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چرابیخیالفضانمیشویم؟
بارها از من ســؤال شــده که چرا باید به دنبال صنعت و 

مهدیجعفری*

فنــاوری فضایی رفت؟ اکثرا هم منتظر بودند در جواب 
از مزیت هــای اقتصادی، ســودآوری و زودبازده بودن 
صنعت فضایــی بگویم. واقعیت این اســت که صنعت 
فضایــی، صنعت هزینه بری اســت، به ایــن راحتی ها 
اقتصادی نمی شود و حتی در کشورهای پیشرو هنوز نگاه کامال اقتصادی به 
آن، در همه جوانب وجود ندارد. صنعت فضایی مادامی اقتصادی و به صرفه 
خواهد بود که بازار تقاضای بین المللی و در کوچک ترین حالت، بازار تقاضای 
منطقه ای برای خدمات مبتنی بر فناوری فضایی وجود داشته باشد. در غیر 
این صورت و صرفا با تکیه بر بازار داخلی نمی توان انتظار داشــت دِر صنعت 

فضایی بر پاشنه درآمدی خوب بچرخد.
اما چرا باید به ســراغ چنین صنعتی رفت؟ توســعه جوامع و تمدن بشری با 

فناوری های متعدد گره خورده. فناوری فضایی به عنوان یکی از فناوری های 
زیرساختی و یکی از ســتون های دنیای آینده مطرح است. انقالب صنعتی 
چهــارم و به ویژه تحول دیجیتال بدون بهره گیری از زیرســاخت ها و خدمات 
فضایی ابتر خواهد ماند. خدمات قابل عرضه مبتنی بر فناوری فضایی چه در 
اداره یک کشور از سوی حاکمان و چه در زندگی شهروندی موجب سطحی از 
سادگی و روان شدن امور می شود که در صورت تجربه کوتاه مدت آن، به جزء 
الینفک زندگی تبدیل خواهد شــد. همان گونه که دنیای بدون تلفن همراه 
هوشمند قابل تحمل نیست، در همین آینده نزدیک روزی خواهد رسید که 
دنیای بدون ماهواره و خدمات فضاپایه قابل تصور نخواهد بود. برای تأمین و 
پاسخ به این نیاز ظاهرا دو راه پیش روی ما وجود دارد؛ اول مانند آنچه در صنعت 
تلفن همراه رخ داد، خرید زیرســاخت ها از خارج است و دوم اینکه با تکیه بر 
تــوان و دانش داخلی و با حمایت الزم، زیرســاخت های مــورد نیاز در داخل 

کشور توسعه پیدا کند. تجربه بیست وپنج ساله و شاید بیشتر صنعت فضایی 
داخلی حاکی از آن اســت که علی رغم وجود معاهدات و کنوانســیون های 
پرزرق وبرق بین المللی با مضمون دسترسی بدون تبعیض به دانش و فناوری، 
هیچ کشوری حاضر به فراهم کردن چنین زیرساختی، ولو به هزینه های گزاف 
برای کشور ما نیست. و لذا چاره ای جز توجه و حمایت از توسعه بومی صنعت 
فضایی نداریم. دســتاوردهای دهه هشــتاد صنعت فضایی که منجر به ورود 
جمهوری اســالمی ایران به باشگاه کشورهای فضایی شد، بیانگر توانستن 
در صورت خواستن است. دست یابی و تثبیت فناوری فضایی، عالوه بر ارائه 
خدمات و تأمین نیازهای داخلی، کشور را به سمت جایگاهی خواهد برد که 
در تعامالت دســت برتر را داشته و به تدریج، حداقل در بازارهای منطقه ای را 

برای ارائه خدمات فضایی باز کند.
* فارغ التحصیل دکترای مهندسی هوافضا
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خداحافظیبافرمهایکاغذی
معاونــت آموزشــی و تحصیــالت تکمیلی فرایندهــای مربوط به 
فارغ التحصیلی دانشــجوهای کارشناســی را به سامانه آموزش 
)EDU( منتقل کرده تا کابوس از این اداره به آن اداره رفتن و گرفتن 
امضاهای پرتعداد فرم فارغ التحصیلی باالخره به پایان برسد. پس 
از گذراندن تمامی دروس و ثبت نهایی نمرات در کارنامه، می توانید 
برای طی مراحل فراغت از تحصیل و تسویه حســاب با دانشگاه، 
درخواست الکترونیکی احراز فراغت از تحصیل را از طریق سامانه 
آموزش ثبت کنید. برای این کار الزم اســت به بخش »درخواست 

احراز کارشناسی« از منوی »خدمات آموزشی« مراجعه کنید.

درسهوحذفش
مهلت حذف تک درس یا W  از ۱۱ خرداد شروع شده و تا دوشنبه 
هفته بعد، یعنی ۱۹ خرداد ادامه دارد. برای حذف درس می توانید 
به ســامانه EDU بروید و از منوی خدمات آموزشــی، درخواست 
حذف اضطراری را انتخاب کنید. این ترم به دلیل شرایط خاصش 
امــکان حذف دو درس را در این بازه دارید. همچنین بعد از ثبت 
نهایی نمرات در کارنامه، نمره یکی از دروس پاس شده تان قابلیت 
تبدیل به P یا نمره یکی از دروس افتاده تان قابلیت تبدیل به W را 
دارد. یادتان باشد حذف به موقع و درست همان پایان تلخی ا ست 

که بهتر از تلخی بی پایان خواهد بود.

وضعیتپروژههایعمرانیدانشگاهچطوراست؟

آموزش و مکانیک در شرف افتتاح، 
سرعت کم مواد و عمران  

فریاد خاموش
شماره ســی ودوم نشــریه »داد« با 
موضوعی نســبتا جنجالی منتشــر 
شد؛ واکاوی جنبش های دانشجویی، 
عوامــل و تأثیــرات ایــن جنبش هــا و 
برخوردهای امنیتی و نظامی با آن. البته 
داد به کلی گویی بسنده نکرده و گریزی 
به ماجراهای تاریخ شریف هم زده است؛ 
از ذکر موارد امنیتِی تاریخ دانشــگاه تا 
نمونه هــای تاریخی ایــن جنبش ها در 
کشورهای مختلف و همچنین بررسی 
چند مورد از اعتراض های دانشــجویی 
مهــم و تأثیرگــذار در دهه هــای اخیــر 
کشــور و تبعات آن بر جــو حاکم فعلی 
در دانشــگاه ها از جملــه مطالــب این 
شماره است. تنوع به کاررفته در بررسی 
جوانب مختلف این جنبش ها، به دلیل 
هماهنگی نسبتا خوب مطالب و ترتیب 
معنی دار آنها توانســته انسجام نشریه 
را حفــظ کنــد و از ایــن مســأله تصویر 
واضحــی برای مخاطب نمایان ســازد. 
ترسیم این موضوع از طرح جلد نشریه 
براســاس رمان ۱۹۸۴ و ســرمقاله آغاز 
شــده و بــا ضمیمه طنز این ســری، به 
پایان می رســد. اســتفاده مناســب از 
عنوان و زیرعنوان هم ســو با متن ها در 
کنار ویراستاری خوب، این شماره را در 
رده باالیی بین نشریات این چند هفته 

قرار داده است.

یک نشریه و دو پرونده
جدیدترین شــماره نشــریه »صدف« 
ابتدا در سه نوشته جداگانه به سازمان 
مجاهدیــن خلق و جنایت های آنان در 
ایران می پردازد، سپس وارد موضوعی 
با حال وهوای بســیار متفــاوت، یعنی 
کنترل جمعیت می شود؛ تغییر سریعی 
که تاحــدودی باعث ناهماهنگی فرم و 
محتوای نشــریه شده ؛ از طرح جلدی 
که این دوگانگی در آن مشخص نیست 
تا سبک نگارشــی که به یک باره تغییر 
می کنــد. ویراســتاری نیــز در تــالش 
اســت به قواعد دســتوری و نگارشــی 
پایبند باشد ولی تا رسیدن به نقطه ای 

رضایت بخش فاصله دارد.

گرهکورانتخابات
انتخابات گروه های مختلف دانشــجویی، از تشکل ها و انجمن های 
علمی گرفته تا شــوراهای صنفی و کانون های فرهنگی هنوز تعیین 
تکلیف نشده و معلوم نیست چطور قرار است میزان رأی دانشجوها 
باشــد. درحالی که برخی گروه ها مثل کانون ســینما و کانون تئاتر 
انتخابات شان را برگزار کرده اند، وجود اشکاالت و نواقصی در فرایند 
انتخابات آنها اعتراض هایی را به دنبال داشــته و صدای دانشجوها 
و معاونــت را درآورده. معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم نیز در 
نامه ای به رؤســای دانشگاه ها، به دانشگاه هایی که زیرساخت فنی 
الزم برای برگزاری انتخابات مجازی را دارند، اجازه این کار را با تأیید 

فرآیندهای مصرح در آیین نامه داده اســت. پیشنهاد وزارت علوم به 
دانشــگاه هایی که فاقد این زیرساخت هســتند، تعویق انتخابات تا 

زمان عادی شدن شرایط است.
معاونت فرهنگــی با هم فکری نماینده های گروه های دانشــجویی 
درصدد یافتن ایده آل ترین روش در شرایط حاضر است. پیشنهادهایی 
مثل استفاده از سامانه های EDU و CW روی میز قرار گرفته و احتماال 
با موافقت و همکاری آموزش می تواند راهگشا باشد تا هم گروه های 
دانشجویی بتوانند به سالمت تحویل شورای مرکزی جدیدشان شوند 

و هم انتخاباتی سالم و به دور از حاشیه و ابهام برگزار شود.

در مصاحبه ای که با دکتر فاطمی، معاون مالی اداری دانشــگاه درباره پروژه پارکینگ طبقاتی شمال دانشگاه 
داشتیم، درباره وضعیت دیگر پروژه های عمرانی هم پرسیدیم که پیشرفت شان چطور بوده و روبان افتتاح را 
کی قرار است جلوی درشان ببینند؟ در شماره قبلی فضای کافی برای انعکاس آن نداشتیم و به خاطر همین 

منتقل کردیم به گزارش این شماره. پاسخ دکتر فاطمی به این پرسش را در ادامه می خوانید.

ساختمان جدید کالس های درس و دانشکده مکانیک
در ســاختمان های کالس ها و دانشکده مکانیک پیمانکارهای 
مختلف روی سیستم سرمایش و گرمایش و نصب میز و صندلی ها 
کار می کند. البته به واســطه شــیوع کرونا از پانزدهم اسفند تا 
انتهای فروردین، کارگاه های ســاخت تجهیــزات تعطیل بود و 
مقداری در اجرای تعهدهایشان نسبت به ما عقب افتادند. قرار 
قبلــی این طور بود که در انتهای فروردین ســاختمان کالس ها 
آماده شــود و کم کم همکاران منتقل شــوند و در انتهای خرداد 
یا تیــر هم ســاختمان مکانیک بــه بهره برداری برســد. هر دو 
ساختمان در حال حاضر از پیمانکار ساخت وساز تحویل گرفته 
شده اما پیمانکارهای جانبی مشــغول کار هستند. امیدواریم 
حتما قبل از ترم آینده هر دو ســاختمان به بهره برداری برسند. 
قصد مــا این بود که در نیمه دوم ترم جاری تعدادی از کالس ها 
را به صورت آزمایشــی به ساختمان جدید آموزش منتقل کنیم 
اما این امکان از دســت رفــت. البته انتقال همــکاران آموزش 
به آنجا منوط به انتقال بایگانی  اســت کــه زمان زیادی می برد. 
کارهــای با قی مانده برنامه ریزی شــده و در حال انجام اســت 
ولی به دلیل محدودیت های بودجه مشــکالتی داریم؛ مثال هر 
دو ســاختمان آمفی تئاتر دارند، در ساختمان کالس ها فضایی 
صدنفره برای برگزاری جلســات دفاع تحصیالت تکمیلی و در 
ساختمان مکانیک فضایی حدودا سیصدنفره. برای تجهیز این 
دو آمفی تئاتر دنبال بانیان خیر هستیم تا کارشان به اتمام برسد.

ساختمان جدید دانشکده مواد
سرعت پیشرفت پروژه ســاختمان جدید دانشکده مواد خیلی 
کمتر از چیزی  است که ما می خواهیم و دلیلش هم محدودیت 
بودجه اســت. پارســال عید با توجه به بارش های شدید نگران 
ایمنی گود بودیم. اما االن گود آن تا ۹۵درصد ایمن شده است. 
دنبال جذب منابع از خیرین هستیم اما به دلیل اوضاع نامساعد 

اقتصادی کشور برای آنها هم سخت است.

ساختمان جدید دانشکده هوافضا
پروژه هوافضــا با کمک های معاونت علمی ریاســت جمهوری 
سرعت خوبی گرفته است. چهار طبقه باالیی آن، ستاد معاونت 
پژوهشی و پارک علم وفناوری خواهد بود، یک طبقه مرکز فناوری 
فضایی و چهار طبقه به عالوه دو طبقه زیرزمین هم دانشــکده 
هوافضا می شود. البته در بخشی از طبقه منفی دو هم فضایی 
برای آزمایشگاه مرکزی در نظر گرفته شده که از ساختمان فعلی 
که مقاومت الزم را ندارد، منتقل شود. امیدواریم با همین سرعت 
پیشرفت اولین بهره برداری های آن ساختمان تا آخر امسال رخ 
دهد. در حالت خوش بینانه بهار ســال ۱۴۰۱ هم پروژه به طور 

کامل آماده می شود.

ساختمان جدید دانشکده عمران
پروژه دانشکده عمران نیز عمال سرعت پیشرفتش خیلی کمتر 
از حد انتظار است. هزینه های آن پروژه را یکی از خیرین تأمین 
کرده و وضعیت اقتصادی کشور بر توان تأمین مالی او و سرعت 

پیشرفت آن تأثیر منفی گذاشته است.

ترین ها

گزارش

در اوج
شماره چهل و هفتم »اوج« موضوع 
و تم واحدی ندارد اما ســعی شــده 
مطالــب متنوعی را پوشــش دهد؛ 
پس از گذر از ســرمقاله و یادداشتی 

در مورد کرونا، شباهت های تکنولوژی 
به کاررفتــه در صنایــع هوایی با صنعت 
خودروســازی بررسی شــده و بعد از آن 
تجربیــات دوران افســردگی و تأثیرات 
اقتصــادی کرونــا بر صنایــع مربوط به 
هوافضــا. در ادامه هم ســو با »ســخن 
ســردبیر« اتفاقــات حاشیه ســاز اخیر 
ســپاه زیر ذره بین رفته اند. مصاحبه با 
کسب وکار »آسمان شب« و معرفی کتاب 
مقاالت پایانی این شــماره را تشــکیل 
داده اند. رســایی تیترهــا و عناوین هر 
متن و اســتفاده به اندازه از تصاویر، در 
عین انسجام و باالبردن دقت مجموعه، 
جذابیت آن را نیز افزایش داده اســت. 
با اینکه دقت ویراستاری متون اوج باال 
بوده و صفحه آرایی و رنگ بندی مطالب 
قابل قبول اســت اما به کاربردن برخی 
اصطالحات و جمله بندی های ابتدایی، 
ســبک نــگارش نشــریه را در برخی از 
نوشــته ها از حالت حرفه ای خود خارج  
کرده است. همچنین استفاده از سوتیتر 
در مقاالتی با تعداد عکس کمتر می تواند 

به چشم نوازی این متن ها اضافه کند.

یاریگران با چاشنی فلسفی
»کیش مهر«، نشــریه کانــون یاریگران 
جدیدتریــن شــماره خود را بــا پرونده 
ویــژه ای در مورد یافتن »خوِد انســان« 
از دیدگاه هگل منتشــرکرده است. در 
این شــماره پس از گــزارش کوتاهی از 
فعالیت های کانون یاریگران در روزهای 
اخیــر و معرفی مســتندی بــا موضوع 
کارتن خواب هــا، موضوعاتــی ماننــد 
فرهنگ، روان شناســی و محیط زیست 
بررسی شده است. استفاده بجا از تیتر، 
سوتیتر و عنوان های مختلف درون متنی 
باعث انسجام و نظم ظاهری مقاالت در 
کنار ویراســتاری قابل قبول آن شــده؛ 
هرچنــد طــرح جلــد و تیترهــای آن، 

کیفیت و رنگ بندی مناسبی ندارند.

امیررضا 
زارعان

میز 
نشریات

میز 
نشریات
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انجمن دانشجوهای زنده
پنجشنبه، اول خرداد انجمن اسالمی اولین 
جلســه از سلسله جلســات »چــرا و چگونه: 
در اهمیــت مشــارکت و تقویــت نهادهــای 
دانشجویی« را با محوریت انجمن های علمی 
برگــزار کرد. مهمانــان برنامه دبیران ســابق 
انجمن های علمی در دانشــکده های مهندسی شیمی، 
کامپیوتر، صنایع و مکانیک بودند. محمدصالح انصاری، 

ایمان جامی مقدم، شقایق سرمست و سبحان رحمانی.

اگر به عقب برگردم
مجــری بعــد از معرفــی از مهمان ها خواســت از کارهای 
انجام شــده در دوران مسئولیت شان بگویند و اینکه اگر به 
عقب برگردند، چه چیزی را اصالح می کنند؟ رحمانی یکی 
از اهدافش را شکســتن کلیشه و تعریف کار جذاب عنوان 
کرد: »با مشــورت با دانشــجوهای تحصیالت تکمیلی و 
استادان مواردی را که برای دوران کارشناسی الزم بود، پیدا 
کردیم که نتیجه آن برگزاری برنامه هایی نظیر کاتالوگ بود. 
یکی از اهدافم بردن ذهن ها به ســمت مسائل کشور بود. 
تالش می کردم برای هر دانشکده مدل خاصی در بیاید یا 
همکاری بین دانشکده ها افزایش پیدا کند. در سطح کشور 
یک اتحادیه انجمن های علمی ذیل وزارت علوم وجود دارد 
که با ورود به آن سعی کردم همین ادبیات خودمان در شریف 
را به ســایر گروه ها و دانشگاه ها منتقل کنم که یکی از این 
دستاوردهای آن، مسابقه ملی مکانیک برتر بود.« رحمانی 
این طور ادامه داد که اگر به عقب برگردد، بیشتر به مدیریت 
منابع انسانی توجه و برای اصالح و تقویت انگیزه بچه ها و 

تعامل با آنها تالش می کند.
جامــی در ادامــه وارد گفتگو شــد: »ســال اول ما انجمن 
علمی فعالیت کمی داشــت ولی در سال دوم تیم انجمن 
علمی منســجم تر بود. انجمن های علمی یک اساس نامه 
عمومی تعریف شــده در وزارت علوم دارند ولی می توانند 
آن را شخصی ســازی کننــد. ما طی یک فرآیند نفســگیر 
و پرزحمــت یک بازنگری در اســاس نامه صــورت دادیم و 
اهــداف جدید و یک ســاختار نو متناســب بــا آن اهداف 
تعریف کردیم. این مهم ترین کار ما در آن دوره بود. یکی از 
مهم ترین اصالحات اساس نامه، دخیل کردن و بازی دادن 
همه دانشــجویان دانشــکده در برگزاری رویدادها بود؛ به 
این صورت که با تشکیل کارگروه هایی تصمیمات را به دل 
بچه های دانشکده منتقل کنیم تا بار اجرایی شورای مرکزی 
کمتر و فرصت نوآوری و نظارت برای آنان فراهم شــود. آن 
دوره، اولین دوره ای بود که WSS شکل گرفت. همچنین 
ســاختار AI Challange را تغییراتی دادیــم و آن را از یک 

مسابقه داخلی به بین المللی تغییر دادیم.«
سرمســت  ونه به سؤال او پاســخ داد: »بچه های دانشکده 
را به ســه دسته کلی تقسیم کردم؛ دسته اول بچه هایی که 
دنبال اپالی هستند، دسته دوم کسانی که در کنار درس به 
فعالیت های فوق برنامه هم مشغول اند و آخرین دسته هم 
کسانی که دنبال کار هستند. من در انجمن علمی خأل این 
فرآیند را حس کردم که بچه ها برای ورود به بازار کار باید همه 
مراحل را خودشان بگذرانند؛ از پیداکردن شرکت تا پیگیری 
کارآموزی و... . خیلی مواقع هم بچه ها نمی دانند چه کار 
بایــد بکنند. لذا عــالوه بر فعالیت های عادی با مشــورت 
با قدیمی های انجمن که در شــرکت های خوبی مشــغول 
بودنــد، فهمیدیم که باید مهارت های مربــوط به کار را در 
بچه ها افزایش داد و این ســنگ بنای ایده GameIN بود؛ 
بستری برای ورود شرکت ها به فضای تعاملی با دانشجوها 
و محک خوردن دانشــجوها. همچنین با تکمیل لیســت 
تاریخچه دبیران انجمن، یک گروه متشکل از همه آنها برای 
ارتباط با دانشــجوها تأســیس کردیم. اگر به عقب برگردم 
این ارتباط با شــرکت ها را بهتر برقــرار می کنم. همچنین 
آن زمــان بازدیدهای ما فقــط از کارخانه های تولیدی بود 
ولی شــرکت های کوچک یا خدماتی هم می توانست جزء 

گزینه های بازدید باشد.«
انصاری هم به عنوان آخرین نفر از فعالیت های زمان خود 
گفت: »فعالیت دانشــجویی زمان ما در ســال ۸۸ و ۸۹ به 
دلیل شرایط آن روز خیلی کم بود. از طرف دیگر هیچکس 

ما را جدی نمی گرفت. حتی می خواستند اتاق ما را به بهانه 
تأسیس آزمایشگاه بگیرند. ما در این فضای بی رغبتی، کار را 
شروع کردیم، آن هم با یک مسابقه PES. در آن زمان جذب 
تعدادی دانشــجوی فعال اولویت داشت و این می توانست 
بهانه خوبی برای آشنایی و شروع فعالیت انجمن باشد. کار 
دیگر این بود که سراغ استادان رفتیم و سعی کردیم باِر تمامی 
همایش های آنان را جز بحث علمی و مالی بپذیریم. این گونه 
جای پای خود را در دانشکده سفت کردیم. مجله »فرآیند« 
را که جــزء قدیمی ترین مجله های علمی دانشــکده های 
میم شیمی کشور است، منتشر کردیم. اقدام دیگر ما تشکیل 
هسته های پژوهشــی بود که با هدف رصد مسائل علمی و 
پژوهشــی آغاز شــد ولی بعدها به دلیل عدم تبیین درست 
برنامه و تجربه کم ما، راه به جایی نبرد. همچنین در آن زمان 
کارآموزی را برای رشته نفت برقرار کردیم. کار متفاوت دیگر 
هم مسابقات فوتسال دانشکده بود که هر تیم متشکل از یک 
استاد و تعدادی از دانشجوها بود. اگر به عقب برگردم، قبل 
از بلوغ تجربه سراغ هسته های پژوهشی نمی روم. همچنین 
یک رسانه تخصصی حول مسائل مربوط به مهندسی شیمی 
و نفــت را راه می انداختــم که کارش مطالبه گــری در این 
حوزه باشد. ارتباط با فارغ التحصیالن را جدی می گرفتم. 
کالس هــای نرم افزار را هم هدفمند و مهارت محور و با ارائه 

یک گواهی معتبر برگزار می کنم.«

امان از موازی کاری
پرسش بعدی کمی چالشــی بود: مشکالت اصلی که در 
دوره خود داشتید چه بوده؟ به طور خاص مشکالت مالی 
و موازی کاری برخی نهادها اذیت تان می کرد؟ تقریبا همه 
مهمان ها مســأله مالی را یک مسأله مهم می دانستند ولی 
با انجام کارهایی مثل یافتن اسپانســر، داشتن پس انداز 
احتیاطی و نداشــتن هــدف درآمدزایــی از رویدادها این 
مســأله را مدیریت کرده  بودند. البته از برداشت های 2۵ تا 
3۰درصدی دانشگاه از درآمدهای رویدادها و ایجاد هزینه 

اضافی گله داشتند.
یکی از مشکالت مورد اشــاره از سوی جامی بحث ارتباط 
با معاونت فرهنگــی بود؛ قبال انجــام کوچک ترین کاری 
در دانشــکده نیاز به مجوز معاونت داشــت کــه این امر در 
سال های اخیر با اصالح برخی قوانین و تفویض اختیارات 
به معاون دانشــجویی دانشــکده ها تا حدودی رفع شــده 
است. انصاری به شناس نبودن انجمن کیمیا در آن روزها 
بین بچه ها و پاتوق بودن دفتر آن، توجه نکردن استادان به 
فعالیت های انجمن و مشکل نیروی انسانی اشاره داشت. 
رحمانی نیز کم شــدن انگیزه شــورای مرکــزی انجمن در 
ترم های دوم ســال تحصیلی و خستگی ناشی از انجام کار 

مستمر را دو مشکل خود در انجمن می دانست.
اما نقطه اوج بحث صحبت پیرامون گروه های موازی انجمن 
و فعال در دانشکده بود که بیشتر به بسیج دانشکده مربوط 
می شــد. دالیل زیر از طرف مهمانان برای مفید ندانستن 

وجود محفلی به اسم بسیج دانشکده مطرح شد:
z	 گرچه طبق قانون شــورای عالی انقالب فرهنگی بسیج

دانشــکده می تواند تشکیل شود ولی یک قانون ممکن 
است اشتباه باشد و بهتر است تالش کنیم اصالح شود؛ 
به خصوص وقتی می بینیم که تفاوت رویکرد در فعالیت ها 
باعث ایجاد بحث ها و درگیری های فرسایشی و نیز ایجاد 

دوقطبی  شده است.
z	 فعالیت های داخل دانشکده و افراد فعال محدود هستند

و ایجاد گروه های موازی باعث آسیب به برنامه ها و کاهش 
کیفیت آن می شود.

z	 ایــن روحیه که اگــر عده ای نمی توانند بــا هم کار کنند
پس باید گروه جدا بزنند، عمال رشدی در کار اجتماعی 
و روحیه تعاملی دانشجوها ایجاد نمی کند و سبب چند 

دستگی و عدم ایجاد فضای تعاملی بین آنها می شود.
z	 پیامدهــای فرهنگــی نامطلــوب ایــن امــر که ســبب

چنددســتگی دانشــجوها از لحاظ مذهبی و فرهنگی 
می شود، انکارناپذیر است.

جامی به نمونه موفق دانشــکده کامپیوتر اشاره می کند؛ 
جایی که با تعامل بین بچه های انجمن و بسیج دانشکده، 

تقریبا همــه افراد فعالیت خود را ذیل عنوان انجمن انجام 
می دهند. او همچنین با اشاره به ساختار انتخاباتی انجمن 
بر خالف بســیج دانشــکده، انجمن را برآمده از خواست 
همگی دانشجویان دانشکده می داند که طبیعتا همراهی 
بیشتر دانشجویان را نیز به دنبال دارد. رحمانی البته به لزوم 
باز بودن دست همه دانشجوها برای فعالیت در دانشکده 
اشــاره می کند و می گوید بهتر است مسائل با تعامل بین 

همه گروه های فعال حل شود.

چیزهایی که در کالس یاد نمی گیری
سؤال بعدی به آموخته های مهمانان از فعالیت در انجمن 
علمی مربوط است. انصاری مهارت های نرم را مطرح کرد؛ 
مهارت هایــی از قبیل تعامــل، کار تیمی، مدیریت جمع، 
چانه زنی، مسئولیت پذیری، حس شیرین ناشی از ارتقای 
فضــای اطراف، مدیریت مالی، جذب ســرمایه و مهم تر از 
همــه ایجاد شــبکه؛ مهارت هایی که دانشــجو در کالس 
درس یاد نمی گیرد. سرمست به بحث کار و شغل آینده نیز 
اشاره می کند؛ جایی که در مصاحبه های کاری از فعالیت 
دانشــجوها در انجمن های علمی دانشکده خودشان نیز 
سؤال می پرســند. همچنین کار فوق برنامه دانشجویی را 
یک فرصت بی نظیر برای انجام مهارت تیم سازی می داند.
رحمانی به اســتعدادهای پنهان هر فرد اشاره می کند که 
باید با به چالش کشیدن آنها، فرصت ظهور و ارزیابی شان 
را مهیا ساخت؛ از جمله این چالش ها می توان به مدیریت 
زمــان یا تعامالت و ارتباطات اشــاره کــرد. همچنین او به 
فعالیت های خود در محور که در راســتای شناسایی و حل 
نیازهای کشور بوده، اشــاره کرد و این طور گفت که دیدار 
و هم نشــینی با یک مدیر کارخانه برای ما نکاتی به همراه 

داشت که از پاس کردن دروس به آن نکات نمی رسیدیم.

در انجمن علمی همیشه باز است ولی...
پرسش بعدی درباره زمان مناسب برای ورود به انجمن های 
علمی  است. به عقیده سرمست دانشجو باید ترم اول و دوم را 
صرف ساختن مسیر چهارساله و شناخت شخصیت خودش 
کند. ســپس از ترم ســه و چهار وارد فضــای کار فوق برنامه 
شــود. انصاری ورود به انجمن را از همان ترم یک مناســب 
می داند؛ به شرط اینکه سال باالیی ها مراقب بچه های ترم 
اولی باشــند، زیرا مسئولیت گرفتن محدود به سن نیست و 
حس تأثیرگذاری برای هر فرد مفید است. او این فعالیت ها 
را در راســتای شــناخت زندگی و آینده خود موثر می داند. 
رحمانی با سرمســت هم نظر است. او کارهای انجمن را در 
مقابل ریاضی ۱و2 و فیزیک ۱و2 جذاب تر دانسته و نگران 
وضعیت تحصیلی دانشجوهای تازه وارد است. او سال ورود 

را برای هر شخص متناسب با وضعیتش متفاوت می داند.
در قســمت بعد مجــری دربــاره فعالیت کم دختــران در 
انجمن های علمی از سرمست سؤال کرد. او در پاسخ علت 
را درصد کمتر قبولی دختران نسبت به پسران در دانشگاه 
و نیز داشتن محدودیت های ذهنی دختران در فعالیت ها 
هرچند غیرواقعی، دانست ولی گفت که در سال های اخیر 

وضعیت بهتر شده است.

انجمن باید علمی هم باشد
انجمن چطور می تواند در رشــد مهارت علمی دانشجوها 
موثر باشد؟ رحمانی هدایت فعالیت های انجمن به سمت 
بحث های پژوهشی، آشنایی بیشتر دانشجوها با رشته خود 
در قالب برنامه ها یا کار با نرم افزارها و افزایش مهارت های 
فردی را موثر می داند. او آگاه سازی بچه ها را حائز اهمیت 
می دانــد و در این زمینه اشــاره به بازدیدهــای صنعتی یا 

مسابقات ساخت محصول و تجاری سازی آن دارد.
به نظر انصاری رشــته ها با هم تفاوت های بسیاری دارند و 
نمی توان نســخه واحد برایشان پیچید. او به همین خاطر 
توصیــه می کند انجمن هــای علمی چارت دانشــکده را 
جلوی خود بگذارند و شــروع به اصــالح واقعیت ها کنند. 
او نمونه مطلوب کار یک انجمن علمی را برگزاری مســابقه 
مهارت محور با نــگاه معطوف به صنعــت می داند؛ مانند 

Game in یا شریف کاپ رسانا.

پساونچی؟
درباره یک اتفاق در ایران، اروپا، ایاالت 
متحــده یا فــالن جناح کشــور نظر 
می دهید. از نظرات ثابت درباره حرف 
شما این اســت که »پس چرا درباره 
فالن موضوع چیــزی نمی گویی؟« آن 
هم با چند عالمت تعجب و احتماال چند 
سخن درشت. فالن موضوع هم بستگی با 
حرف امروز شما دارد. از مجلس بگویید، 
فالن دولت است. از ایران بگویید، فالن 
آمریکای جهانخــوار، از آمریکا بگویید، 
فالن حاکمان ایران اند و امثال شــما که 
مزدور ایشان اید. خالصه همیشه بساط 
»پس چرا فالن را نمی گویی؟« به پاست. 
طرفش مهم نیســت. مهم این است که 
جهت انتقاد و تاباندن نور بر کاستی ها و 

ناراستی ها باید تغییر کند.
فرض کنید کسی سراغ انجمن بیماری 
ام اس برود و به آنها خرده بگیرد که مگر 
شرایط بیماران پروانه ای را نمی دانید؟ 
چــرا از آنهــا حمایت نمی کنیــد؟ یا به 
محک بگویید مگر سالمندان سرطانی 
آدم نیســتند؟ اگر کســی از مشکالت 
حــوزه تخصصی اش بگوید، شــما او را 
به غفلت و پوشــاندن مشــکالت حوزه 

تخصص خودتان متهم می کنید؟
اگــر از یک جانبه  گرایی در بی بی ســی 
فارســی یا صداوسیما ناالنیم یا دوست 
داریم این یک جانبه گرایی را به مخاطب 
نشــان دهیم، چیــزی در همیــن باره 
بگوییم؛ یکی از مشکل آمریکایی های 
آفریقایی تبــار می گویــد و دیگــری از 
برخورد با معترضان در ایران. نشان دادن 
یک سیاهی، ســیاهی دیگر را از میان 
برنمی دارد، تنها نشان دهنده چیرگی 

سیاهی در همه جاست.
نتیجه »چرا آن را نمی گویی؟« تنها بستن 
راه گفت وگوست، یعنی گوینده حاضر به 
گفت وگو در این حوزه نیست. او می خواهد 
نشان دهد که دیگری بر دغدغه او چشم 
بسته است. با این حال با صدای بلند ثابت 
می کند که خودش حتی حاضر به شنیدن 

دغدغه دیگری نیست.
اما اگر مسئول قضایی درباره همه چیز 
جز قضا در کشور خودش سخن گفت، 
اگر مسئول اقتصادی از اقتصاد دیگران 
یا مشــکالت فرهنگی که بــه او مرتبط 
نیســت گفت، اگــر وزیر محتــرم از هر 
رطب و یابسی نالید و از عملکرد خودش 
چیزی نگفت، حق با ماســت که او را به 
سخن گفتن از کار و مسئولیت خودش 
فرابخوانیــم. اینجا جــای »این را بگو« 
اســت. »این« هــم کار، مســئولیت و 
احتمــاال تخصص اوســت. حــاال اگر 
مسئول محترم کار شما را راه انداخت، 
گزارش کار خودش را داد و از او رضایت 
نسبی داشتید، حرجی نیست که چند 
کلمه ای هم برای شما اظهار فضل کند 

و از مشکالت و مصائب دیگران بگوید.

مرتضی یاری

حرف 
زیادی

سینا فاتحی

گزارش
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بخش خبری



وضعیت درســی ات در مدرســه چطور بود؟ 
کسی توجهی به مشکلت داشت؟

بــا رتبه 233 وارد شــریف شــدم. با ریاضی و محاســبه 
مشکلی نداشتم. در واقع با حفظیات و خواندن است که 
مشکل دارم. سرعت خواندنم پایین است و برای خواندن 
یک متن پنج شش برابر باقی افراد باید وقت بگذارم. در 
دبستان و راهنمایی هم این مشکل با من بود اما هیچ کس 
تشــخیص نمی داد، حتی با وجود تحصیل در دبستان 
غیرانتفاعی. ممکن است از هر ده نفر یکی شان اختالل 
در یادگیری داشــته باشــد. یکــی از دالیلش اختالف 
زمانی میان حواس اســت، اختالف زمانی میان دیدن 
و خواندن. در آدم های عادی حواس سریع تطبیق پیدا 
می کند ولی در بعضی افراد این اختالف بیشــتر است و 
کنترل آن سخت است. برای رانندگی هم مشکل جدی 
دارم و به همین خاطر رانندگی نمی کنم. در دبیرســتان 
به این مســأله خیلی اهمیت نمی دادند و مشکالت من 
در خواندن را تنبلی حساب می کردند. خواندن و نوشتن 
برای من سخت بود. حتی در اوایل دبستان سطح نمرات 
انشا و امالیم حدود هشت و نه بود تا اینکه برای من معلم 

گرفتند و اوضاع نوشتنم بهتر شد.
به خاطر نمره پایین ادبیات اولین دبیرســتانی که برای 
ثبت نام رفتم، قبولم نکردند. حتی پیش روان شناس هم 
رفتم ولی مشــکلم را تشخیص نداد. این در حالی ا ست 
که این اختالل عالئم مشــخصی دارد؛ مثال من تا سوم 

دبستان فارسی را از چپ می نوشتم.
برای کنکور چه کردی؟ چطور توانستی شریف 

قبول شوی؟
کنکور ۴ درس عمومی دارد. من تالش کردم که تمامی 
درس های عمومی را فرمول بندی کنم؛ مانند درک شعر 
ادبیات. عربی را هم تا قبل عید 2۰درصد می زدم ولی یک 
معلم داشــتیم که چندین فرمول در زبان عربی به ما یاد 
داد و باعث شــد من عربی کنکور را ۸6درصد بزنم. زبان 
را از همه پایین تر زدم، 6۴درصد ولی خیلی برایش تالش 
کردم. دینی را هم خیلی خوانده بودم و نتیجه اش خیلی 
هم بد نشد، 7۰درصد. در کنکور ارشد این اختالف بین 
دروس عمومی و اختصاصی خیلی بیشتر شد. ریاضی را 

۸۴درصد زدم، جی مت را 67 و زبان را ۱6.
وارد شریف که شدی، اوضاع فرقی کرد؟

ترم چهار بود که متوجه شــدم اصال به مهندسی شیمی 
عالقه ندارم. در کل خیلی هم دانشگاه نمی آمدم و شب 
امتحــان می خوانــدم و می رفتم امتحان مــی دادم و در 
نهایــت تالش می کردم پاس شــوم. حتی یک ترم با ۱۸ 
واحد پاس شده مشروط شدم. خیلی هم عالقه مند نبودم 
کــه درس را یاد بگیرم. درس هــای عمومی را به گونه ای 
حرفه ای پاس می کردم. بهترین استادها را پیدا و کامال 
اپســیلونی پاس می کردم، یعنی اگــر در یک درس ۱۸ 
هم می گرفتم، قطعا جزء نمرات آخر بودم. روان شناس 
دانشگاه هم یکی از دالیلش برای باور نکردن حرف های 
من نمرات باالی دروس عمومی ام بود، در حالی که این 

اصال معیار سنجش خوبی حساب نمی شود.
بعد وارد ارشــد شــدی، آنجا وضعیت چطور 

پیش رفت؟
در ارشد ماجرا کال برای من فرق می کرد. در کارشناسی 
نمره برای من اهمیت داشت و یادگیری برایم مهم نبود 
ولی در ارشــد فقــط یادگیری برایم مهــم بود و اختالف 
ســطح خودم و دیگران را حس می کردم. در ارشد تمام 
درس ها پروژه  ای ا ســت، باید بــروی و مصاحبه کنی یا 
در پروژه ها گروه تشــکیل دهی و همکاری کنی یا پروژه 
فضــای تحقیقی دارد و باید مقاله بخوانی. اینجا بود که 

من جا می ماندم، تمام هم تیمی ها خواندنی های مربوط 
به خودشــان را می خواندند و من عقب می ماندم، حتی 
در یکی از پروژه ها به هم گروهی هایم گفتم که اســم من 
را حذف کنند تا بتوانند نمره شان را بگیرند، چون عذاب 
وجدان داشــتم. برخی از پروژه ها هــم کارهای عملی 
داشت و از آنجا که من فعالیت های اجتماعی می کنم که 
با تخصص اکثر اســتادها مطابقتی ندارد، کسی در این 
حوزه با من هم گروه نمی شد. به خاطر همین خودم باید 
پروژه را به صورت کامل برمی داشتم. یک ترمی بود که من 
باید ۱۵ واحد پاس می کردم ولی از بین ۴ درسی که پروژه 
داشت می توانستم ۱ پروژه را بردارم، در روند یادگیری هم 
عقب بودم؛ به طور مثال از درس ها بعضا سه چهار جلسه 
عقب بودم. در درس یادگیری سازمانی دکتر مشایخی 
به صورت اختیاری شرکت می کردم. این درس یک منبع 
انگلیسی ۸۰۰صفحه ای داشت و هر جلسه باید یکی دو 
کتاب مرتبط با آن خوانده می شد و من نمی توانستم به 

آن برسم و تکالیف را هم یکی درمیان تحویل می دادم. 
یعنی تمام تالشت را می کردی و باز هم عقب 

می ماندی؟
تمام استادها فکر می کردند من هفده، هجده می شوم 
ولــی در نهایــت انتهای ترم یــازده، دوازده می شــدم یا 
می افتادم. حتی دکتر حسین شریف که یکی از مهم ترین 
افرادی بود که کارهای من را پیگیری می کرد، مرا انداخته 
بــود. خــودش انگلیس بــود ولی از آنجا بــا بخش های 
مختلف دانشــگاه صحبت می کرد و شرایطم را توضیح 
می داد تا دانشــگاه حواســش باشــد، زیــرا خودش در 
دانشگاه منچســتر درس می دهد و می داند کسانی که 
مشــکل مرا دارند، باید تحت نظر آمــوزش و امتحانات 
ویــژه و جداگانه باشــند و بــه آنها وقت بیشــتری داده 
شــود. امتحانات هم اکثرا انگلیسی بود و شرایط خیلی 
بدتر می شــد. یکی از بدترین نمراتم، نمره درس تبادل 
ســازمانی بود. مدل درس این طور بود که شــب قبل از 
امتحان باید مقالــه ای را می خواندیــم و صبح امتحان 

می دادیم و من فقط رسیدم ۵ صفحه را بخوانم.
با این وضع توانستی ارشد را به پایان ببری؟

ترم اول ارشــد یک درس را افتادم. تــرم دوم، دو درس و 

ترم سه هم سه درس. رکورد دانشکده را در افتادن زدم؛ 
درســی را افتادم که هیچ کس نیفتــاده بود. درنهایت به 
من اجازه ثبت نام ندادند و تقریبا اخراج شــدم. پیگیری 
و نامه نــگاری کردم. پرونده مــن در اولویت اول از طرف 
دانشگاه به مرکز مشاوره رفت. استادان هم گفتند با آنها 
مشورت کنم و مشکلم را بگویم. در گذشته یک بار پیش 
یکی از مشاوران دانشگاه برای مشاوره ازدواج رفته بودم 
و اصال نتیجه خوبــی نگرفته بودم، چراکه حتی نکات و 
اصول اولیه روان شناسی را هم رعایت نمی کرد. پرونده ام 

دوباره رفت پیش همین مشاور.
چه زمان و چطور به مشکلت پی بردی؟

مشکلم را تا سال اول ارشد متوجه نشدم. آن زمان یکی 
از دوســتانم مقاله ای خوانــده بود و به مــن اطالع داد 
که من عالئم این بیماری را دارم. تا تابســتان ســال ۹6 
بــا وجود مطالعه در این زمینه باورم نمی شــد که چنین 
مشــکلی داشــته باشــم. گفتم یک نوار مغز هم بدهم، 
چون ممکن اســت در نوار مغز مشــخص شــود. در نوار 
مغز من هم این اختالل مشــخص بــود، چون آدم هایی 
که این اختالل را دارند، نحوه خون رســانی در مغزشان 
متفاوت اســت، در یک قسمت هایی از مغزشان خون با 
شتاب بیشتر و در بعضی قسمت ها با شتاب کمتر جریان 
پیدا می کند که همین موضوع روی توانایی هایشان اثر 
می گذارد. دانشگاه یک روان پزشک داشت ولی در این 
زمینه متخصص نبود. به من گفتند برای این ماجرا باید 
بروم مرکز »توان بخشــی کودکان«، چون در ایران برای 
تشخیص این اختالل در سن من هیچ متخصصی وجود 
ندارد. در ایــن مرکز از من تســت گفتاردرمانی گرفتند 
ولی گفتند به دلیل باالرفتن ســن ممکن اســت جواب 
تســت مثبت نشود. در کمال تعجب جواب تست مثبت 
بود، یعنی در این همه سال نتوانسته بودم ضعف هایم را 
پوشش دهم؛ مثال نمی توانم متنی را بلند بخوانم، چون 
مطمئنم اشتباه می کنم. در نقطه ها نمی توانم دقت کنم.
آنجا مشکل مرا تأیید کردند و پرونده برگشت دانشگاه. تا 
آذر ۹6 جریان این پرونده طول کشید. در جریان پرونده 
حرف های ناپســند و اعصاب خوردکنی شــنیدم؛ مثال 

می گفتند چرا رفتی رشته مدیریت؟

روند پرونده چطور پیش رفت؟
چند هفته ای گذشــت و من هم درگیر زلزله کرمانشــاه 
بودم. اواســط آ ذر با ایمیــل جالبی از طرف دانشــگاه 
روبرو شــدم؛ با ادبیاتی که در شأن دانشگاه نبود گفتند 
درخواســتم پذیرفته نشده و از لیست دانشجوها حذف 
شــده ام. آمدم دانشــگاه و پیگیر کارم شدم. دانشکده 
نمی توانستند کاری بکنند و رفتم به تحصیالت تکمیلی 

دانشگاه و آنجا گفتند یک رشته دیگر کنکور بدهم.
درخواستی برای رسیدگی دوباره دادی؟

درخواســت تجدیدنظــر دادم .گفتــم اگــر نمی توانید 
بررســی کنید به مراجع باالتر ارجــاع دهید ولی دوباره 
رد کردند. طی پیگیری هایم متوجه شــدم مرکز مشاوره 
به خاطر نمره ۱۸ ادبیات و درس های عمومی پاس شده 
درخواســتم را رد کرده اســت. پرونده ام را بــا نوار مغز و 
دیگــر مدارک تکمیــل کردم ولی باز هم رد شــد. به دی 
۹6 رســیدم و با ناامیدی به وزارت علوم رفتم. هیچ کس 
دقیق نمی دانست باید کجا بروم. وزارت علوم مرا به امور 
دانشجویی کل فرستاد. مدیر آنجا از معدود افرادی بود 
که واقعا دل سوز بود و می خواست کار آدم را راه بیندازد. 
شرایطم را گفتم و قرار شد پرونده دوباره بررسی شود. این 
فرایند ۵ ماه طول کشید و یک ترم را از دست دادم. البته 
دانشــگاه پرونده مرا با ۴۵ روز تأخیر به امور دانشجویی 
کل فرستاد. در مرحله نهایی بررسی پرونده با کمک دکتر 
شریف توانستم افراد دخیل در تصمیم گیری را پیدا کنم 
و تک تک با آنها صحبت کنم تا براساس نمره درس های 
عمومی ام تصمیم نگیرنــد. در نهایت 2۰ خرداد بود که 
شرایط من تأیید شد. استاد راهنمایم، دکتر بانکی در این 
مسیر کمک زیادی به من داشت. با استادهای مختلف 
صحبت کرد و خواست که مثال پروژه های مرا کوتاه کنند، 
یکــی از تمرین هایم را در نظر نگیرند و یا طول امتحان را 
برای من بیشتر کنند. حتی استادان دانشکده نامه هایی 
برایم نوشــتند که در بررسی پرونده و تأیید شرایطم موثر 
بود. چندباری می خواستم بی خیال شوم و دوباره کنکور 
بدهم ولی تشویق دکتر شریف و پیگیری استادها مانع 

شد و در نهایت درسم به پایان رسید.
دانشگاه قبال به چنین مواردی برنخورده بود؟
این طور کــه پیداســت قبال دانشــگاه متوجــه چنین 
اختالل هایی نشــده اســت و احتماال افراد دیگری هم 
بوده اند که حدف شــده اند و برچســب خنگی یا تنبلی 
خورده اند. من خودم کســی را می شناسم و به او درس 
می دهم که نمره ادبیاتش پایین است ولی محاسبات را 
سریع انجام می دهد و در مدرسه برچسب خورده است.
چرا این قدر مصمم بودی و پیگیری می کردی؟
من با انسانی در ارتباط هستم که سر این موضوع معلم 
سوم ابتدایی سه بار او را انداخته است. می گویند حداقل 
۱۰درصد کودکان یکی از اختالل های یادگیری را دارند 
و برای همین است که اســم اختالل یادگیری را به طور 
عام روی آن نمی گذارند و خیلی از مشــکالت آموزشی 
کودکان شــاید به خاطر همین اختالل اســت. پیگیری 
من دو علت داشــت؛ یکی اینکه می دیدم قوانینی برای 
این مشکالت وجود ندارد. محرک من کودکانی هستند 
که این مشکالت را دارند و کسی حواسش به آنها نیست. 
همین که پرونده من در امور دانشــجویان کل ثبت شود 
باعث می شــود افراد دیگر کارشــان راحت تر راه بیفتد، 
ولی در زمینه تشــخیص هنوز کاری نتوانســته ام انجام 
دهم. متأسفانه در دانشگاه فرهنگ پیگیری جا نیفتاده 
است. شاید چون دانشجوها روش پیگیری را بلد نیستند 
و به قوانین تســلطی ندارند. خیلی از اصالح قوانین در 

جریان این پیگیری ها رخ داده است.

من هم هستم
مشکالتخاصیکهدرسایهبیتوجهیهاگماست

ارشدگرفتنهمراهبا»اختاللدریادگیری«

امان از عمومی ها

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  858

   1399 مـاه  خرداد   14 چهارشنبـه 
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پرونده



زهرا طائفی

بعضی مسائل و مشکالت این قدر عام و جهان شمول هستند که سال هاست بهشان فکر شده و برایشان قانون و ماده و تبصره تنظیم و تدوین شده 
ولی وقتی مشــکل خاص اســت و محدود به درصد کوچکی از جامعه، حواس ها را کمتر به خود جلب می کند و مســیر تدوین و اصالح قوانین مربوط 
به آن هم صعب العبور می شود. برای این شماره سراغ دو دانشجویی رفته ایم که تجربه تحصیل شان در دانشگاه همراه با این جنس مشکالت بوده. 
علیرضا جویباری ورودی ۸۹ مهندسی شیمی و ۹۴ ارشد MBA است که امسال درسش تمام شد؛ فعال دانشجویی و اجتماعی که در جمعیت امام 
علی)ع( هم ســابقه زیادی دارد و االن مســئول ســرمایه انسانی کل جمعیت است و در زمینه کارهای اســتارت آپی هم دستی بر آتش دارد. علیرضا 
»اختالل در یادگیری« داشته و همین کارش را تا آستانه اخراج هم کشانده ولی با پیگیری های زیادش توانسته مشکلش را به تأیید دانشگاه برساند و در نهایت 
فارغ التحصیل شود. مصاحبه شونده دیگر ما دختری  است که سال ۹۲ هوافضای شریف قبول شده و سال ۹۷ هم ارشدش را در همین رشته شروع کرده است. 

مشکل او اختالل اضطراب اجتماعی ا ست. نقطه اشتراک حرف های هر دو نفر گله مندی از بی توجهی دانشگاه و جامعه نسبت به مشکل آنها بود.

از مشــکلی کــه بــا آن مواجهــی 
برایمــان بگــو؟ چه زمــان و چطور 

متوجه آن شدی؟
حرف زدن درباره آن کمی برایم سخت است. 
پدیده ای هست به اسم »اختالل اضطراب 
اجتماعــی« یــا »social anxiety«. بــرای 
فهمیدن آن به مشاور مراجعه نکردم. دو سال 
اول دانشگاه کامال عادی بودم و کاری را که 
می خواستم انجام می دادم و معدلم هم بین 
۱6 و ۱7 بود. سال سوم در مسابقه ای شرکت 
کردم و عضو تیمی شــدم که اعضایش سال 
باالیی بودند و برای من نقش حامی داشتند. 
اگر مشکلی داشتم یا غری می خواستم بزنم 
با آنها در میان می گذاشتم و نیازی به دوست 
دیگری نداشتم. با پسرهای هم ورودی هم 
اصال حرف نمی زدم، مگر اینکه مجبور باشم 
و مثال با آنها هم گروه شده باشم. چیزی که 
خــودم و اطرافم به من القــا می کرد این بود 
که به دلیــل مذهبی بودنم با پســرها حرف 
نمی زنم اما بعدها که فکر کردم متوجه شدم 
بــا دخترها هم حرف نمی زنم، حتی در حد 
ســالم وعلیک. سال چهارم متوجه شدم که 
زیــاد کالس هایم را شــرکت نمی کنم، مگر 
یکی از کالس ها که با اســتادی بود که االن 
هم استاد ارشد من است. اوایل ترم کالس ها 
را می رفتــم ولــی از جایی به بعــد مثال یک 
ســاعت که ســر کالس بودم، سرم سنگین 
می شد و احساس سردرد می کردم. کیفم را 
برمی داشتم و بیرون می رفتم و هیچ کس از 
من نمی پرسید چرا از کالس بیرون می روی؟ 
چرا این قــدر غیبت هایت زیاد اســت؟ یک 
درس را مثــال از همــان اول کالس هایش را 
نرفتم و میان ترم هم ندادم. استاد درس هم نه 
پیامی داد و نه ایمیلی زد که ماجرا را بپرسد. 
آخر ترم درس را حذف نکردم و رفتم امتحان 
را دادم. ســر امتحان نهایی حتی اســتاد را 
نشــناختم و فکر کردم تی ای درس است و 
به خاطر همین توضیحی ندادم. دو روز بعد 
رفتم دفتر اســتاد و گفتم میان ترم نداده ام، 
اگر می شــود تمرین هایــم را بدهم که جای 
میان ترم حساب کنید. اســتاد قبول کرد و 

تمرین ها را دادم و ۱۵ شدم.
چه حسی از این رفتارها داشتی؟

دقیقا یادم نیســت که چه فکــری با خودم 
می کــردم. صبح ها بیدار می شــدم، حتی 
بعضــی وقت ها آماده هم می شــدم اما یک 
حالت عصبی به من دســت می داد که چرا 
من باید بروم سرکالســی که یک مشت آدم 
دور هــم نشســته اند و از یک ونیم ســاعت 
کالس، نیم ســاعت درس داده می شــود و 
مطالب هم داخل کتاب هست. درس هایی 
را کــه بــه نظرم ســر کالس رفتن برایشــان 

منطقی نیســت خــودم می خوانــم. موقع 
تمرین ها که می رســید، با خودم می گفتم 
چون یاد نگرفتــه ام نمی توانم تمرین را حل 
کنــم، پس باید بروم و بپرســم ولی به خودم 
می گفتم اگر بپرسم می گویند برو بخوان تا 
یاد بگیری. اصال یادم نمی آید که از اســتاد 
چیزی پرســیده باشــم. وقتــی می گفتند 
بیایید برگه هایتان را ببینید، علی رغم اینکه 
خیلــی وقت ها فکــر می کردم من درســت 
نوشته ام ولی استاد متوجه نشده، هیچ وقت 
نمی رفتم برگه را ببینم. کالس های تی ای را 
هم نمی رفتم، چون فکر می کردم یک سری 

بچه دور هم نشسته اند و کاری نمی کنند.
مدل درس خواندنت چطور بود؟

وقتی داخل خانه درس می خوانم اگر مثال 
مادرم از باالی ســرم رد بشــود، تمرکزم را از 
دســت می دهم و خطی که در حال مطالعه 
آن بودم را باید از اول بخوانم. این مشکل در 
خوابگاه چند برابر شد، چون یک سری آدم 
دوروبرم همیشــه هستند. ساعت ۴ صبح پا 
می شــدم و می رفتم سالن مطالعه خوابگاه 
کــه خالی بود. درس می خواندم تا هشــت 
که بچه ها می آمدنــد و من جمع می کردم و 
می رفتم دانشگاه. مثال در بازه چهار تا هشت 
شب که کسی نیست و بچه ها می روند سراغ 
شام، من درس می خوانم. نمی توانم وقتی 
کسی هســت تمرکز کنم. این مشکل را در 
امتحانات پایان ترم هــم دارم. وقتی نمرات 
تمرین و پروژه می آید، من جزء نمرات باالی 
کالس هســتم ولی ســر امتحــان پایان ترم 
متوســط روبه پایین، چون وقتــی امتحان 
می دهم حــس می کنم تمام تمرکز اســتاد 

روی من است.
دوران کارشناســی ات در نهایــت 

چگونه گذشت؟
در دوران کارشناسی خانه نمی رفتم؛ نهایتا 
ترمی دوبار اما از ترم پاییز سال اول ارشد، به 
خاطر افکار و طرز برخورد بقیه هر سه شنبه 
در حمــام گریه می کردم و می رفتم خانه. به 
نظر غیرمنطقی است وقتی کسی خانه اش 
دور است هر هفته برود. نمی توانستم رفتارم 
را توجیــه کنم. با خودم فکــر می کردم زیاد 
خوابیدن نشــانه افســردگی  است. در حال 
 social خوانــدن چندین مقاله بودم کــه به
anxiety برخــورد کــردم. دنبالش رفتم که 
ببینم چیســت. فهمیدم که چقدر شــرایط 
مــن را توصیف می کند؛ کالس هایشــان را 
نمی رونــد، نمی توانند تمرکــز کنند، وقتی 
چیزی را به آنها یاد می دهند، بیشتر از اینکه 
تمام ذهن شان را بگذارند روی اینکه مسأله 
را بفهمنــد، نصف ذهن شــان فکر می کند 
که االن قیافه من یک انســان فهیم را نشان 
می دهد یا نه و... . از وقتی مشکلم را فهمیدم 
تقریبا تمام کالس هایم را رفتم. می دانستم 
که من مشکلی دارم؛ مثال اگر قبال سر کالس 
معده یا ســرم درد می گرفت، بلند می شدم 
می رفتم بیرون اما االن بــه خودم می گویم 
این مســأله به خاطر ذهنم اســت و باید سر 
کالس بمانــم و جزوه بنویســم. در خوابگاه 
با اینکه می دانم آدم ها دوروبرم هســتند، به 
خودم می گویم کسی به من نگاه نمی کند و 
باید کارم را انجام دهم. شــاید کارم بازدهی 
نداشته باشد اما کارم را رها نمی کنم ولی در 

کارشناسی کار را رها می کردم.

چرا به روان شــناس یا روان پزشک 
مراجعه نکردی؟

پیش مشاور دانشگاه که نمی خواهم بروم، 
چون به آنها اعتماد ندارم. متوجه شــده ام 
که اطالعات دانشــجوها در مرکز مشــاوره 
به صورت راز باقی نمی ماند. با مادر دوستم 
که روان شــناس اســت صحبت کــردم و او 
پیشنهاد داد پیش کسی بروم که تخصصش 
رفتارشناسی باشد ولی من نرفتم، چون باید 

به مرحله پذیرش برسم.
در دانشــگاه کســی متوجــه این 
مشکل نشده بود؟ کسی پیگیری 

نمی کرد؟
من هنوز هم معتقدم که اگر من ســر کالس 
نمی روم باید یک نفــر بیاید و پیگیری کند و 
ببیند مشــکلی دارم یا نه. یا وقتی میان ترم 
نمی دهــم، کســی نمی پرســد چــه پیش 
آمده؟ معدل تــرم اولم ۱6.۸۵ بود و معدل 
ســال چهارمم آمده بود روی ۱۵.3۰ ولی 
هیچ کس حساس نشــد. من آدم کم عالقه 
یــا بی انگیزه ای هــم نبودم و دو ســه بار در 
مســابقات شــرکت کــردم. هیچ کس حتی 
اســتاد راهنمای من هم متوجه نشــده بود 
کالس نمی روم. اگر قبل از دانشــگاه اسم 
این اختــالل به گوشــم خورده بــود، گیج 
نمی شــدم و می فهمیدم مشــکلم چیست 
ولی وقتی اطالعی از اختالل ندارم، فکری 
به ذهنم نمی رســد. اگر کسی به من اشاره 
می کرد و حواســش بــه من بــود، این همه 
ضربــه نمی دیدم. بعد از متوجه شــدن این 
اختالل و مقابله با آن متوجه شدم که چقدر 

درس خواندن را دوست دارم.

یعنــی می گویــی دانشــگاه اگــر 
توجهی می کرد، متوجه مشــکل 

تو می شد؟
هر سیســتمی باید دغدغــه اعضای خود را 
داشــته باشــد، چراکه عضوی از آن است، 
نــه به خاطر اینکــه لزوما نفعی به سیســتم 
می رساند. دانشگاه به عنوان یک سیستم باید 
یک نظارت حداقلی روی روندهای ما داشته 
باشــد. این همه حضور و غیابی که می شود 
برای چیســت؟ نمی دانم چقــدر حرف من 
منطقی ا ست اما حس می کنم اگر کمی این 
مسأله برای دانشگاه اهمیت داشت، ممکن 
بود زودتر مشــکلم را بفهمم. هــم جایی در 
دانشگاه برای بیان مشکالت شبیه این نیست 

و هم برای دانشگاه اهمیت خاصی ندارد.
ایــن اختالل چه عــوارض دیگری 

دارد؟
چون پیش دکتر نرفته ام دقیقا نمی دانم اما 
اصلش این اســت که تو همواره می ترســی 
سؤال داشته باشی، نمی پرسی، اگر کسی 
اطرافت باشد نمی توانی همان بهره وری ای 
را داشــته باشــی که موقع تنهابودن داری. 
حس می کنم افراد کمی شــبیه من باشند. 
آدم هــای بیــرون در ظاهر کامــال طبیعی 
هستند ولی عده زیادی به نظرم رگه هایی از 

این مشکل را دارند.
چرا دانشگاهت را عوض نکردی؟

استادم دکتر مالئک اســت و جای دیگری 
نمی توانــم چنین آدمی پیــدا کنم، چون او 
تنها کســی بود که متوجه شــد من ســؤال 
نمی پرســم. یک روز بــدون مقدمه گفت تو 
تمام درس های مرا برداشته ای، چرا تو را در 
دفترم ندیده ام؟ خیلی ها وقتی می فهمند 
ســریع این موضع را می گیرند که مثال از ما 
بدت می آید یا مذهبی هســتی یا چیزهای 
دیگــر ولی دکتر مالئک تنها کســی بود که 

مشکل مرا درک کرد.
بــه آدم هایی کــه ایــن موضع ها را 
در برابر تو می گیرند، مشــکلت را 

توضیح داده ای؟
بــا آنهــا صحبت نکــرده ام، چون مســخره 
می شدم. وقتی مشــکلم را می گفتم به من 
چیــزی می چســباندند و بــا هم به مســأله 
می خندیدنــد. پســرها فکــر می کردند به 
خاطر مذهبی بــودن با آنها حرف نمی زنم و 
دخترها هم فکر می کردند دوری و دوستی 
را انتخاب کرده ام اما هیچ کس فکر نمی کرد 

اختاللی باشد.
این مشکل را از اول داشتی؟

نمی دانــم دقیقا، فقط می دانم که از ســال 
سوم سر کالس نمی رفتم ولی قبلش خوب 

بودم.

پرونده

»اضطراباجتماعی«تنهایتمیکند

می ترسم سوال داشته باشم

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  858

   1399 مـاه  خرداد   14 چهارشنبـه 

5

پرونده



در مقاله جدیدی که در مجله PNAS منتشر 
 ،)David Kipping( شده، دیوید کیپینگ
استادیار دانشــکده اخترشناسی دانشگاه 
کلمبیا نشان می دهد که چگونه یک تحلیل و 
بررسی با استفاده از تکنیک آماری »استنباط 
بیــزی« )Bayesian Inference( می تواند 
قضیه را برای ما کمی روشــن کند که حیات 
فرازمینی در ســیاره های بیگانــه تا چه حد 

می تواند تکامل پیدا کند.
کیپینگ می گویــد: »ظهور ســریع حیات 
در ســیاره ما و تکامل دیرهنگام به انسان در 
خط زمانی تکامل به طــور قطع می تواند به 
ما ایده هــای خوبی در ایــن رابطه بدهد اما 
در این مطالعه این امــکان به وجود آمده که 
این حقایق را به صورت کمی بررسی کنیم.« 
کیپینگ برای پیش بردن تحلیل و بررسی اش 
از تاریخ شناســی شــواهد و مدارک حیات و 
تکامل انســان در گام های نخست استفاده 
کرده است. او این سؤال را مطرح می کند که 
اگــر تاریخ زمین را مدام تکرار کنیم و زمان را 
دوباره و دوباره از اول شــروع کنیم، چند بار 
در این تکرارها باید انتظار داشــته باشیم که 
حیات دوباره ظهور کند و حیات هوشــمند 

هم به  وجود آید؟
او مســأله اش را در چارچــوب چهار جواب 
قالب بندی کرد: به  وجود آمدن حیات اتفاقی 
عادی است و معموال هم به حیات هوشمند 
ارتقا می یابــد؛ به وجود آمدن حیات اتفاقی 

بعید اســت ولی اگر به وجود بیاید معموال به 
حیات هوشمند ارتقا می یابد؛ به وجود آمدن 
حیات اتفاقی عادی ا ســت ولی به ندرت به 
حیات هوشمند ارتقا می یابد؛ و در نهایت به 
وجود آمدن حیات اتفاقی بعید اســت و اگر 
هم به وجود بیاید به ندرت به حیات هوشمند 
ارتقا می یابد. روش آماری انبساط بیزی –که 
برای به روزرســانی احتمال یک فرضیه بعد 
از به دســت آمدن اطالعات و شواهد جدید 
استفاده می شود– باورهای پیشین در رابطه 
با سیستم مدل شده را توضیح می دهد، بعد 
از اینکه با داده ها ترکیب می شوند تا احتمال 

خروجی ها به دست آید.
کیپینگ در این باره می گوید: »این تکنیک 
شبیه حســاب کردن احتمال در شرط بندی 
است. این روش آزمودن مکرر شواهد جدید 
را برخالف موضع موجود ترغیب می کند و در 
 positive( اصل یک حلقه بازخوردی مثبت
feedback loop( بــرای خالص ســازی و 
دقیق کردن تخمین های احتمال وقوع یک 

اتفاق به وجود می آورد.«
کیپینگ از فرمول های ریاضی بیزی استفاده 
کــرد تا چهار فرضیــه اولیه را نســبت به هم 
بسنجد و آنها را با هم مقایسه کند. کیپینگ 
می گوید: »در روش انبســاط بیزی همیشه 
نیاز اســت که توزیع هــای احتمال قبلی در 
نظر گرفته شوند اما یک نتیجه کلیدی در این 
مطالعه این اســت که وقتی سناریوی »بعید 

بودن شــکل گرفتن حیات« در برابر »عادی 
بودن شــکل گرفتن حیات« قرار می گیرد، 
همیشه سناریوی »عادی بودن شکل گرفتن 
حیات« حداقل ۹ برابر محتمل تر از سناریوی 

دیگر است.«
این تحلیل و بررسی بر اساس شواهدی ا ست 
که بر اساس ته نشین های زیرکن خالی شده 
 depleted-۱3-carbon( ۱3 کربــن  از 
zircon deposits( نشــان می دهند زندگی 
حدود 3۰۰ میلیون سال بعد از شکل گیری 
اقیانوس های زمین به  وجود آمده است؛ یک 
شروع بسیار ســریع در مقیاس عمر زمین. 
کیپینگ بر این نکته تأکید می کند که نسبت 

احتمــال عادی بــودن شــکل گیری حیات 
به بعید بودن شــکل گیری حیــات حداقل 
۹ به ۱ یا حتی بیشــتر است؛ بسته به اینکه 
ارتقایافتن حیات به حیات هوشــمند چقدر 

محتمل باشد.
اســتنتاج کوپینگ این اســت که اگر وجود 
ســیاره هایی با شرایط مشــابه زمین و خط 
زمانی تکاملی مشــابه زمین احتمال خوبی 
داشــته باشــد، این تحقیــق ایــن نتیجه را 
می گیرد که حیات مشکل چندانی ندارد که 
به صورت خودبه خودی روی این ســیاره ها 
بــه وجود بیایــد. اما احتمــال اینکه حیات 
فرازمینی به شــکل پیچیده تــر، متنوع تر و 

در نهایت حیات هوشــمند تکامل پیدا کند 
چقــدر اســت؟ اینجــا تحقیــق کوپینگ از 
درصد اطمینان پایین تری صحبت می کند 
و می گوید نسبت »عادی بودن ارتقا به حیات 
هوشــمند« به »بعیــد بودن ارتقــا به حیات 
هوشمند« 3 به 2 است. این نتیجه گیری ها 
بر این اســاس هســتند که ظهور انسان در 
حیات زمینی بســیار دیر به وقوع پیوســته 
و این موضــوع می تواند نشــان دهنده این 
باشــد که ارتقای حیات به حیات هوشمند 
نه یک فرایند آســان و نــه یک فرایند حتمی 
بوده اســت. کیپینگ در این باره می گوید: 
»اگــر تاریــخ زمیــن را دوبــاره اجــرا کنیم، 
می توان گفت ظهور حیات هوشمند در زمین 
نامحتمل است.« کیپینگ در مورد مقاله اش 
می گوید که احتماالت موجود در این مطالعه 
نتیجه های بزرگی نیست و نزدیک به ۵۰-۵۰ 
است. البته این یافته ها تنها اشاره کوچکی 
برای بررسی بیشتر یک فرضیه هستند و نباید 

چیز بیشتری در نظر گرفته شوند.
کیپینگ می گوید: »این تحقیق و بررســی 
نمی تواند قطعیــت و ضمانتی تأمین کند و 
فقط احتماالتی آماریاست بر اساس آنچه در 
سیاره زمین اتفاق افتاده. هنوز هم مشتاقانه 
می توانیم روی یک گیتی پر از حیات شــرط 
ببندیم. از جست وجو برای پیدا کردن حیات 
هوشمند در دنیاهای فرازمینی به هیچ وجه 

نباید دست کشید.«

پژوهشیجدیداحتمالوجودحیاتوظهورحیاتهوشمندخارجازکرهزمینرابرآوردمیکند

شاید خیلی هم خاص نباشیم!

عینکیجدیدبرایمطالعهکیهان
یادداشت پیش رو به بهانه انتشار مقاله ای مهم از سوی چند تن از اعضای دانشکده فیزیک درباره امواج گرانشی نوشته شده  است.

آلبــرت اینشــتین در ســال ۱۹۱۵ مقاله 
معرفی نســبیت عــام را به عنوان تئــوری جدید گرانش 
منتشــر کــرد. بر مبنــای این تئــوری، نیــروی  گرانِش 
شناخته شده منشأیی جز انحنای فضازمان ندارد؛ اجرام 
سنگین تر موجب انحنای بیشتری می شوند و در نتیجه 
بقیه اجرام نیروی گرانش بیشتری از سمت آنها احساس 
می کننــد. چنین نــگاه متفاوتی به نیرویــی که از زمان 
نیوتن شناخته شده فرض می شــد، باعث ایجاد مسیر 
جدیدی در بحث های علمی مربوط و همچنین طراحی 

آزمایش های متعدد برای بررسی آن شد.
نظریه جدید اینشتین پیش بینی های جدید فراوانی را در 
خود نهفته داشت. این پیش بینی ها طی چندین سال 
تالش های مســتمر خود او و تعداد زیادی فیزیک دان و 
ریاضی دان مورد بررسی های نظری و تجربی قرار گرفت 
و اســتخراج شد. هم اکنون نیز گروه ها و افراد متعددی 
در سراسر دنیا ادامه کنکاش را برعهده گرفته اند. اکنون 
بعــد از حــدود یک قرن، نظریه نســبیت عــام از جمله 
موفق ترین نظریات فیزیکی موجود است که آزمون های 
تجربی بسیاری را با موفقیت پشت سر گذاشته و سربلند 
بیرون آمده. از جملــه پیش بینی های این نظریه وجود 
امواج گرانشــی ا ست. در ساختار دینامیکی این نظریه 
می توان نشان داد که دســته خاصی از خمیدگی های 
فضا-زمان قدرت منتشر شــدن دارند. به زبان ساده تر 
می تــوان گفت همان گونه کــه بار الکتریکــی توانایی 

ســاطع کردن تابــش الکترومغناطیــس را دارد، اجرام 
سنگین نیز می توانند امواج گرانشی ساطع کنند.

امواج گرانشی به زبان ساده چیزی نیستند مگر انقباض 
و انبساط فضا-زمان در مسیر حرکِت موِج منتشرشونده. 
به دلیل ضعیف بودن این سیگنال برای اجرام معمولی، 
سال های زیادی طول کشــید تا فیزیک دان ها راه های 
عملی را برای مشــاهده این پدیده پیدا کنند. در ســال 
۱۹۸۱ مشــاهده نرخ افــت دوره تنــاوب چرخش یک 
ستاره پالسار در سیستم دوتایی -که منطبق با پیش بینی  
نرخ از دست دادن انرژی از طریق انتشار موج گرانشی 
بود- شــاهدی غیرمســتقیم برای این پدیده اعالم شد 
و جایزه نوبل فیزیک ســال ۱۹۹3 را برای کاشــفان آن 
سیســتم دوتایی )تیلور و هالس( به  همراه داشت. این 
مشــاهده جویندگان امواج گرانشی به صورت مستقیم 
را مصمم تــر نمود. نخســتین تالش ها در این راســتا از 
ســوی جو ِوِبر در دانشگاه مریلند انجام شد. او دو روِش 
استفاده از آشکارسازهای تشدیدی و تداخل سنج های 
نوری را پیشنهاد داد. به دالیل کمبود مالی و گستردگی 
پروژه دوم، او راه نخست را انتخاب کرد و با استفاده از دو 
آشکارساز در دانشگاه مریلند و آزمایشگاه ملی آرگون در 
شیکاگو، نخستین مشاهده امواج گرانشی را گزارش کرد 
)سال ۱۹6۹( اما در نهایت به دلیل عدم مشاهده مجدد و 
وجود برخی ناسازگاری ها در تحلیل  داده، این مشاهده 
به عنوان مشاهده موج گرانشی مورد تأیید قرار نگرفت.

 MIT بعــد از تالش های وبــر، راینر ویس از دانشــگاه
پروژه آشکارســازی از طریق تداخل سنج های نوری را 
پیش گرفت. مطالعات او و همکارانش پایه ای شد برای 
طراحی و ساخت آشکارســازهای LIGO در هنفورد و 
لیوینگســتن. این آشکارسازها بعد از سال ها طراحی و 
توســعه با همکاری تعداد زیادی فیزیک دان، مهندس 
و متخصصــان حوزه هــای مرتبط دیگر، موفق شــدند 
نخستین رویداد موج گرانشی را در سال 2۰۱۵م گزارش 
کننــد. این رویداد حاصل ادغام دو ســیاهچاله در یک 
سیســتم دوتایی بود. از زمان گــزارش اولین رویداد تا 
امروز حدود ۱۰ رویداد دیگر از سوی این گروه گزارش 
شده است. این مشاهداِت بســیار جایزه نوبل فیزیک 

خود را در سال 2۰۱7 به دنبال داشت.
فیزیک پیشه ها که قرن هاست در چارچوب علم تجربی با 
استفاده از ابزار مختلف به مطالعه طبیعت پرداخته اند، 
هم اکنون در آستانه به دست آوردن توانایی بهره گیری 
از ابــزار جدیدی قــرار دارند. چند تن از دانشــجوها و 
اســتادان دانشــکده فیزیک با ارائه روش های نوآورانه 
قدم هایــی در راســتای عمیق تــر کــردن فهــم جامعه 
فیزیک از امواج گرانشــی برداشته اند و نوید ارائه نتایج 
فراتــر را در آینــده داده انــد. علی محمدی، آخشــی، 
باغــرام، راهوار، رحیمی تبار و ارفعــی در یک همکارِی 
ارزشــمنِد بین گروهی توانســته اند روشی مستقل و نو 
برای یافتن رویداد های امواج گرانشی ارائه دهند. آنها 

در مقاله اخیر خود ایــن روش را معرفی کرده  و توانایی 
آن در یافتــن رویداد هاِی گزارش شــده از ســوی گروه 
الیگو را نشــان داده اند. از جمله ویژگی هــای بارز این 
روش، اســتفاده نکردن از تابع های ازپیش تولیدشده 
در محاسبات عددی نســبیت عام است. این در حالی 
ا ست که تحلیل داده  گروه الیگو مبتنی بر این تابع های 
ازپیش تولیدشــده بــوده. روِش داده محوِر ارائه شــده 
توانایــی پیدا کــردن رویدادهای موج گرانشــی بدون 
فرض پیشینی برای تابع حالت  آنها را دارد. بنا بر ادعای 
نویســندگان، این روش عالوه بر کاربرد ارائه شده برای 
امواج گرانشی، می تواند در بسیاری از حوزه های دیگر 

نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
امواج گرانشی بعد از بیش از یک قرن مطالعه در آستانه 
ایجــاد تحولی در مطالعــات نجومــی،  اخترفیزیکی و 
کیهان شــناختی قرار دارند و سؤاالت پاسخ داده نشده 
فراوانــی، از فیزیک ســیاهچاله  گرفته تا فیزیک کیهان 
اولیه منتظر پاسخ هایی از جنس موج گرانشی هستند.

از کوارک تا کیهان

ما انسان ها از زمان باستان با این پرسش مواجه بوده ایم که آیا ما در این دنیا تنها هستیم یا نه؟ بر اساس داده های زمین شناسی می دانیم که حیات در زمین 
نســبتا ســریع آغاز شده است؛ همان زمان که شرایط محیطی الزم برای حیات در ســیاره ما به  وجود آمد. همچنین می دانیم نخستین گونه چندسلولی که 
در نهایت منجر به پدید آمدن تمدن پر از تکنولوژی امروز ما شــده، مدت خیلی بیشــتری طول کشــید تا تکامل یابد و به وجود آید؛ تقریبا ۴ میلیارد سال. اما 
برخالف شــناخت دقیقی که ما از منشــأ و مبدأ حیات در زمین داریم، دانشمندان هنوز متوجه نشده اند که حیات چگونه به وجود آمده است؟ شناخت این 

موضوع می تواند تأثیر زیادی بر شانس ما برای یافتن حیات در جای دیگری از دنیا داشته باشد.

 ترجمه: 
هاتف محقق

گزارش

رضا عبادی

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  858

   1399 مـاه  خرداد   14 چهارشنبـه 
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بهارستان،ورژنیازدهم
آخر هفته گذشــته مجلس دهــم به پایان کار 
خودش رســید و نماینــدگان مجلس یازدهم 
روی صندلی های سبز بهارستان نشستند. 
قالیباف نیز رسما پنج شنبه به عنوان رئیس 
جدیــد مجلــس انتخاب شــد؛ البته شــروع 
مجلس جدید و انتخاب شهردار سابق تهران 

خالی از حاشیه نبود.

 Behrad Moniri

من بــرام عجیبه کــه آدمی بــدون یک ثانیه ســابقه ی 
نمایندگی، بشــه رئیس مجلس. حداقل پنج شش ماه 
گیــج می زنه تا آیین نامه ها رو بخونه و دســتش بیاد چه 

خبره و تو مجلس چی کار می کنن!
لیندســی هویل از ۱۹۹7 نماینده مجلس عوام بوده تا 
اینکه چندماه پیش ســخنگو شــد، قبلش هم ده سال 

معاون جان برکو بود.

 Sajjad Naraghi 

 طرفو االن نصف اونایــی که بهش رای دادن هم ببینن 
نمیشناســن بعــد روز اول مجلس با متــرو رفته مجلس 
توییــت کرده امروز با مترو رفتم کــه یادم نره قراره از چه 

کسانی نمایندگی کنم :(
یعنی از االن فکر میکنه اگه با مترو بره و بیاد انقد خاصه 

که می تونه توییت بزنه و باهاش شوآف کنه!!

 Hosein Ghoreishi

 توقعتــون از مجلــس جدید رو طــوری تنظیم کنید که 
سرخورده نشید...

این هزار بار :((
#مجلس_یازدهم

علی پرویزی 

برعکس رویکرد لیبرالها تو سال ۹6 و ۹۴، اینجانب نه در 
فضای میدانی و نه فجازی هیچ حمایتی از هیچ لیست 

و جناح خاصی نداشتم )بگردید:((
اما شک نکنید اگر منتخبین ذره ای خیانت کنند، باز هم 

مثل قبل "انقالبی ها" قلم پایشان را خورد می کنند...
#مجلس_یازدهم

آسیهپناهیندارد
پنج شــنبه قبلی کرمانشــاه داغی بس بزرگ 
دید، داغ آسیه پناهی؛ پیرزنی حاشیه نشین 
کــه مأمــوران شــهرداری بــرای ویران کردن 
خانه اش بولدوزر می آورند و رفتارشان این قدر 
بی رحمانه اســت که بدن آسیه پناهی تحمل 
نمی کند و او جان می دهد. غم آســیه پناهی 

چند روزی توییتر را سیاه سیاه کرده بود.

 Mohsen Rahimi

در مورد #آسیه_پناهی به نظرم مشکل با قانون گذاری 
حل نمیشــه چه اینکه امثال ایشون از قوانین حمایتی 
فعلی هم استفاده نمیکنن و دستگاه خاطی هم از همین 
جهل سوءاستفاده میکنه باید گروه های خیریه در کنار 
گوشــت و برنجی که پخش میکنن برن سمت خدمات 

تخصصی مثل کمک حقوقی به محرومین

محمدصالح سلطانی 

حاج #قاسم_ســلیماني از دمشــق تا اهــواز، حامِی 
رنج دیــدگان و پناه مســتضعفان بــود. می خواهید راِه 
حاج قاسم را ادامه دهید؟ بسم الله؛ به جای استفاده ی 
جناحی از تصاویر و خاطراِت ســردار، ماجرای دردناِک 
قتِل #آســیه_پناهی را طوری پیگیــری کنید که برای 

همیشه، راه تکرار چنین فجایعی در کشور بسته شود.

علیرضا 

متاسفانه #آسیه_پناهی پاسوز ابتکارها و نعمت زاده ها 
و داماد شمخانی ها می شود که ایران را ملک پدری شان 
می دانند و بیش از هزار متر در گران ترین نقاط لواسان 
ساخت و ساز غیرمجاز انجام می دهند و آب از آب تکان 
نمی خورد!  کاش الاقل حرمت پیرزن را نگه می داشتید!

علی رمضانی 

اتفاقی که تو کرمانشاه افتاده یعنی مرگ غیریت و ارزش 
و اعتقاد و......

من نمیفهمم اون همه آدم وایســادن و تخریب خونه یه 
بدبخت رو مشاهده میکنن وهیچ کاری نمیکنن چون یه 
#کپر غیرقانونی ساخته   تف تو این قانون که فقط بلده 

سطح و #ظاهر ماجرا رو ببینه و برای ظاهر قاطع باشه

خانهایکهپدرینبود
رومینــا اشــرفی، دختــری 13 ســاله ، اهل 
یکــی از روســتاهای تالش بود که به واســطه 
تعصبات پدر خود به دســت او کشــته شــد. 
رسانه ای شدن خبر این دخترکشی هولناک، 
آتشــی بــه جــان فضــای مجــازی انداخت. 
خیلی هــا از غم ماجــرا گفتنــد، خیلی ها از 
رومینا اشرفی های دیگر، خیلی ها از عوامل 
و شــرایطی که ایــن حادثه ها را رقــم می زند 
و خیلی هــا هم از تــالش بــرای جلوگیری از 

اتفاقات مشابه.

 amirreza charchi

اتفاقــات مشــابه احساســات را قلقلــک داده و همین 
فریادها قبال هم زده شــده. سوگند، احد و صمد، مینا، 
گلبهار و... . حاال هم برای رومینا اشرفی فریاد می زنیم 
و البته چند روز بعد سکوت می کنیم و فریاد به فراموشی 

می رسد تا قربانی بعدی.
#امنیت_کودکان

#رومینا_اشرفی

 مهدی شیری 

ازدواج میکــرد، میشــد #کودک_همســری، حاال که 
نشده، داستان عاشقانه مینویسن!

اگه باباش اعدام بشه، میشه ضدحقوق بشر؛ اگه اعدام 
نشه، میشه تبعیض علیه زنان!

ای بدبخت فرهنگ و دیــن و حکومت ما، که هرچیزی 
رو بهش ربط میدن؛ هر نظری هم داشــته باشــه میگن 

خالفش درسته!
جماعت همیشه مدعی #رومینا_اشرفی

 Mehra

قصه ی رومینا و رومیناها غصه خواهد شد و داس مرگ 
هم چنان خواب شیرین دخترکان عاشق را خواهد برید 
اگر فکری برای این دوست داشتن ها نکنیم و بی توجه 

از کنارشان بگذریم...
افسوس...

و عشق این میوه ی نارس این بار نیز تلخ کاممان  نمود!
#رومینا_اشرفی

حسین محب زاده 

کدام فطرت پاک سالخی دختر ۱۴ ساله در 
خــواب را میتواند تاب بیاورد؟ تعصب که در 
پشــت کلمه ی غیرت خود را پنهان می کند 
ســاالنه جان صدهــا دختــر و زن ایرانی را 
می گیــرد عجیب و باورنکردنــی آنکه پدر با 
مجازاتی سبک آزاد می شود من که نمی توانم 
با هیچ توجیهی روی این جنایت ســرپوش 

بگذارم #رومینا_اشرفی

امین شریفی 

۱.اونا که از #رومینا_اشرفی میگن، میشه 
رو توییتاشــون در مــورد #میترا_اســتاد 
و۱7۰۰۰تــرور #ســازمان_منافقین کوت 
بزنند، مواضعشــون در مــورد اون قتل هارو 

هم بدونیم؟
2.اونــا کــه قضیه رو ربــط میدن بــه دین، 
میشــه به جــای هوچیگــری دقیقا ســند 
واستداللشونو پیوســت کنند، ببینیم کجا 

دین چنین چیزی رو تایید میکنه؟

 Vahid the Great

از داســتان   واقعــا درکتــون نمی کنــم. 
#رومینا_اشــرفی و #استاکر_شریف انقد 
افسرده می شید یا ادا درمیارید؟ می دونید 
 هــر ۹ ثانیــه یک کــودک بر اثر ســوءتغذیه 

می میره؟

داستانهاخودزندگیاند
متولد و بزرگ شده اهوازم، جایی که تا چشم کار می کنه یا نفته یا خاک. 
یکی از علتای اومدنم به رشــته نفت هــم همین قضیه بوده. البته دلیل 
بزرگ ترش اینه که پدرم شغلش توی حوزه نفت بوده و ناخودآگاه دوست 
داشــتم دنباله رو اون باشم. از طرف دیگه خودم عالقه زیادی به شیمی 
داشتم و با مشورت دوســتام به این نتیجه رسیدم که می تونم توی نفت 

این عالقه رو دنبال کنم.
خانواده سهم زیادی در ورودم به دنیای هنر داشت؛ عموی من نویسنده 
اســت و عموی دیگرم عالقه مند به شــعر و پدرم هم شاعر، ولی خودمم 
عالقه مند بــودم به هنر. بچگیام زیاد کتــاب می خوندم و عالقه زیادی 
به داســتان و شــعرهای قدیم ایرانی داشــتم. همیشــه وقتی داستان 
می خوندم، سعی می کردم توی ذهنم ادامه داستان رو برای خودم خلق 
کنم. همیشــه توی خلوت خودم به داســتان های جدید فکر می کردم. 
یه جایی بود که به این نتیجه رســیدم که می شــه فقط این داستانا توی 
ذهنم نباشــه و اونا رو بنویسم و باهاشــون زندگی کنم و جون تازه ای به 
شخصیت هاش بدم. شخصیت های داستانام فقط شخصیت های خیالی 
نبودن و همین آدم های دوروبرم رو هم شامل می شد و براشون یه زندگی 
جدید رو خلق می کردم. توی اهواز تئاترهای زیادی هم می رفتم، با دیدن 
فیلم عشــق می کردم و از خوندن داســتان و رمان لذت می بردم. کم کم 
فهمیدم که عالقه دارم به این کارا. تمام اینا برای من از ۹سالگی شروع 
شد و همون موقع تصمیم گرفتم یه زمان مناسب و توی یه مکان مناسب 

یه داستان بنویسم و منتشر کنم.
ایده »من می جنگم« مهر ۹7 به ذهنم رسید. قبلش داستان های کوتاه 
و بلند زیادی نوشــته بودم ولی چاپ نشــده بودن. پارسال درگیر کنکور 
بودم و نمی شــد وقت زیادی روی داستان بذارم. بیشتر سعی می کردم 

ایده بزنم و شخصیت پردازی کنم، چندین و چند بار هم داستان عوض 
شد. اســم کتاب برای من یه اسم خاصه. داستانم درباره آرزوها و سعی 
و تالش هــای یــه جوونه. یه مقدار که داســتان جلو رفت و به وســطاش 
رســید، یه اتفاقی برام افتاد که باعث شــد فایل بپره، هیچ نسخه بکاپی 
هم نداشــتم. واقعا ناامید شــدم و حالم خراب شــد ولی بعد یه مدت با 
خودم گفتم تو داری درباره شــخصیتی داســتان می نویسی که با تمام 
ســختی ها داره سعی می کنه موفق باشه، پس چرا خودت باورت به این 
قضیه کم رنگ شده. اونجا بود که عنوان »من می جنگم« رو برای کتاب 
انتخــاب کردم. طرح جلد کتاب هم که »مــن می جنگم« روی یه دیوار 
نقش بسته، به این موضوع اشــاره داره. می گن آرزوهاتون رو بنویسید 
و بزنید به دیوار تا جلوی چشــم تون باشه. »من می جنگم« یه هدف بود 
برای امیر هوشمند، جمله ای بود که همه زندگی اش رو تشکیل می داد 

و سعی می کرد همیشه به اون پایبند باشه.
نمی تونم بگم برنامه ام برای آینده چیه، عالقه دارم به جای بیان آرزوهام 
اونا رو زندگی کنم و به اونا واقعیت ببخشم و بعدش در موردشون صحبت 
کنــم. از یه طرفم دوســت دارم ببینم توی آینده چــی پیش میاد. توی 
داستان هم نویسنده شــخصیت خودش رو وارد داستان می کنه و جلو 
می بردش، بــدون اینکه چیزی از آینده اش بدونه و دوســت داره بدونه 
درگیری های داســتان چه بالیی سر شــخصیت می آره و چه سرنوشتی 

رو براش رقم می زنه.
واقعیت اینه که شــریفی ها فراتر از تصورات من بودن توی این یه سال. 
فکر می کردم شــریفی ها حتی بلد نیســتند صحبت عادی هم بکنند و 
فقط درس می خونند ولی اصال این طور نبود و اینجا تونســتم دوستای 

خیلی خوبی پیدا کنم.

مردمان شریف

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  858
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هزار قلم



سرقفلی)۱(
خورده بودم به خنس. دیگه شپشا تو 
جیبم تور بسته بودن و والیبال بازی 
می کردن، کسی نمونده بود که ازش 

پول قرض بگیرم، کاروبارم که تعطیل، 
دوستامم که روضه خون نداشتن وگرنه 
هرکــدوم واســه خودشــون مصیبتی 
بودن، مثل همیشه زنگ زدم به سعید.
صدای مردونه ای که سعی می کرد نازک 

و پراطوار باشه جواب داد:
-  شــما با دفتــر مهنــدس پوراصغری 
تماس گرفته اید بــرای ارتباط با بخش 
داخلــی عــدد یــک، ارتباط بــا بخش 

خارجی عدد دو...
+  الــو ســعید خودتی؟ یوســفم! برس 

به دادم!
صدا همون جوری ادامه داد:

-  اگر یار شــمارو تــرک کــرده و نیاز به 
دلداری دارید عدد یک، اگر...

+  یه دقیقه مسخره بازی درنیار، می گم 
کارم گیره، دستم مونده تو پوست گردو.
-  اگر درگیر نزاع خیابانی شده اید عدد 
2، اگــر والدین شــمارو از منزل بیرون 
کــرده و دنبال جای خــواب می گردید 
عدد 3 و اگر پول دســتی می خواهید، 

عدد صفر را شماره گیری فرمایید.
شــماره صفرو گرفتم دیدم تلفن قطع 

شد، دوباره گرفتمش.
+  چرا مسخره بازی درمیاری؟ بابا کارم 
گیــره. اصال تو مگــه می دونی من چه 

شماره ای رو فشار دادم؟
-  اصال اهمیتی نــداره، چون کاری از 

دستم برنمی آد )تققققق(
+  الو سعید جون مادرت!

-  چته؟ چی شده باز؟
 +  دستم خالیه، داری ۵۰۰ تومن؟

-  ببین یه شماره برات می فرستم بهش 
یه پیام بده. دیگه هم به من زنگ نزن 

اون روز بــه اون شــماره پیــام دادم و 
همون جا بود که مســیر زندگی ام برای 
همیشــه تغییــر کــرد! فردا بــه محل 
قــرار رفتم، محلــه اش از اونایی بود که 
فقط حضور توی اونجا 3 ســال حبس 
بی مالقاتی داشــت، یه زیرزمین تنگ 
و نمور و یه داداشــی گوالخی که پشت 
یه سیستم عهد دقیانوس نشسته بود.

-  ببین عســلم مــورد معامله مــا اینجا 
آدمان. همه چی شــون، ذهن شــون، 
فکرشون، هویت شون، حتی یه جاهایی 

جسم شون. توچی داری واسه ارائه؟
+  واال من یوســف قورچ زاده مجیزگوی 
اصل علیا، 3۵ ساله ام، فارغ التحصیل 
رشته مهندسی کاشت داشت برداشت 
خزه barbula در کویر لوت از دانشــگاه 
شــریف. از بچگــی پیرچشــمی، آب 
مروارید، سابیدگی کشکک زانو، نارسایی 
قلبی، کلیات سنگ ساز داشتم، نصف 
ریه ام هــم از کار افتاده، ســیگاری هم 
هستم و موهامم که ارث خانواده مادری 
از 22 سالگی شروع کرده به ریزش، واسه 
همینم االن یکم خلوته. حاال به نظرتون 
هرجاییــم که بــه کارتون مــی آد من در 
ادامه دارد... خدمتم. 

لبخند نداشت، داس در دستش بود /  تا ِکشته ی خویش را درو کرد پدر سنگی شده بود... ساکت و سرد، پدر /  پیغام محبتی نیاورد، پدر 
)میالد عرفان پور(

 انگاره 
گودرزی

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به ســیاه، به سفید، به زرد، به ســرخ، به رنگ، به 
بی رنگــی. این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به قانون، وقتی بــرای برقراری عدالت 
تنظیم می شــود. به قانون، وقتی دســتمایه بی عدالتی می شــود.به عدالت، وقتی قبله 
آمال مستضعان است. به عدالت، وقتی فدا می شود؛ یک بار برای پیشرفت، یک بار برای 

امنیت، یک بار هم برای چیزهایی که نمی دانیم. این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به 
نفس، وقتی باال نمی آید و ممد حیات نمی شــود. به پناه، وقتی آوار می شود روی سر. به 
خانه، وقتی پناه اســت و ملجأ. به پدر، وقتی خانه را پناه می کند. این شــماره از روزنامه 

تقدیم می شود به خون، وقتی می جوشد و بیدار می کند.

۶۸۸****۰۹11: اســاتید محترم آیا مي دانســتند ایمیل 
جــواب ندادن/دیــر دادن و بــي توجهي کــردن صورتي از 

انگیزه سوزي ست؟
کاش یك کم از مشکالت پروژه ها بیشتر بنویسید.

نمي دانم اصال مخاطب استاد هم دارید؟
  بــه نمایندگــی از تمام اســتادان محترم عرض 

می کنم: بله؛ می دانیم! 

۸۲۴****۰۹3۵: شــما گرمتــون میشــه میتونیــد درس 
بخونید؟ مردیم به خدا :)

  مــا گرممــون هــم نمی شــه نمی تونیــم درس 
بخونیم! دوســتان پشت صحنه همچنین اضافه می کنن 

.Correlation does NOT imply causation که
13۵****۰۹1۲: سالم. مي گم شما اخبار آمریکا رو پوشش 

نمي دید؟ چه خبره؟ 

  سالم. خیر ما از 3 سال پیش برجام رو آتش زدیم 
و کال روابط مون رو با آمریکا قطع کردیم. اینه که نمایندگی 
فعــال نداریم در اونجا اســتثنائا. ظاهرا یــه قدری انقالب 
بوده که دوســتان صادر کرده بودن و االن رسیده آمریکا. 
فعال در حد نیاز به این قاعده سرانگشتی بسنده کنید که 
اخبار ایران رو از بی بی سی و اخبار آمریکا رو از بیست وسی 

دنبال کنید. به تقوا هم نزدیک تره.

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

وصله پینه

	z اســتاد شــریف ما بعد از عید به طور ناگهانی گفت: »من دیگــر نمی توانم! هرکس
می خواهــد برود با آن یکی اســتاد ادامه درس را بگذراند. اگــر هم نمی توانید بروید 

حذف کنید!«

	z اســتاد شــریف ما کتــاب بی شــعوری را ســر کالس به عنــوان پیشــنهادی برای
خوانــدن معرفی کرد. بعد به پشــت جلدش کتاب اشــاره کرد که نوشــته اگر حین 
خوانــدن کتــاب خندیدید، شــما هم جزء همیــن دســته از افراد معرفی شــده در 
 آن هســتید. بعــد خــودش اعتراف کــرد که من هــم حیــن خواندن کتــاب ِهرِهر 

می خندیدم.

	z اســتاد شــریف ما حضور در کالس مجازی را اجباری کــرد، در حالی که حضور در
کالس حضوری اش اجباری نبود.

	z استاد شریف ما بعد از اینکه گفت کالس های مجازی برای درس های صفرواحدی
اجباری نیست، با بیان این جمله خواست ما را به ادامه حضور در کالس ترغیب کند: 

»باید با درس رقصید«

	z استاد شریف ما بعد از گذشت چندماه نمره ترم قبل را اعالم کرد، البته با لحاظ کردن
نمودار منفی!

استاد 
شریف 
ما ...

 بهار شریف امسال را 
از دست دادید!

عکس و 
مکث

پیچک
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