درخواست جدی و آخر او از 

حضار قبل از شروع بود.

واقعیت و حقیقت
مجری و برنامه ساز جوان سیما در قسمتی از صحبت هایش 
پرداختن به یک گزاره  کوتاه فلســفی در مورد نسبت بین 
واقعیت و حقیقت را هــدف خود اعام کرد. واقعیت را آن 
چیزی معرفــی کرد »که ما آن را تجربه می کنیم« و کارکرد 
حقیقــت را تاثیرگذاری بر واقعیت دانســت که در ادبیات 
روانــکاوی و دینی از آنها به عنوان »ســاحت نمادین و امر 
واقــع« و »واقعیت و عالم غیب« نامبرده می شــود. وی در 
ادامــه گفت: »هر چقــدر حقیقت و واقعیــت به همدیگر 
نزدیک شــوند و حقیقــت جذاب تر باشــد؛ حقیقت توان 
تاثیرگذاری بیشــتری بر واقعیــت دارد«. مثال وی از این 
مفهوم، داســتان عاشــقی دختر و پســری بود که »دختر 
خوشگل« به مثابه  یک حقیقت، پسر به مثابه  یک واقعیت 
را »قلقلک« می دهد. این مثال سوژه  اصلی صحبت های 

وی و سوال دانشجوها شد!

ابرگفتمان های تاریخی
دخانچی کنش های انسان ها در طول تاریخ را یا »عقلی« 
دانســت یا »شــهودی« یا »وحیانی« و یــا ترکیبی از آنها. 
یعنی ما یا بر اساس عقل خود تصمیم می گیریم یا شهود، 
الهام بخش انتخاب های ما اســت یا چیــزی از بیرون ما را 
به سمت رفتاری ســوق می دهد. او عالم را تجلی این سه 
تمدن گفتمانــی توصیف کرد. در ادامــه تمام چالش ها، 
تعارضات و مبارزات انســانی در طول تاریــخ و نیز حال را 
خاصه در این ســه  گانه دانســت که البته هرســه نگاه ها 
از هم ایده گرفته و با هم زد و خورد داشــته اند. خاســتگاه 

»عقل گرایان«، »شــهودگرایان« و »موحدان« را به ترتیب 
»غرب«، »شرق« و »خاورمیانه« دانست. وی در پایان این 
بخش گفت: »ایران به دالیل ژئوپلوتیک و... همواره محل 

تاقی این سه بوده است«.

جادوی صدرا
دخانچی گفت: »ما بعد از صفویه اولین بار در ایران دولت 
مقتدر مرکزی ایجاد کردیــم و طبیعتا دولت مرکزی قصد 
دارد تزاحم هــا را به حداقل برســاند و ســعی می کند یک 
استقراری را بنا کند«. به زعم او: »ماصدرا از دل این پروژه 
بیرون می آید« و »توانست با یک نظم جادویی منظومه ای 
درست کند به نام حکمت متعالیه که در آن این سه مکتب 
بدون دعــوا نظام مند و به هم مربوط می شــوند«، یعنی» 
چیزی که به شکل هنرمندانه ای توانست فلسفه، عرفان و 

فقه را بدون تعارض در یک دستگاه تجمیع کند«.

اسالمیسم
دخانچی تمام کنش های جمعی و سیاســی ایران بعد از 
صدرا را رخ داده ذیل مکتب وی یا از جنس پردازش صدرا 
دانست. همچنین افزود: »دو جریان مهم سیاسی مدرن، 
یعنی بابیه که به انقاب مشــروطه و اسام سیاسی که به 
انقاب اســامی ختم می شــود برخاســته و متاثر از این 
ایدئولوژی بود«. او با اشــاره به اینکه ســید جمال الدین 
اســدآبادی، مرحوم شــریعتی و حتی امــام خمینی)ره( 
و... که از محرکان اصلی اســام سیاسی قرن20 بودند: 
»از قضــا همگی صدرایــی بودند«، در نهایــت با توجه به 
تبارشناسی اندیشــه تکامل اسام سیاسی، این منظومه 

به شدت قدرتمند را »اسامیزم« نامید.

کشف حیرت انگیز
در ادامه گریزی به فلســفه  مدرن زد و در شــکل سیاسی، 
آن را به صــورت ســمبلیک به هابــز )همه چیز ســوژه ی 

استیت و در اختیار حاکمیت(، الک )لیبرالیسم(، مارکس 
)مارکسیسم( و بکنین )آنارشسیم( تقسیم کرد. دخانچی 
اعتقاد داشت: »هر کنش جمعی جدید در ایران می بایست 
با یک حکمت کلی شیخ مفید، مولوی، هابز، الک، مارکس 
و بکنین را )به بیان اســتعاری( سر یک سفره جمع کند!« 
همچنین گفت:»شریعتی به عنوان نماینده یک منظومه، 
اوج این حرکت و در پخته ترین حالت آن بود«. به اعتقاد وی 
گفتمان قوی انقاب اســامی، اسامی را معرفی کرد که 
»هیچ کس احساس تعارضی با آن نمی کرد و آنقدر جذاب 
بــود که همه را به خود پیوند زد و از ما یک ملت ســاخت و 
این گفتمان یک آرمان جمعی درست کرد که همان نقش 

دختر خوشگل را برای ما بازی کرد.«

احیای دختر خوشگله!
او جریانــات روشــنفکری بعــد از انقاب را در نســبت با 
ایدئولوژی »دخترخوشــگل« تحلیل کرد که رویکردهای 
افراطــی یــا تفریطــی اتخــاذ کرده انــد. او معتقــد بود: 
»اکنون دخترخوشــگل جامعه  ما پیر شده است و جامعه  
ما جامعه ای شــده اســت بدون بیرون، بــدون حقیقت، 
بدون معشــوقه و بدون آرمــان که قابلیت تغییــر، ترمیم 
و حتــی قلقلک واقعیــت را ندارد و اگــر نخواهیم بگوییم 
مــرده، حداقــل خیلی نحیــف شده اســت.« وی پس از 
آسیب شناسی به بیان راه حل پرداخت و گفت: »راهی جز 
احیای حقیقت و دخترخوشگله)!( بدون نفی داشته ها، 

نداریم.«
باقیمانده  برنامه به پرسش و پاسخ دانشجویان گذشت که 
به دلیل پراکندگی ســؤاالت، پیوستگی بحث مختل شد و 
جز یکی از دانشجویان که در روش شناسی مباحث فلسفی 
ابتدای صحبت  اشــکال وارد کرد، نتوانستند این مجری 
چالشــی را به چالش بکشــند. مباحث آنقدر پراکنده شد 
که دخانچی حتی فرصت پیدا کرد که در خال پاســخ ها 

قدرت تحلیلی خود در سیما را به رخ مخاطبان بکشاند!

گزارش

کالس رفع اشکال کنکور در نوروز شریف!
یک اســتوری در اینستاگرام چنان توجه ما را جلب کرد که 
تصمیــم گرفتیم عید خود را در تهران بگذرانیم! بر اســاس 
این استوری قرار است گروهی از دانشجویان در ایام نوروز 
در دانشــگاه بــرای دانش آموزان کنکــوری اردوی نوروزی 
رفع اشکال ویژه دختران برگزار کنند. هزینه شرکت در این 
اردوی نوروزی 2میلیون تومان اســت که در ســه مرحله از 
ثبت نام کنندگان دریافت خواهد شد. برایمان سؤال شد که آیا 
دانشگاه وارد درآمدزایی از بازار کنکور سراسری شده است؟ 
طی تماس با دفتر آموزش های آزاد متوجه شدیم که این دفتر 

که متولی صدور مجوز دوره های آموزشی درآمدزاست )مثل 
کارگاه ها، سمینارهای آموزشی و...( از این برنامه بی اطاع 
است. دفتر ثبت نام این برنامه در دانشکده کامپیوتر است. 
وقتی از آنها ســؤال کردیم که زیر نظــر چه گروه یا فردی در 
دانشگاه هســتند، گفتند گروهی از دانشجویان این کار را 
انجام می دهند. حال سؤال این است که امتیاز برنامه ای با 
موضوع آموزش کنکور چگونه و به چه کسی واگذار شده که 
دفتر آموزش های آزاد هم از آن بی خبر است؛ آن هم در ایام 

تعطیل دانشگاه که رفت و آمد بسیار حساس است.

مرتضی یاری

حرف 
زیادی

ذره بین
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آیا دستاورد علمی بزرگ می تواند نتیجه  کار گروهی با تعداد افراد زیاد باشد؟

ایده های انقالبی در کنج عزلت

اهمیــت کار گروهــی بــرای همه روشــن 
اســت و می دانیم که در دنیای امروز، علم 
نوین - اغلب- حاصل کار گروهی اســت. 
همان طور که نمونه اش را در آشکارسازی 
امواج گرانشــی )الیگو( و ژنتیک پیشرفت 
مغز دیده ایم. اما افزایش تعداد افراد گروه های مختلف 

چه نقاط مثبتی دارد و جنبه های منفی آن چیست؟
پژوهشــی که نتایج آن به تازگی در نیچر منتشــر شــده 
اســت، نشــان می دهــد گروه هــای کوچــک در خلق 
ایده های جدید و گروه های بزرگ در آزمایش و بررســی 

درستی این ایده ها موفق ترند.
ایــن گــروه پژوهشــگران بــه رهبــری جیمــز ایوانــز 
)James A. Evans(، جامعه شناس دانشگاه شیکاگو، 
نزدیک بــه 65 میلیــون مقاله  منتشرشــده، حق ثبت 
اختراع و محصوالت نرم افزاری ارائه شده بین سال های 
١٩54 تا 20١4 را مطالعه کرده اند و با بررســی الگوی 
ارجــاع مقاله ها و تمرکز بر شــاخص هایی مهم و نه تنها 
تعداد ارجاع ها، به نتایجی دســت یافته اند که در ادامه 

ذکر می شود.
تعداد مقاالتی که در فهرســت ارجاع آ نها به مقاله هایی 
مانند مقاله  ١٩05 اینیشتین اشــاره شده، بسیار زیاد 
است؛ به طوری که در فهرست ارجاع این مقاله ها اثری 
از ارجاع های مقاله  اصلی نمی بینیم. این باعث می شود 

که از یک زمانی به بعد و با انتشار یک مقاله  مهم، اثری از 
ارجاع به مقاله های پیشین نبینیم. در مقابل، مقاله های 
پرارجاعــی هم هســتند که همــراه با تعــداد زیادی از 
ارجاع های خودشان در مقاله های بعد از خود می آیند.
وقتی که محققان این گروه ســعی کردند ربط بین این 
طبقه بندی و تعداد افراد همکار در انتشــار مقاله را پیدا 

کنند، به الگوی زیر دست یافتند:
مقاله هایی که افراد کمتری در آن مشــارکت داشته اند، 
ایده هــای نوین تری داشــته اند. نتایج کار ایــن افراد را 
گروه های بزرگ آزمایش می کنند تا صحت آن بررســی 
شــود. در مواردی که گروه های بزرگ روی یک موضوع 
کار کرده اند، احتمال اشتباه و اختال کمتر است. شاید 
بپرسید معیار کم بودن و زیادبودن تعداد افراد چیست؟ 
جیمــز ایوانز توضیح می دهد: »موضوع این اســت که 
فرقــی ندارد با چه تعدادی کار می کنید، هر یک نفر که 
اضافه شود احتمال خطا در نتیجه گیری کم می شود.«
پروفســور   )Suparna Rajaram( راجــارام  دکتــر 
روان شناســِی دانشــگاه اســتونی بروک می گوید: »ما 
دریافتیم که دســتاوردهای سه نفر که به صورت جدا از 
هم کار می کنند خاقانه تر از دستاوردهای همان سه نفر 
است زمانی که با هم کار کنند. زمانی که دنبال ایده های 
جدید هســتیم، افراد به صورت منفرد، عملکرد بهتری 
دارند تا زمانی که در یک گروه کار می کنند. نقاط مثبت 

زیــادی در کار گروهی وجود دارد؛ در طی زمان افراد از 
هــم می آموزند و این آموخته ها را بــه کار می گیرند. اما 
به طور کلی این پژوهش، نتایجی را نشان داده است که 

با اصول اساسی کار ما سازگارند.«
روشــن اســت که علم در دنیای جدید به ســمت مدل 
»گروه هــای بــزرگ« پیش مــی رود. این گروه هــا افراد 
برجســته و مؤثــری در مؤسســه های معــروف خــود 
دارنــد و تعــدادی از مســتعدترین جوانان را به ســمت 
خــود جذب می کنند. همه  اینها ســبب می شــود این 
گروه ها مقاله های بیشــتری منتشر  کنند و جایزه های 
 بیشــتری ببرند و نیروهای آ نها شــاهد ارتقای بیشتری 
باشند. همان طور که رهبر این گروه تحقیقاتی، جیمز 
ایوانز می گوید این پژوهش جدید نشان می دهد که شاید 
رویکرد جدیدی در تخصیص بودجه نیاز باشد. رویکردی 
که در آن در عین ریسک و خطری که وجود دارد، سرمایه 
و زمان بیشتری به »فرد«های متعهد و گروه های کوچک 

اختصاص یابد.
منابع:

- www.nytimes.com/2019/02/13/science/sci-
ence-research-psychology.html?action=click&mod-
ule=Well&pgtype=Homepage&section=Science
- physicsworld.com/a/avoid-large-groups-to-be-a-
disruptive-scientist/
- www.nature.com/articles/s41586-019-0941-9

ترجمه: 
نوشین ترابی

گزارش

نام پنج ایرانی در 
کادمی  اعضای جدید آ
ملی مهندسی آمریکا 

آمریــکا  مهندســی  ملــی  کادمــی  آ
)NAE( امســال 86 عضو جدید و 18 
عضــو خارجــی را معرفی کــرد که در 
 ایــن بین نــام پنج ایرانی نیز به چشــم 

می خورد. 
آکادمی ملی مهندسی یک سازمان غیر 
دولتی و غیرانتفاعی اســت که در سال 
1964 )1۳42 شمسی( تأسیس شد و 
هدف آن به کارگیری تخصص مهندسان 
برجســته برای ارائه مشاوره مستقل به 
دولــت در امور مهندســی و تکنولوژی 
است. اعضای آکادمی، افرادی هستند 
که سهم بســزایی در پژوهش، آموزش 
و اختــراع در حوزه مهندســی دارند و 
همچنین از پیشگامان حوزه تکنولوژی 
به شمار می روند. 2297 شهروند آمریکا 
و 227 فــرد خارجی در ایــن آکادمی 

عضویت دارند.
اعضای ایرانی تباری که امسال آکادمی 
انتخاب شان کرده و دلیل عضویت آنان 

به شرح زیر است:
- بهرخ خوشــنویس: استاد مهندسی 
صنایــع و مهندســی سیســتم ها در 
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و همچنین 
 Contour اجرایــی  و مدیــر  رئیــس 
Crafting Corp.  کالیفرنیــا؛ بــرای 
نوآوری در تولید و ساخت وساز، ازجمله 
کاربرد های روش های چاپ سه بعدی. 
وی دارای مدرک کارشناسی مهندسی 
صنایع از دانشــگاه شــریف در ســال 
1۳52 و دکتری صنایع در ســال 57 از 

دانشگاه اوکاهاماست.
- مهتــا مقدم: اســتاد مهندســی برق 
و مهندســی الکتروفیزیک دانشــگاه 
کالیفرنیــای جنوبــی؛ بــرای توســعه 
الگوریتم هــای محاســباتی مبتنی بر 
فیزیک برای نقشه برداری از ویژگی های 

زیرسطح.
و  رئیــس  مختــاری:  ساســان   -
 Open Access  مدیراجرایــی شــرکت
Technology International Inc.در 
ایالت مینه ســوتا؛ برای توسعه نرم افزار 
انتقال توان الکتریکی مبتنی بر شبکه.
- وحید تارخ:  اســتاد مهندسی برق و 
کامپیوتــر دانشــگاه دوک، کارولینای 
شــمالی؛ بــرای مشــارکت در کد های 
فضازمانی و کاربرد های آن به ارتباطات 

بی سیم چند آنتن.
- سعید ســهراب پور )عضو خارجی(: 
اســتاد دانشکده مهندســی مکانیک 
دانشگاه صنعتی شریف؛ برای تثبیت 
دانشگاه شریف به عنوان یک مرکز عالی 
و پیشرفته مهندسی و علمی در ایران. 
وی از ســال 1۳76 تــا 1۳89 رئیــس 

دانشگاه شریف بوده است. 
www.nae.edu :منبع

سینا هوشنگی

به بهانه روز تولد پدر نجوم مدرن؛ نیکالس کوپرنیک
اوایل ســال ١500 میادی که مردم هنــوز معتقد بودند 
خورشــید به دور زمین می گردد، دانشــمند لهســتانی، 
نیکوالس کوپرنیــک ادعا کرد این زمین و ســیارات دیگر 
هســتند کــه روی مــداری بــه دور خورشــید می گردند. 
هرچند کوپرنیک این مدارها را به اشــتباه دایروی در نظر 
می گرفت ولی مدل او پایه  محکمی برای کیهان شناســی 
شــد. نیکوالس در ١٩ فوریه  ١4٧٣ میــادی )۳0بهمن 
851 شمسی( در شهر وارمیای لهستان به دنیا آمد. او که 
قرار بود در زمینه  الهیات مطالعه کند، در سن ١8سالگی 
به ایتالیا ســفر کرد اما بیشــتر وقت خود را صرف مطالعه  

ریاضیات و ستاره شناسی نمود.
در زمان او مردم هنوز پیــرو نظریه زمین مرکزی بودند. در 
سال ١5١4، او کتابی دست نوشته را به دوستان خود نشان 
داد که در آن ایده خورشــیدمرکزی خــود را توضیح داده 
بود. یکــی از بزرگ ترین مشــکات ریاضی دانان با نظریه 
زمین مرکــزی در آن زمان، عدم توجیــه حرکت عقب گرد 

ســیارات در این نظریه بــود؛ یعنی مشــاهده این پدیده 
که در بعضی از شــب ها حرکت بعضی سیارات در آسمان 
به صورت عقب گرد اســت. کوپرنیــک در کتاب خود، این 
مسأله و همچنین طلوع و غروب خورشید و حرکت ستارگان 
و گردش فصل ها را به وســیله مدل خورشیدمرکزی توجیه 
کرد. او این کتاب را »درباره  گردش افاک آسمانی« نامید.
البتــه این کتاب تا ســال ١54٣ چاپ نشــد؛ تنها دو ماه 
قبل از مرگ او. پس از چاپ کتاب، کلیســای کاتولیک در 
ابتدا مخالفتی با آن نداشت. اگر این کتاب می توانست به 
منجمان در انجام محاسبات کمک کند، حتی در صورت 
درست نبودن مطالب آن، ایرادی نداشت که چاپ شود اما 

در نهایت در سال ١٦١٦ ممنوع اعام شد. 
اهمیت کار کوپرنیک فقط به بیان مدل خورشــید مرکزی 
ختم نمی شــود، بلکه این مدل پایه ای شد بر این نکته که 
نقطه مرجحی در عالم وجود ندارد که امروزه آن را به عنوان 

اصل کیهان شناسی می شناسیم.

نیکوالس در سن ٧0سالگی و در اثر سکته مغزی درگذشت. 
جسد او در قبری بی نام و نشان در کلیسای شهر فرامبورک 
لهستان دفن شد تا سال 2005 که محققان اعام کردند 
جمجمه  او را با اســتفاده از دی ان ای موهای پیداشده در 
کتاب هایش شناسایی کرده اند. بقایای او همراه با احترام 

کلیسا در سال 2010 در همان شهر دفن شد.

دانستنی ها

یک آزمایشگاه شیمی در سوربن، حدود ١٩00 میالدی 

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  801

    1397 مـاه  بهمن   30 سه شنبـه 
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طرح حامی چه تسهیالتی 
برای متقضیان دارد؟

وقتــی به ســایت موسســه حامــی به 
نشــانی  haamee.orgسر می زنید، هر 
اطاعاتی که در مورد ساختار موسسه، 
حامیان و هیأت مدیره، برگزیدگان قبلی، 
تسهیات و آیین نامه ها و... بخواهید در 
دسترس است. تسهیات موسسه فقط 
مختص رشــته های علوم انسانی است 
و شــامل چهار مورد می شود که از زبان 
مدیرعامل موسسه، دکتر جوشقانی به 

شرح زیر است:
z	 بورســیه تحصیلی تا سقف ۳5 هزار

دالر برای ســال اول تحصیلــی و برای 
افراد مســتعدی که در رشته های علوم 
انسانی از دانشــگاه های برتر موفق به 
اخذ پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد 
یا دکترا شــوند؛ دلیل سال اول هم این 
اســت که اگر فرد واقعا توانمند باشــد، 
خــودش برای ســال های بعد می تواند 
بورســیه پیدا کند. مهلــت ثبت نام این 

بورسیه تا 15 فروردین است.
z	 کمک هزینــه فرصــت مطالعاتی به

دانشجوهای مقطع دکترا در رشته های 
علوم انسانی که در داخل کشور تحصیل 
می کنند تا سقف 10 هزار دالر؛ مهلت 
ثبــت نام ایــن طرح تا 15 اردیبهشــت 

است.
z	 در شــرکت  بــرای  کمک هزینــه 

همایش هــای بین المللــی، مــدارس 
تابســتانی یا زمســتانی کــه می تواند 
برای دانشــجوها آموزنده و مفید باشد 
تا ســقف هزاردالر؛ مهلــت ثبت نام این 

کمک هزینه تا 15 اسفند است.
z	 کمک هزینه تأمین مسکن تا دوسال

و تــا ســقف 200 میلیون تومــان برای 
فارغ التحصیــان رشــته های علــوم 
انســانی از صد دانشــگاه برتر که قصد 
بازگشت به کشور را دارند؛ دلیل این کار 
هم این است که این افراد هنگام بازگشت 
مشکل نقدینگی دارند. موسسه مسکن 
را بــرای آنها تأمین می  کنــد ولی بعد از 
دوسال باید شغل مناسب را پیدا کرده و 
شروع به بازپرداخت کرایه مسکن خود 
کنند که البته این بازگشــت بدون  بهره 
خواهد بود. مهلت ثبت نام این طرح تا 

20 شهریور است.
تمام تسهیات موسسه به صورت رقابتی 
به افراد تخصیص داده می شــود. افراد 
متقاضــی بایــد طبــق آیین نامه هــای 
موسســه، مــدارک و ســوابق خــود را 
ارسال کنند و براساس این آیین نامه ها، 
امتیازهای افراد مشخص شده و سپس با 
نفرات برگزیده مصاحبه می شود تا افراد 
نهایی برای اختصاص تسهیات انتخاب 
شــوند. به عنوان مثال، در سال 2018 
میــادی، دو دوره بورســیه تحصیلــی 
برگزار شــده که در هر دوره از حدود 50 

نفر متقاضی، 4 نفر انتخاب شده اند.

حمایت از رشته های علوم انسانی با طرح حامی

چتر  35 هزار دالری
گفت وگو

هجرت معموال تصمیم سختی است. از جایی که به فضای آن خو گرفته ای و عمری در آن زندگی کرده ای، دل می کنی و به جای دیگر می روی؛ جای دیگری 
که فکر می کنی از اول هم به آنجا تعلق داشته ای. هجرت البته سختی های خاص خود را دارد و کار هر مرد نیست. هجرت از فضای مهندسی و علوم پایه به 
علوم انســانی هم از جمله هجرت هایی اســت که هم شجاعت می خواهد و هم حمایت که اگر نباشد، طی طریق انسان شناسی به این آسانی ها نخواهد بود. 
موسســه حامی علوم انســانی از دل شریف شکل گرفته تا چتری باشد برای حمایت از بچه های توانمند و مستعدی که قصد دارند بروند و علوم انسانی را در ینگه دنیا و 

در ناب ترین مراکزش بخوانند و برگردند و دردی از این جامعه دوا کنند.

ایده طرح حامی از کجا آمد و این طرح چه کاری 
برای بچه ها انجام می دهد؟

ایده اولیه این طرح از طرف دکتر نائبی بود. تجربه شخصی 
دکتر در تعامل با دانشــگاه و بیرون دانشگاه و همچنین با 
سیاست گذاران و سیاست مداران کشور این بود که مشکل 
عدم توسعه یافتگی ایران فقط در دانشکده های مهندسی 
حل نمی شود و مشــکل از مدیریت و سیاست گذاری و... 
ناشــی می گردد. بــا توجه به اینکــه در آن زمان برای خود 
دکتر ممکن نبود که دوباره در یک رشته علوم انسانی مثل 
مدیریت، حکمرانی، سیاســت گذاری و... تحصیل کند، 
تصمیم گرفت از دانشــجوهای توانمندی که عاقه مند به 
ادامه تحصیل این رشته ها هستند، حمایت کند و از سال 
85 با هزینه شخصی خودش یکی از دانشجویان دانشکده 
برق را که به مردم شناسی عاقه مند شده بود، تحت حمایت 
مالی قرار داد و هزینه یک ســال تحصیلی او را تقبل نمود. 
از آن به بعد دکتر ســعی کرد این روال را ادامه دهد. از ســه 
چهار ســال پیش تصمیم بر این شد که این کار را گسترش 
دهیم و نظام مندتر کنیم. با اضافه شــدن مهندس نوید به 
موسسه، هم کمک مالی به موسسه افزایش یافت و هم در 
اداره موسســه از کمک او استفاده کردیم. سرانجام بعد از 
دو سال و نیم شــماره ثبت موسسه هم رسید و موسسه در 
وزارت کشور به عنوان »موسسه غیرانتفاعی خیریه حامی 

علوم انسانی« ثبت شد.
شما تعهدی از استفاده کنندگان از این طرح برای 

بازگشت به کشور می گیرید؟
ما تعهــد حقوقی از افــراد می  گیریــم و به انــدازه دوبرابر 
کمک هزینه ای که به آنها پرداخت شده، از آنها سفته گرفته 
می شود و می خواهیم دوسال در ایران حضور داشته باشند 
و هرجا و هرنوع فعالیتی که تمایل دارند، انجام دهند ولی 
می دانیم افرادی با این مشــخصات اگر به کشور برگردند و 

حضور داشته باشند، قطعا منشأ خیر خواهند بود.
چه رشته هایی مشمول این طرح می شود؟

همه رشته های علوم انسانی شــامل طرح می شود. البته 
اولویت  با رشته هایی است که بر دانش مدیریت و حکمرانی 
کشور تمرکز دارند، یعنی رشته هایی که سریع تر می توانند 
برای کشــور اثرگذاری داشــته باشــند. در فرایند رقابتی 
انتخاب افراد بــرای تخصیص حمایت، متقاضیان در کنار 
هم قرار می گیرند و از بین آنها بسته به منابع موجود انتخاب 
صورت می گیرد که اولویت رشته ها در این رقابت تأثیر دارد.
منابع موسسه فقط خیریه است؟ یعنی اشخاص 

حقیقی فقط تأمین منابع را بر عهده دارند؟
بله؛ هرکســی می تواند به موسســه کمک کند. ما ســعی 
می کنیم با شرکت ها هم صحبت کنیم تا به عنوان مسئولیت 
اجتماعی به ما کمک کنند ولی درحال حاضر هیچ شرکتی 

با ما همکاری نکرده است.
شــما محدودیتــی برای قبــول کمــک از طرف 

شرکت ها ندارید؟
شــرایط ما این گونه اســت که می گوییم پــول را در اختیار 
ما قــرار دهید و تخصیــص آن را به ما بســپارید یا اینکه ما 
می توانیــم افراد برگزیده را به خیرین یا شــرکت ها معرفی 

کنیم تا خودشان حمایت را به طور مستقیم انجام دهند.
برای خیریــن  چقدر قابل پذیرش اســت که این 

حمایت هم نیکوکاری محسوب می شود؟
کشــور ما در نظرســنجی های بین المللی جزء کشورهای 
خّیر به حســاب می آیــد و مردم ما انگیــزه باالیی برای کار 
خیر دارندف اما در مــورد زمینه های مصرف منابع خیریه 
برداشــت شــخصی من این است که بیشــتر منابع صرف 
نیازمنــدان باواســطه یا امــور دینی می شــود. در عین 
اعتقاد به ارزشمندی و لزوم مصارف کوتاه مدت، متأسفانه 
ایــن منابع بــرای امور بلندمدت و مفید برای کشــور نظیر 

ســرمایه گذاری در زمینه آموزش و نیروی انســانی صرف 
نمی شــود. در کشــورهای پیشــرفته خیلی از دانشگاه ها 
و مراکــز تحقیقاتی بــا بودجه های خیریه اداره می شــود. 
موسســه حامی زیرســاخت الزم برای انجام امــور خیر با 

تأثیرات بلندمدت را فراهم کرده است.
برنامه شما برای جذب خیرین چه بوده؟

به صورت رســمی تا االن برنامه ای نداشــتیم که دلیل آن 
ثبت نبودن موسســه و عدم ایجاد حساسیت بوده. تاکنون 
افراد باتوجه به شــناخت و اعتماد نســبت بــه دکتر نائبی 
کمک هایی کرده اند، ولی برنامه داریم که جدی تر و مدون تر 

سراغ خیرین برویم.
برای جذب حمایت شــرکت ها چه ســاز و کاری 
دارید کــه آنها بپذیرند این کار بلندمدت و مفید 

است؟
این نوع کارهای خیریه نیازمند شفافیت باالیی هستند؛ هم 
در زمینه مســائل مالی و هم روند انتخاب افراد. انتخاب ها 
باید بدون شــائبه باشــد. ما می خواهیم انتخاب ها کاما 
براساس شایسته ساالری باشد. برای جذب اعتماد خیرین، 
مهم ترین عامل شفافیت است و سعی کردیم کاما شفاف 

عمل کنیم.
چه کمکی از بیرون و دولت می تواند به این طرح 
انجام شود؟ مثل طرح های معافیت مالیاتی برای 

خیرین و...؟
طرح ها و قوانینی هست ولی پیچیدگی های زیادی دارد. در 
آمریکا پولی که به NGOهای ثبت شده پرداخت می شود، 
از مالیات معاف اســت ولی در ایران اینگونه نیست. بعد از 
ثبت موسســه در وزارت کشور، باید در سازمان مالیات هم 
درخواست دهید تا بتوانید معافیت مالیاتی بگیرید. خیلی 
از افراد به دلیل ترس از پرداخت مالیات، ترجیح می دهند 
به صورت شخصی و بدون شفافیت کار خیر را انجام دهند. 
نهادها و افراد مختلف بیشترین کمکی که می توانند به ما 
داشــته باشند، تبلیغ مناسب اســت تا مردم و خیرین این 

کار را بشناسند.
خأل علوم انسانی در دانشگاه ها چیست؟

در بعضی رشته های علوم انسانی بازار کار به شدت متقاضی 
است و برای فارغ التحصیان آن درخواست های زیاد با درآمد 
باال وجود دارد، اما نگاه سیستم دولتی ما به این افراد مثل بقیه 
است. با وجود این نگاه، این فرد هیچ عاقه ای به دانشگاه ها و 
مراکز دولتی ندارد و به سمت موسسات و شرکت های حقوقی 
مربوط می رود. درحالی که ما می خواهیم نخبه ترین افراد به 
دانشگاه های برتر ما بیایند ولی سیستم دولتی دست مدیریت 
دانشگاه را بســته و در بلندمدت افراد قوی بیرون دانشگاه 
جذب می شــوند و اگر هم به سمت دانشگاه بیایند، بیشتر 

برای اسم و رسم دانشگاه است و مدت زمان حضور استاد در 
دانشگاه خیلی محدود خواهد بود.

  علوم انســانی که در غرب تحصیل شــود، برای 
جامعه ایرانی و اسالمی ما مفید خواهد بود؟

اوال مــرز میــان اســامی و غیراســامی  بــودن برخــی 
رشــته های علوم انسانی زیاد مشــخص و شفاف نیست، 
مثل سیاســت گذاری؛ شــما می خواهید یک سیاســتی 
اجرا شــود یــا می خواهید بدانیــد از بین سیاســت های 
موجود کدام سیاســت با اهداف ما ســازگارتر است. حاال 
این اهداف می تواند اهداف جامعه اســامی باشد، یعنی 
رشته سیاســت گذاری اهداف را تعیین نمی کند. جدای 
از ایــن، حتی اگر فرض کنیــم تمام علوم انســانی غربی 
مبنــای ضدخدا و ضددین دارد، جامعه ما برای پیشــرفت 
باید دســتاوردها و نتایج آنها را بشناســد تا بتواند آن را نقد 
کند. مقام معظم رهبری می فرماید: »در برخی شاخه های 
علوم انسانی سابقه چندصدساله مطالعه و نقادی در دنیا 
وجود دارد و پیش نیاز ورود به علوم انسانی و جداکردن آن 
از ریشه های غیردینی یا ضددینی و اتصال به منشأ قرآنی 
و وحیانی، تسلط کامل بر کارها و پیشرفت های انجام شده 
در جهان است.« من کاما مخالف این هستم که آن دانش 
را به طور مســتقیم بیاوریم و اینجا استفاده کنیم ولی باید 
آن را بشناســیم. دلیل لزوم این کار هم این اســت که بنا به 
عوامل مختلف، در جامعه متخصصان علوم انسانی ما نوعی 

انقطاع از دنیا شکل گرفته است.
دلیلش ذات علوم انسانی است یا علوم انسانی 

در ایران؟
دلیــل آن وضعیــت علــوم انســانی در ایــران اســت، و 
کم لطفی هایی که در سال های اخیر به علوم انسانی شده 
و مقداری هم کج فهمی هایی که وجود داشــته. نگاه این 
بوده که چون جامعه اســامی هســتیم و اسام در تمامی 
امور و شئون نظام مشخص خود را دارد، ما بی نیاز هستیم.
شما گفتید باید علوم انسانی به بچه ها شناسانده 
شــود ولی االن این شــرایط فراهم نیست. شما 
برنامــه ای بــرای شناســاندن علوم انســانی به 

بچه ها دارید؟
بله، ما در حد منابع و وقت خودمان یک مأموریتی که برای 
خودمان تعریف کرده ایم، معرفی رشته های علوم انسانی 
اســت که در همین زمینه همایش معرفی علوم انسانی در 
دانشگاه شــریف برگزار شد و رشــته های جامعه شناسی، 
حقوق بین الملل، علوم سیاسی و فلسفه را برای بچه های 
کارشناسی شریف معرفی کردیم. بسیار عاقه مندیم این 
کار را برای رشته های دیگر و در دانشگاه های دیگر و حتی 

در سطح مدارس گسترش دهیم.

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  801
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راه عجیب دانشجوی صنایع پس از فارغ التحصیلی

مسافر دانشگاه به گلستان خودش رسید

زهرا طائفی

گفت وگو

بعد از 6 سال از حضورم در شریف و آشنایی با افرادی که لزوما فقط در رشته های تحصیلی خود موفق نیستند و جرات تغییر دارند، به این نتیجه رسیده ام کافی 
است به جز روز مرگی های شریف به چیز های جدیدی هم فکر کنیم. 4سال دبیرستان آغاز دوران صمیمیت مان بود. باهوش و درس خوان و به شدت منظم و با اراده 
بود. بعد از اتمام دوران لیسانس در رشته  مهندسی صنایع که موفق به پیدا کردن کار مناسبی نشد، روزبه روز ناراحت تر از قبل می دیدمش. تا اینکه متوجه شدم به 
سمت کار های هنری رفته است و االن در راه انتخابی اش حرفی برای گفتن دارد. مصاحبه ای که می خوانید در یک روز زمستانی اتفاق افتاده که با رفیق شفیقمان 
در شریف پالس و در هیاهوی امتحان ها، بر لب جوی، گذر عمر 12ساله  دوستی مان را می دیدیم. به دالیل شخصی، حاضر نشد در این گفت وگو نامش ذکر شود.

به چه مشغولی؟
مشغول به گلدوزی و کار هنری هستم. سعی 
می کنم کمی خاقیت داشــته باشم. مثا 
گلدوزی را با نقاشــی روی پارچه و خیاطی 
تلفیق می کنم و طرح هایــی را که بقیه تا به 

حال با این روش درست نکرده اند می دوزم.
چرا سمت این کار رفتی؟

زمانی که دنبال کار بودم و کار پیدا نمی کردم 
به عنــوان ســرگرمی گاه گاهــی طرحــی 
می دوختم. بعد از شــروع به کار، وقتی چند 
کار برای اقــوام مانند خواهــر و دختر خاله 
درســت کردم و خوششان آمد، ترغیب شدم 

جدی تر این کار را انجام بدهم.
چه شد که جذب کار هنری شدی؟
بچه که بودم نقاشی می کردم و حس می کنم 
اســتعداد هم داشتم ولی به خاطر درس، از 
ادامه دادن منصرف شدم و البته خانواده ام 

هم پیگیری نکردند که ادامه بدهم.
چند تا کار در یک روز خلق می کنی 

و چندتا کار در ماه می فروشی؟
چه سؤال مهندســی زده ای! خط تولید که 
ندارم! معموال دوختن یک کار دو تا ســه روز 
طول می کشــد. کار کوچک مثل پیکســل 
یکی، دو ســاعته تموم می شــود اما ترجیح 
می دهم با فکر و خاقیــت کار هایی بزرگ و 

بهتر و در زمان بیشتری بدوزم.
اول کار هــا را می دوزی و بعد اقدام 

به فروش می کنی؟
آره، اول مــی دوزم بعــد عکســش را در پیج 
اینستاگرامم می گذارم. اگر مشتری همان 
طــرح را انتخاب کنــد، همــان را می دوزم. 
بعضی ها هم خودشــان طرح می دهند که 
من این کار را بیشــتر دوست دارم چون آدم 
به چالش کشــیده می شــود. در این حالت 
باید کلی فکر کنی کــه چطور آن را می توان 

گلدوزی کرد.
برای یــاد گرفتن گلــدوزی کالس 

رفتی؟
کاس نرفتم. یک چیز خوبی که از دانشگاه 
یاد گرفتم این بود که هر چیزی را از اینترنت 
می توانیم یاد بگیریم. من هم از اینترنت یاد 
گرفتم. اما دوســت دارم کاس رسمی بروم 
و گواهی بگیــرم که در آینده اگر خواســتم 

آموزش بدهم، بتوانم.
سابقه گلدوزی داشتی؟

ســابقه  گلدوزی نداشــتم ولی برای خودم 
خیاطی و نقاشی می کردم.

چند نفر مشغول این کار هستند؟
خیلی زیاد. من هم می ترسیدم چون دست 
زیاد است نتوانم موفق بشوم و جایگاه خوبی 
بــرای خودم پیدا کنم. بعد از دوختن چند تا 
کار فهمیدم این زمینه خیلی گسترده است 
و به تعداد آدم ها خاقیت وجود دارد و من هم 
می توانم مشتری های خودم را داشته باشم.
رتبه کنکورت چند شــده بود؟ چه 

رشته ای خواندی؟
رتبه ام 446 شــد. مهندسی صنایع خواندم 
چون فکر می کردم بازار کار برای این رشــته 
خوب باشد و کار مناسب برای خانم ها وجود 
داشته باشــد و دغدغه  کار پیدا کردن بعد از 

فارغ التحصیلی برایم کمتر باشد.
چرا چنین فکری کردی؟

در اطرافیانــم دیده بودم. اطاعاتی که پیدا 
کرده بــودم این بود کــه کار صنایع محدود 
نیســت. مثا یک مهندس صنایع می تواند 
در بیمارستان، شرکت، کارخانه و... کار کند.

به رشته ات عالقه هم داشتی؟
به مهندسی صنایع عاقه نداشتم. از آنجا که 
هم ریاضی ام خوب بود هم فیزیکم، صنایع 
انتخــاب خوبی نبــود چون نیــاز خاصی به 
این درس ها نداشت. بیشتر دوست داشتم 

مکانیک بخوانم.
یادم هست که معماری هم دوست 
داشــتی و همیشــه از کار هایشان 
خوشــت می آمــد. چــرا معماری 

نخواندی؟
آره. دوســت داشــتم ماکت بســازم یا برای 
ســاخت المان های شــهری طرح بدهم اما 

ترسیدم. ترسیدم نتوانم کار پیدا کنم.
با ایــن رتبــه، معمــاری را انتخاب 

می کردی؟
اگر تصمیم گیرنده خودم بودم، بله انتخاب 
می کردم ولی مشــکل، خانواده بود. بعد از 
مشخص شــدن رتبه ها خانواده می گفتند 
بهترین رشــته ای را که با این رتبه می توانی 
بخوانــی انتخاب کــن. وقتــی می گفتم به 
جای شــریف بــروم تهــران، می گفتند چرا 
جایی بروی که رتبه های پایین تر هستند، و 
بنشینی کنارشان؟ حس می کنم اگر جدی 
می گفتم دوســت دارم بروم معماری، شاید 

قبول می کردند.
اگر برمی گشــتی به زمان انتخاب 

رشته چی کار می کردی؟
ذهنیتم را تغییر می دادم که کار مهم نیست 
و مهــم عاقه اســت و مهندســی مکانیک 

امیرکبیر را انتخاب می کردم.

فکــر می کردی بــرای مکانیک کار 
هست؟

نــه. اگر مکانیــک می خواندم فقــط دنبال 
عاقــه ام بــه فیزیــک بــودم و فقــط درس 
می خواندم. کار اصا مهــم نبود. مثا توی 
درس های لیسانس به خاطر همین عاقه، 
نقشه کشی و کار با ســالید را خیلی دوست 
داشتم. شاید بعد ها بروم و مکانیک بخوانم. 

خدا می داند.
دانشگاه برای تو چطور جایی بود؟

واقعا می خواهی بدانی؟ اولش افتضاح بود و 
بعدش خودم را زدم به بی خیالی.

از چه لحاظی افتضاح بود؟

خودت که پا به پای من شــاهد بودی. اولش 
از اردوی ورودی ها شــروع شد. وقتی با بقیه 
صحبــت می کردیــم از دختر هــا 90درصد 
قصد اپای کردن داشــتند؛ شرط می بندم 
یکی شــان هم نرفته!. ترم اول که تمام شــد 
50درصــد ریاضی یــک را افتادند و بعد از 4 
ســال از 70-80 ورودی92، فکــر کنم 15 
نفــر فارغ التحصیل شــدند. االن هم بعد از 
فارغ التحصیلی فکر کنم سه نفر رفته اند که 
فقط یکی شان دختر است. چون فضا هایمان 
متفاوت بود نتوانســتم با بچه ها زیاد ارتباط 
برقــرار کنم. فقط یک نفر شــبیه خودم پیدا 
کــردم و دوســت شــدیم. بقیــه وقت ها هم 
تنهــا بودم یا بــا بچه های دبیرســتان روزگار 
می گذراندم. اما دانشــگاه، ترم اول ریاضی 
یک، کتاب شهشهانی را درس می دادند. به 
خودم می گفتم چرا چیزی را یاد می دهند که 
90درصد ما ها نمی فهمیم؟ نمی شود کتابی 
راحت تر درس داد که 90درصد بفهمند و بعدا 
هم بشــود از آن اســتفاده کرد؟ چرا دوست 
دارند دانشگاه را »خفن« جلوه بدهند؟ اگر 
دوست دارید کتاب شهشهانی را درس بدهید 
ما قول می دهیم درس بخوانیم ولی حداقل 
اســتاد خوبی این درس را ارائه بدهد. استاد 
ما وقتی می آمد ســر کاس بعــد از هم زدن 
اســایدهاش یک اســاید پیدا می کرد که 
اصا ریاضی یک نبود! ما که تازه از دبیرستان 
آمده بودیم، فکرمی کردیم تا آخر لیســانس 
اوضاع همین است. کسی نبود راهنمایی مان 

کند و بگوید اینطوری نیست.
صنایع به هیچ دردت نخورد؟

رشته  صنایع نه. فقط در حدی که امور مالی 
خانواده و مادر بــزرگ و خاله و... را بر عهده 

بگیرم.
از دانشگاه که فارغ التحصیل شدی 

چه احساسی داشتی؟
از نظر روحــی آرامش نداشــتم چون حس 
می کــردم شکســت خــورده ام. از طرفــی 
خانــواده می گفتنــد چرا نمــی روی دنبال 
کار، دیر می شــود و... چند وقت که گذشت 
و ناراحتی هایــم فروکش کــرد، با خودم فکر 

کردم، دیــدم من ایــن راه را امتحان کردم و 
موفق نشدم. می روم دنبال یک راه دیگر.
چرا حس کردی موفق نشدی؟

چون نتوانستم ازش استفاده کنم.
نمی خواهی ارشد بخوانی؟

نه. 4 سالش به دردم نخورد. 2سال دیگر هم 
خودم را ســرگرم کاری که برایم سودی ندارد 

نمی کنم.
نظر خانــواده در رابطه با کار االنت 

چیست؟
با توجه به تاش زیادی که در زمینه تحصیل 
داشــتم، برای خانواده مهم است که کاری 
مرتبط با رشــته ام پیــدا کنــم. از جهاتی به 
خانواده ام به خاطر مخالفت حق می دهم. 
پدر من راننده کامیون بود، بعدش مکانیک 
و بعــدش راننــده اتوبوس. یعنی همیشــه 
کار هایی داشت که نسبت به شرایط سخت 
کاری اش، حقــوق مناســبی نمی گرفــت. 
همیشه نگران بود ما بچه ها هم مثل خودش 
شــویم و نتیجه زحمت هایمان متناســب با 
در آمدمان نباشــد. اما فکر می کنم این طرز 
تفکــر درســت نیســت. مثا مــن می توانم 
تدریس کنم و در آمد بیشــتری کسب کنم یا 
کار آفرینی کنم که چند نفر برایم کار کنند و 

من سوزن نزنم.
خودت جــای پدر و مــادرت بودی 
چطوری با بچه ات که این راه را رفته، 

برخورد می کردی؟
من اگر جای آنها بودم سعی می کردم آرامش 
را برای بچه ام فراهم کنم، چون در این شرایط 

باید احساس آرامش داشته باشد.
چــرا نتوانســتی کاری مرتبــط بــا 

رشته ات پیدا کنی؟
دلیل که زیاد است. مثا محجبه بودن یکی 
از آنها بود. راه خانه  تا سر  کار معموال زیاد بود 
و می گفتند چند روز بیایی خسته می شوی 
و دیگر نمی آیی. می گفتند سابقه کار نداری 
و فکر نمی کردند من که تازه فارغ التحصیل 
شــده ام از کجا باید سابقه کار داشته باشم؟ 
یک جایی رفتم خیلی جالب بود گفت چون 
شریفی هســتی قبولت نمی کنیم؛ شماها 

همه چی را دســت بــاال می گیرید، چند روز 
کــه کار کنی می گویــی این کار کم اســت 
و ســطحش پایین اســت و نمی آیی. گفتم 
بگذارید من کار کنــم نمی گویم این کار کم 

است، اما قبول نکردند.
یعنی سرهیچ کاری نرفتی؟

رفتم. چند روزی هم مشــغول کار شدم ولی 
مشکل توقع بی جایی بود که از من داشتند. 
می خواستند خبرچینی کنم که من این کار 
را هیچ وقت نمی کردم. درست است مهندس 
صنایع باید فرآیند را بررســی کند و اشتباه را 
پیــدا کند ولی در مورد سیســتم، نه در مورد 

افراد.
دوست داشتی دانشگاه چطوری 
باشــد؟ تصورت از دانشــگاه چی 

بود؟
)مکث زیاد( اولش با یک عده خودشاخ پندار 
برخورد کردم که طول کشــید بفهمیم چیز 
خاصی نیســتند. فکــر می کردیم بــا اینها 
فرق داریم و این اعتماد به نفســم را کم کرد. 
البتــه این اعتماد به نفس کم فکر می کنم از 

خانواده هم به من رسیده بود.
نظرت در مورد شریف؟

نمی گویم شــریف جای بدی بود، ولی برای 
من نتوانســت خوب باشد یا من نتوانستم از 
آن خوب اســتفاده کنم. سکوی پرتاب نبود 
و حتی شــاید باعث تخریب و گوشــه گیری 
من هم شــد و جرأت حــرف زدن را در جمع 

از من گرفت. 
تصورت را از دانشگاه نگفتی؟

حس می کــردم اینجا با مدرســه فرق کند و 
بچه ها با هم رابطه  بهتری داشــته باشــند. 
فکر می کردم اینجا جایی باشد که استاد به 
فکر دانشجو باشــد. الزم نباشد برای دیدن 
استاد کلی دنبالش بدوی. استاد درک کند 
که حداقل دانشجو باید راحت تر بتواند با او 

ارتباط برقرار کند.
بــه نظــرم ســن و ســال  البتــه 

استاد هاتان هم موثر بوده.
درباره ایــن موضوع که چیــزی نگویم بهتر 

است!

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  801

    1397 مـاه  بهمن   30 سه شنبـه 

6

گفت وگو

به مهندسی صنایع عالقه 

نداشتم. از آنجا که هم 

ریاضی ام خوب بود هم 

فیزیکم، صنایع انتخاب 

خوبی نبود چون نیاز خاصی 

به این درس ها نداشت



غزل شفیعی

هزار قلم

 شریفی ها و 
فیلم های جشنواره فجر

هرسال هنگام جشنواره فیلم فجر، 
مردم بهانه ای بــرای صحبت درباره 
سینما پیدا می کنند. اگر شما هم مثل 
من جشنواره را دنبال می کردید، قطعا 
نظرهای کارشناســی فراوانی راجع  به 
جشنواره و سینمای کشور می شنیدید. 
در دانشــگاه هــم کم و بیــش فضــای 
مشابهی حاکم بود و دانشجویان زیادی 
چه در فضــای مجازی )اینســتاگرام، 
توییتر و...( چه در بحث های حضوری 
نظر شــخصی خود را در ایــن  باره بیان 

می کردند.
ماجــرای نیمروز2: »رّد خــون« یکی از 
فیلم هایی بود که بیشترین بازخورد را در 
سطح دانشــگاه و به ویژه در میان طیف 
مذهبی داشت و بسیاری از دانشجویان، 
به سبب موضوع فیلم به آن واکنش نشان 
دادند. بســیاری از آنها سعی کردند در 
طول جشــنواره حتما فیلــم را ببینند و 
غالبا نیز از تماشای آن احساس رضایت 
داشــتند. سینمادوســتان و مخاطبان 
جدی  سینما هم به شدت پیگیر جشنواره 
بودند و تمرکزشان بر تماشای فیلم هایی 
مثل »متری شیش ونیم« و »سرخ پوست« 
بود. سرخ پوست توانست رضایت اغلب 
مخاطبان شــریفی را جلب کند. نقطه 
قوت این فیلــم به نظر دانشــجویان، با 
توجه واکنش هایشان به آن در شبکه های 
مجــازی،  فضــای نــو و بــازی متفاوت 
نوید محمــدزاده بود. امــا درباره متری 
شــیش ونیم نظــرات دوگانــه ای وجود 
داشــت؛ عــده ای معتقد بودنــد فیلم 
جانب دارانه به مســأله مواد مخدر نگاه 
می کند و سعید روســتایی یک طرفه به 
قضیه پرداختــه و عده دیگــری معتقد 
بودند او توانســته فیلم متفاوتی بســازد 
و کلیشــه  نقش ها و فیلم های پلیسی را 
بشــکند. »دیدن این فیلم جرم اســت« 
فیلم دیگــری بود که به ســبب موضوع 
حساسش حسابی در دانشگاه گل کرد؛ 
جهت گیری سیاسی فیلم و متلک های 
سیاســی آن باعث شد بسیاری از طیف 
مذهبــی و سیاســی دانشــگاه فیلم را 
»جســور« بداننــد و البتــه بابت بعضی 
حرف هــای فیلم )مثــل اشــاره اش به 
ماجــرای حج(، با آن هم ســو نباشــند 
و نظــرات متفاوتی داشــته باشــند. در 
میان باقــی فیلم ها، فیلــم نرگس آبیار 
»شــبی که ماه کامل شــد« به خصوص 
بعد از اختتامیه، موضوع اصلی بسیاری 
از بحث هــا شــد و برخی معتقــد بودند 
فیلم هایــی مثــل متری شــیش ونیم، 
سرخ پوســت و حتــی »2۳ نفــر«  مورد 
اجحاف واقع شــده اند. با تمامی اینها 
دانشــگاه 10 روز ســینمایی را سپری 
کرد؛ 10 روزی که باعث تعامل و گفت وگو 

میان قشرهای مختلف دانشگاه شد. 

علیرضا 
جعفراسماعیلی

شریفانه

پیش از گســترش فضای مجــازی، ادبیات و 
موســیقی یکی از کاربردی ترین ابزار ملت ها 
بــرای بیان و رواج احساســات، اندیشــه ها و 
آرمان ها به شمار می آمد. سرودها آمیخته ای 
از شعر و موسیقی اند که هویتی جمعی دارند. 
سرودهای انقابی را می توان از خانواده  رجزخوانی های 
جنگی و مارش های نظامی دانســت که به شنونده، حس 
شجاعت و شور رزمندگی منتقل می کند؛ با این تفاوت که 
در سرودهای انقابی، غالبا شعر آهنگین جایگزین ادوات 
موسیقی شده  است. ویژگی بارز این سرودها ملودی  هایی 
اســت که به راحتی بر ذهن شــنونده می نشیند و قابلیت 

تقلید دارد. 
جنگ جهانی دوم مجال مناسبی برای رخ نمایی سرودهای 
انقابی بود و ســرودهای انقابــی اهمیتی پررنگ در این 
رویداد داشتند؛ ســرودهایی که بیشتر آنها را در این دوره 
از ارتش سرخ شــوروی می شنویم. اما در ایران سرودهای 
انقابــی از انقــاب اول یا همــان انقاب مشــروطه پا به 
میدان گذاشت؛ جایی که برای اولین بار تصنیف »از خون 
جوانان وطن  الله دمیده« از عارف قزوینی را می شــنویم. 
این تصنیف را که بیشــتر ترانه است تا سرود، نخستین بار 
خود عارف و با همراهی ســاز سه تار اجرا کرد. این تصنیف 
را می توان نقطه  آغازی برای ســرودهای انقابی در ایران 
دانست. در دوراهی پیش از انقاب دوم یا انقاب اسامی 
با رواج اندیشه های کمونیستی میان روشنفکران و جوانان، 
سرودهای انقابی کمونیست ها نیز جای خود را در میان 
محافل معترضان چپ باز کرد. در عصری که شب نامه ها و 
بیانیه ها معمول ترین راه انتقال اندیشه ها و آرمان های مردم 
انقابی بودند، اهمیت سرودها و شعارها در تسریع فرایند 
انقاب 57 انکارناپذیر اســت. سرودهای انقابی از وجوه 
مشترک انقابیون چپ و اسام گرا و موجب همدلی بیشتر، 
میان این دو قشر از معترضان بودند؛ در دوره ای که هر گروه 
اعتراض خود را علیه استبداد موجود بیان و باقی معترضان 

را به ثبات قدم در راه انقاب تشویق می کرد. 
آهنگ هــای اعتراضــی از حــدود دهه  چهــل و همگام با 
رویدادهــای کشــور فراگیر شــد که ایرج جنتــی عطایی 

ســردمدار ترانه ســرایان ایــن آهنگ ها بود. اما ســال 57 
اوج رونق آهنگ ها و ســرودهای انقابی بــود. این زمان، 
دوره  پرکار شــاعران چپ گرایی همچون سیاوش کسرایی 
و هوشــنگ ابتهــاج و خوانندگانی همچــون فرهاد مهراد 
محسوب می شود. یکی از معروف ترین آهنگ های انقابی 
حاصل همکاری ســیاوش کسرایی و اسفندیار منفردزاده 
و فرهاد مهــراد، آهنگ »وحدت« یا »محمد« اســت. پس 
از واقعه هفده شــهریور ســال 57، گروهــی از هنرمندان 
موســیقی ســنتی همچون پرویز مشــکاتیان، محمدرضا 
لطفی و محمدرضا شــجریان از رادیو اســتعفا دادند و پا به 
میدان انقاب گذاشــتند. ترانه »ژاله خون شــد« حاصل 
همــکاری هنرمنــدان کانــون چاووش اســت کــه در پی 
همین رویداد ساخته شــد. این گروه تصنیف های فراگیر 
دیگــری نیز همچون »ســپیده/ ایران ای ســرای امید« و 
»رزم مشترک/ همراه شــو عزیز« تولید کرد. از سوی دیگر 
سازمان چریک های فدایی خلق هم در این دوره سرودهایی 
انقابی منتشر می کرد؛ ســرودهایی که شاعرشان اغلب 

سعید ســلطانپور بود. این ســرودها در ابتدای انقاب از 
صدا و ســیمای جمهوری اسامی ایران پخش می شد اما 
به دلیل همســو نبودن ارزش های فداییــان با ارزش های 
انقاب، پخش آنها پس از مدتی متوقف شد. بی تردید »سر 
اومد زمستون« نام آشناترین سرود ساخته فداییان است که 

همچنان در میان مردم محبوبیت باالیی دارد.
 اما در کنار اینها، دسته ای از سرودهای ماندگار این دوران، 
سرودهایی بودند که در ستایش انقاب اسامی و رهبری 
آیت الله خمینی سروده شدند؛ ترانه هایی که گروه های کر 
اجرا می کردند و نیاز به ادوات خاص موســیقی نداشتند. 
این سرودها در روزهای آخر انقاب و در اعتراضات خیابانی 
مردم، نقش بســزایی داشــتند و همچنــان در دهه  فجر از 
صدا و ســیما پخش می شــوند. »بهمن خونین جاویدان« 
یکی از محبوب ترین این دسته از سرودهاست که شاعر آن 
یکی از معلمان معتــرض انقابی بود. »خمینی ای امام« 
نیز یکی دیگر از این سرودهاســت که در اســتقبال از امام 

خمینی اجرا شد.

مروری بر تاریخچه  سرودها و ترانه های انقالبی در ایران 

توی کوهستون دلش بیداره

*  یراعه: کرِم شب تاب 

جماعتی از بوزنگان در کوهی بودند، چون شــاِه ســیارگان به افق مغربی خرامید ]...[ شبی چون روز محشر درآمد. 
بوزنگان از سرما رنجور شدند. ناگاه یراعه ای* دیدند در طرفی افگنده، گمان بردند که آتش است، هیزم بر آن نهادند 
و می دمیدند. برابر ایشــان مرغی بود بر درخت، بانگ می کرد که: آن آتش نیســت. البته بدو التفات نمی نمودند. در 
این میان مردی آنجا رسید، مرغ را گفت: رنج مبر که به گفتار تو یار نباشند و تو رنجور گردی و در تهذیب چنین کسان 
سعی پیوستن همچنان است که کسی شمشیر بر سنگ آزماید. مرغ سخن وی نشنود و از درخت فرو آمد تا بوزنگان 

را حدیث یراعه بهتر معلوم کند، بگرفتند و سرش جدا کردند. 
)برگرفته از کلیله و دمنه  اثر ابوالمعالی نصرالله منشی، تصحیح مجتبی مینوی( 

در گریز از سیاه چاله های تاریخ
نوشــتن از برخــی از تکه هــای تاریخ، به اندازه زیســتن 
در آنها تاریک و نفس گیر اســت. نوشــتن از این تکه ها، 
مواجه کردن کلمات اســت با رنج و قساوتی سیاه چاله وار 
که صدها و هزاران و میلیون ها انســان را به ژرفای مرگ یا 
خیانت و کشتن کشیده است و جز نقطه ای سیاه و مبهم 
در خاطره دیگرانی که مانده اند، باقی نگذاشــته است. 
این مواجهه، نویسنده ای را می طلبد که شجاعانه از این 
ژرفای ناامیدی و وحشــت در تاریخ خود، ِبَرهد و از آن نه 
در ذهــن بلکه بر روی کاغذ ســخن بگوید: »می دانی در 
بازداشتگاه چه اتفاقی افتاده است؟ در وستهوفن؟ فرانس 
در دیدگان روشــن و تقریبا متبلور تیله چوبی همان نقاط 
کوچک و درخشــنده ای را دید که در انتظار آ نها بود. این 

نقاط حاکی از آن بودنــد که در ژرف ترین نقطه ی ضمیر 
انسان شعله ای می سوزد...«

 آنــا زاگــرس در دو رمان خــود از دوران هیتلــر در آلمان 
می نویســد؛ دوران دســتگیری ها و اعدام ها و ســکوت. 
»هفتمین صلیــب« و »مرده ها جــوان می مانند« روایت 
روزهایی هستند که مردم آلمان از وحشت افکارشان نیز 
بر خود می لرزیدند؛ اما در ورای این لرزش، افکار امتداد 
می یافتند و در ورای اعدام ها، مرده ها جوان می ماندند: 
»فاهرنبرگ برای نخستین بار احساس کرد که در تعقیب 
یک فرد واحد نیست؛ فردی که سیمایش را می شناخت 
و نیرویــش تمام شــدنی بــود. بلکــه با قدرتــی نامریی و 

محاسبه ناپذیر سرو کار دارد.«

خنگ
واژه ی »خنگ« را امروزه ما بــه معنای کندذهن و گیج 
بــه کار می بریم، اما این واژه در متــون کهن در معنای 
اســب ســفید به کار می رفته اســت و احتمــاال کاربرد 
امروزی آن، به همان ریشــه برمی گردد؛ همان طور که 
امروزه هم واژه هایی مانند گاو، گوساله و االغ به صورت 
دشنام و با هاله  معنایِی بی فرهنگ، احمق و مانند اینها 

به کار می رود. 

هاجر جوادی

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  801

    1397 مـاه  بهمن   30 سه شنبـه 

7

هنر و ادبیات

آورده اند که...

سلوک نویسنده

واژه باز

سرمشق
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استوری نیش شتر
وزیــر علــوم از تحریم دو دانشــگاه 
شهید بهشتی و صنعتی شریف به 
دلیــل فعالیت های علمی در عرصه 
انرژی هسته ای از سوی کشورهای 

خارجی خبر داد.
ایسنا، 29 بهمن 97

این خبر را روی استوری گذاشتیم، 
کلی کامنت خــورد. از بین آنها چند 

تا را که شریفی ها فرستادند آوردیم:
z	 ســام. من فکر می کــردم ما تا حاال

تحریم بودیم! حیف نمی دونستم!
z	 ببخشید من از طبقه پنجم دانشکده

فیزیک، آزمایشــگاه هســته ای تماس 
می گیرم. در روم قفل شده هیچکس هم 
نیست توی ساختمون. ممکنه به خاطر 

تحریم های جدید باشه؟
z	 ببخشــید االن دقیقــا یعنــی چــه

قسمتی تحریم شــده؟ ممکنه سلف و 
شریف پاس بســته بشه؟ من مادر 5 تا 
بچه گربه هســتم و باید شکمشــون رو 
سیر کنم. پدرشــون اپای کرده و رفته 

ایالت پیشیگان!
z	 !شــماره ناشناس{ ســام علیکم{

اگر سیاه نمایی رو کنار نگذارید، میایم 
دفتر نشــریه تون رو کا سیاه می کنیم. 

مفهموم شد؟
z	 ممکنــه دالر دوبــاره بــره بــاال؟! به

نظرتون بخرم یا برم ســکه و تی شرت با 
طرح شریف بخرم؟!

z	 میگم اگر منظورشون چاپ مقاله س
که باید کافی نت ها رو تحریم کنند!

z	 ببخشید االن کشــورهای خارجی
میشــه همه جای دنیا غیــر از ما دیگه. 

درست متوجه شدم؟
z	 بیگ الیک! من خیلی خوشحالم که

تحریم شــدیم. اینطوری زودتر میتونم 
پذیــرش با فانــد بگیــرم. از طرف من 

تشکر کنید.
z	 !از خنــده! تحریــم؟ وای مــردم 

کشورهای خارجی؟ مرسی که استوری 
گذاشتید! خیلی خوش گذشت!

z	 ببخشید من همونی هستم که الیک
کردم، میشه پاک کنید؟  هنوز یک ترم 

دارم. می ترسم ستاره دارم کنن!
z	 من دانشجوی فیزیکم. االن استادم

پــی ام داده: »حق نداری اســم من رو 
توی مقاله ت بــذاری وگرنــه نمی ذارم 

دفاع کنی«!
z	 من دانشــجوی بهشتی ام، فکر کنم

کنار شریف باشیم رنکمون میره باال! ما 
شما رو تنها نمی ذاریم.

برگی از شترنامه شیخ بزول
قابل توجه ورزشکاران گرامی

به دلیل برگــزاری تمرینــات »تیم 
بسکتبال مردان ژاپن«

استفاده از »سالن استاد جباری« در 
زمان های زیر امکان پذیر نمی باشد:

 سه شنبه 30 بهمن ماه، ساعت 16 تا 20
 چهارشنبه 1 اسفند ماه، ساعت 9 تا 12

شــایان ذکر اســت با توجه به قوانین، تمرینات بدون 
حضور تماشاگر برگزار می گردد.

آورده اند که کاروانی از یابان، سرزمین آفتاب تابان، پس از 
گذشت از بیابان، راه باد ایران گرفت و جملگی را قصد بر 
آن بود تا ســفره ریاضت )تمرین( با هدف حذف هر حریف 
در پهنه شــریف )دانشــگاه میزبان( بگســترند و در روایت 
اســت که چشم بادامی ها، گذشتند از هفت خوان تا شوند 

از بــرای تربیت بدنی مهمان. و هیچ از طلبه )دانشــجو( را 
بر نبود قدرت دیدار ایشــان و دیده ها فروبســته بر اســرار 
تمارین شان. دیگر روز دیدند، هفته ای بگذشت بر آن و هر 
روز کم شد یکی از تیم شان. مربی را سبب پرسیدند گفت، 
یکی را زورگیر کردند میانه شب در کوچه حسینمردی و هر 
چه »ین« داشــت ربودند و لخت نهادند! پس دســت تنگ 
شد و بر همان حال، راه بیابان گرفت. دیگری را وانتی آبی 
در شــارع آزادی زیر کرد و نیک بمالید. یکی را شــش ها از 
ذرات معلق در هوا، پر شد و پیمانه حیات، خالی. توپ و تور 
برجای نهادند و ســایرین از رعب وخامت وضع، هر یک به 
سمتی گرخیدند و ما نیز شکستیم از تخمه یابانی )ژاپنی( 
هرچــه که بود و قید قهرمانی و مقــام یابانی زدیم و قرار بر 
فرار گذاشتیم. شیخ بزول از مقابل درب گذشت و جمات 
فوق دید نبشته بر آن و این بیت ها مناسب حال می سرود:

درد ما درمان ندارد الغیاث

رنج ما پایان ندارد الغیاث
آنچه ما داریم اینجا در شریف

کشور یابان ندارد الغیاث. 
* علیرضا مختار

شیخ بزول *

چون اشک ز چشم من جدا خواهی شد  /  آخر کِم آنکه در کنارت گیرم در وصل، نماند بیش ازین تدبیرم  /   پیشم بنشین دمی که پیشت میرم 
)سلمان ساوجی، قرن هشتم، رباعیات(

شترنیوز

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به خیرین؛ بیشــتر به آنان کــه ماهیگیر تربیت 
می کنند، کمتر آنان که ماهی به دست گرسنگان می دهند. به مصلی نژاد بابت ساخت 
استخر و خوابگاهش در شریف و ده ها مدرسه ای که در جای جای کشور ساخت. تقدیم 
می شــود به موفقیان بابت ســاختمانی که به دانشــگاه اهدا کرد تا مهندســان شریف 

درباره توان بخشــی به معلولین پژوهش کنند و سر آخر تقدیم می شود به »حامی« که 
نیاز بزرگ کشــور به علوم انسانی را شــناخت و پول خود را به جای آنکه سر سفره های 
نذری قیمه کند، خرج برداشــتن موانع سر راه تحصیل علوم انسانی در دانشگاه های 

برتر جهان کرد.

507****0922: سام. آغا یه متنی راجع به فرصت های 
شغلی دانشجوهای علوم پایه بزارید

  ســالم. ببین کوتاه ترین قسمت روزنامه 100 
کلمه اســت! موضوع اینه که در همــون حد هم فرصت 
شغلی ندارید. حاال شما خودت یه پرس وجویی بکن. در 
حد اون  دو بیت شعر باالی صفحه 8 )شرح هجران( هم 

پیدا بکنی خوبه!
014****0910: شریف پاس واسه پیتزا های کوچیکتر 

زده دانشــجویی، خــب عزیز من فوقش قبــول کنیم باید 
ســقف آرزوهامون کوچیکتر باشــه، دیگــه معده مون که 

کوچیکتر نیست...
  اتفاقا به نظرم رســم خوبیــه. بیاید هرچیزی 
که کوچیکه رو دانشــجویی صدا کنیــم! اینجوری عزت 

نفسمون هم بیشتر حفظ می شه.
دانشــگاه  اســتاد  مشــحون  دکتــر   :0913****911
میــزوری و یکــی از افــراد سرشــناس دنیــا در گرانش و 

نســبیت عام هســتند. ایــن ترم یــه درس در دانشــکده 
فیزیك ارائه دادن. انصافا فارســی حرف زدنشــون خیلی 
بهتــر و کلمات انگلیســی بیــن صحبت هاشــون خیلی 
 کمتــر از اســتادهایی هســت کــه کل عمرشــون تــوی 

ایران بوده.
  بابا منم اسمم مشــحون بود اصال انگلیسیم 
نمی اومد. این بزرگوار با این اسمش اصال زبان انگلیسی 

روش نصب نمی شه؛ پشتیبانی نمی کنه!

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

محمد حسین قاسمی که 
سفارش می دی

 vs.
محمد حسین قاسمی که 

تحویل می گیری

عکس و 

مکث

نیش شتر

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  801

    1397 مـاه  بهمن   30 سه شنبـه 

صفحه آخر

شرح 
هجران


