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اقتصاددانان مهندس
احتماال نام درس نظریه بازی ها را شــنیده اید و 

 محمدعلی سرابیان
مقدم

شاید آن را در دانشکده مدیریت و اقتصاد پاس 
کرده باشید. در نظریه بازی ها، به دنبال تحلیل 
و پیش بینی موقعیت های استراتژیک هستیم. 
منظور از موقعیت استراتژیک، شرایطی ست که 
تصمیم های بازیگران به یکدیگر وابسته است و نتیجه یک موقعیت، 
صرفا محدود به رفتار فرد الف نیست و نتیجه رقم خورده برای الف، از 
رفتار فرد ب و شــاید ج نیز متأثر می شــود. در واقــع در این نظریه، با 
مدل سازی موقعیت، از قبیل تابع هدف بازیگران، انتخاب هایشان و 
درجه نااطمینانی، سعی در پیش بینی خروجی و یا توضیح آن داریم. 
حاال همین را برعکس کنید. فرض کنیم خروجی مشخصی مد نظر 
ما باشــد، چه ساختاری طراحی کنیم تا بازیگرانی که مبتنی بر تابع 
هدف خود رفتار می کنند، خروجی مد نظر ما را بسازند؟ این می شود 
طراحی بازار. طراحی بازار دو شاخه اصلی دارد: جفت وجورسازی و 
حراج. طراحان بازار اقتصاددانانی هستند که خود را اقتصاددان در 
مقام مهندس می نامند. الویــن راث، برنده نوبل ۲۰۱۲، مقاله ای با 
این نــام دارد: »هنگامی که اقتصاددانــان به عنوان مهندس عمل 

می کنند«.
اگر روند اعطای جایزه نوبل اقتصاد در سال های اخیر را مرور  کنیم، 
یک مسأله مشهود است: اقبال کمیته نوبل به سمت نظریه بازی ها 
و طراحی بازار افزایش یافته اســت. نوبل شلینگ و اومان )۲۰۰۵(، 
مایرســون، ماســکین و هورویتز )۲۰۰۷(، راس و شپلی )۲۰۱۲(، 
تیرول )۲۰۱۴(، هــارت و هولســتروم )۲۰۱۶( و اکنون، میلگرام و 
ویلسون )۲۰۲۰(، مربوط به حوزه های طراحی بازار و نظریه بازی ها 
بوده است. طراحی بازار را می توان به نوعی خروجی کاربردی نظریه 
بازی ها قلمداد کرد. در حال حاضر، این حوزه ترکیبی از دانش های 
نظریــه بازی هــا، علوم داده، تحقیــق در عملیات و اقتصاد اســت. 
کمــی هم به نظریه حراج بپردازیم )قطعا منظورمان حراج و تخفیف 
فروشــگاه ها نیســت!(. در هر حراج، دو قاعده باید مشخص باشد: 
نحوه انتخاب برنده و قیمت پرداختی برنده. سپس طی سازوکاری 
مشخص، متقاضیان پیشنهادهای خود را اعالم می کنند و در نهایت، 
برنده و میــزان پرداختی برنده، بر اســاس قاعده های اشاره شــده 
مشخص می شود. طراح بازار بر پایه اهداف متفاوت حراج، می تواند 
حراج را به گونه ای طراحی کند که آن هدف مشــخص محقق شود؛ 
مثال حراجی که طی آن سود مورد نظر حراج گذار بیشینه شود )حراج 
بهینه(، و یا کاالی حراج شده، به فردی برسد که بیشترین ارزش را برای 
آن کاال قائل باشد )حراج کارا(. حراج ها می توانند به نحوی طراحی 
شــوند که اصطالحا truth revealing باشند، یعنی افراد متقاضی 
کاالی مورد نظر، انگیزه ای برای عدم صداقت در رابطه با پیشــنهاد 
خود )بر اساس ارزشی که به آن کاال نسبت می دهند( نداشته باشند، 
مثل حراج قیمت دوم )ویکری(. در این نوع حراج، فردی که بیشترین 
پیشنهاد را می دهد برنده می شود ولی باید به اندازه نفر دوم به لحاظ 
مقدار پیشــنهاد، پرداخت کند. به عنوان یک تمرین ذهنی خودتان 
به این ســوال فکر کنید که چرا در یک حراج که پیشــنهاددهندگان 
از پیشــنهاد دیگران آگاه نیستند، فرد در ساختار حراج قیمت دوم، 

انگیزه ای برای عدم صداقت در پیشنهاد خود ندارد؟
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چهارمین سوگواره شعر عاشورایی »با کاروان نیزه«

همه قصه مگر سوختن و 
ساختن است؟  

اشتیاِقیکپیادهروی
تیتر و طرح جلد شماره ۲۳ »مشتاق« 
به موضــوع اربعین حســینی و لغو 
برنامه پیاده روی اربعین برای ایرانی ها 
اشاره دارد. صفحه آرایی مشتاق در واقع 
کمکی به جذابیت یا سهولت مطالعه این 
شماره نکرده و این مطلب در کنار برخی 
اشکاالت ویراســتاری، رغبت خواننده 
را به دنبال کردن نشــریه اندکی کاهش 
می دهــد. ناهماهنگی رنــگ، فونت و 
سایز تیترها، رنگ صفحات و عدم حضور 
نام و شماره نشریه در داخل آن در کنار 
پر کــردن برخی صفحات بــا تصاویر و 
حتــی متون غیرضــروری را می توان از 
جمله اشکاالت فنی و بصری واضح این 
شماره بیان کرد. ســرمقاله یادداشتی 
پیرامون پیاده روی اربعین و حال وهوای 
آن است. ضرورت شناخت ویژگی های 
امام زمان )عج(، پرداختن به صلح امام 
حســن )ع( با عنوان مقتضیات زمانه، 
یادداشــت کوتاهی پیرامون پیاده روی 
اربعین، آسیب شناسی روایات مهدوی 
و بیان مــواردی از حضور عــدد ۴۰ در 
روایات، ســایر مطالــب این نشــریه را 

تشکیل می دهد.

طلوعهفتم
جلد شــماره هفتــم »طلوع« بــا تیتر 
»سرنوشت ســازیم!«، با توجه به زمینه 
انتشــار نشــریه، پرداختن بــه جایگاه 
سرنوشت ســاز بانــوان در این شــماره 
را به ذهــن متبادر می کند. ســرمقاله 
با بیان مشــکالت آمــوزش کودکان در 
اوضــاع پاندمــی کرونا آغاز شــده و در 
ادامــه دغدغه های مختلفــی را بدون 
جمع بنــدی خاصی عنــوان کرده؛ در 
انتهای ســرمقاله نیز ســواالتی در این 
بــاره مطرح شــده و پاســخ بــه آنها به 
متن های بعدی نشریه ارجاع داده شده 
کــه به عقیده نگارنــده نمی توان گفت 
محتوای ادامه نشــریه نیز این پاسخ ها 
را ارائه کرده اســت. آشفتگی نسبی در 
صفحه آرایی از جمله تعداد ســتون ها 
و ناواضح بــودن برخی تصاویر در نگاه 
اجمالی به نشریه توجه خواننده را جلب 
می کند. نقش سرنوشت ساز روایتگری 
حضرت زینب )س( در ماندگاری واقعه 
کربال، معرفی چنــد زن با نقش مثبت 
)و البته چند مرد با نقش منفی( در این 
واقعه، یادداشتی در مورد اولین بانوی 
فیلســوف معاصر ایران، معرفی کتاب 
خاطرات همسر خلبانی آزاده، اشاره به 
نقش پدر در تربیت فرزندان و یادداشتی 
در باب نحوه مناسب آشناکردن کودکان 
با قیام عاشورا سایر متن های این شماره 
را در بر می گیرند. در مجموع می توان 
طلــوع هفتم را نشــریه ای بــا انتخاب 
موضوعی نســبتا مناســب و پرداختی 

نیاز به تقویت بیشتر دانست.

۵ شب درباره ۵ نوبل
دوشنبه گذشته نوبل اقتصاد هم بعد از نوبل های پزشکی، فیزیک، 
شیمی و ادبیات صاحبان خودش را شناخت تا پرونده نوبل در سال 
۲۰۲۰ هم بســته و باب حرف و حدیث و بحــث و گفت وگو درباره 
نوبلیســت های امسال و کارها و افتخارات و تأثیر و تأثرهایشان باز 
شود. معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه با همکاری انجمن های 
علمی دانشکده های فیزیک، شیمی و اقتصاد، کانون شعر و ادب 
و مــدارس میان رشــته ای تصمیم گرفته از سه شــنبه هفته جاری 
تا شــنبه هفته بعد، هرشــب از ســاعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰ یک نوبل را 
روی میــز گفت وگو بیاورد و با حضور اســتادانی از دانشــگاه های 

شــریف، شــهید بهشــتی و علوم پزشــکی تهران، جوایز نوبل در 
رشــته های فیزیک، پزشکی، شــیمی، اقتصاد و ادبیات را سوژه 

بحث و بررسی کند.
دیشــب نوبت به نوبل فیزیک و ســیاه چاله ها بود که استقبال از آن 
تا ۳۰۰ نفر هم رســید، امشب نیز بحث درباره نوبل پزشکی خواهد 
بود. پنج شــنبه، جمعه و شــنبه هفته بعد هم به ترتیب به نوبل های 
شــیمی، اقتصــاد و ادبیات اختصــاص دارد. برای شــرکت در این 
وبینارهای شبانه به کانال »فرهنگ در دانشگاه صنعتی شریف« به 

نشانی Sharifculture@ مراجعه کنید.

تماس گرفتیم. هنوز نوای 
مضطــرب بــوق دوم تمام 
نشــده بود که جــواب داد. 
خوشحال شدیم اما تعجب 
هم کردیــم؛ از اینکــه کار 
تا اینجا بدون دردســر پیش رفته اســت 
)در حالت معمول توقع داریم چندباری 
جــواب تماس و پیام مــان را ندهد(. بعد 
خوشحال از اینکه هم صحبت فالن شاعر 
کشوری شــده ایم، شروع کردیم با دقت 
و احترام و با چاشــنی ذوق و شوق طرح 

برنامه را توضیح دادن...
دنیای به این بزرگی اگر تعادل نداشــته 
باشــد، حتمــا زمانــی در اثــر انبســاط 
احــوال خوش یــا غم منفجر می شــود. 
سراســر زندگی هامــان پر اســت از این 
به تعادل رسیدن های آنی. ما در آن لحظه 
هم از این تعادل بی بهــره نماندیم؛ این 
سوال ها که »چقدر قرار است برای مدعو 
هزینه کنیــد؟« و »مهمان های دیگرتان 
چه کسانی هستند؟« نه، این حرف ها که 
»من با کمتر از پنج و شش میلیون تومان 
برای یک ربع شعرخوانی جایی نمی آیم« 
و »بگوییــد باقی مهمان ها چه کســانی 
هســتند )من می توانم در کنارشان قرار 
بگیــرم یا نــه؟(« و »یکی از شــما باید به 
دفتــر کار من بیاید و همه کارهای برنامه 
مجازی )یعنــی کپی کردن آدرس برنامه 
در مرورگر و فشردن دکمه ورود( را انجام 
بدهد« بود که ما را به ســرعت از آن سوی 
شاد نقطه تعادل به این سمتش کشاند و 

هر لحظه در غم فروترمان برد.
اســم ســوگواره را عوض کردیم و طرح 
پوستر را تغییر دادیم که از شاعر مطرح 
کشــوری مان در برنامه ای کــه قرار بود 
دل ها در آن حرف آخــر را بزنند )حرف 
اول را نیــز هــم( هیچ اثری نباشــد. نام 
ســوگواره شــد »با کاروان نیزه«؛ هم به 
یاد سه دوره قبلی که با همین نام برگزار 
شــده بود و هم بــه احترام شــاعری که 
قبول کرده بود حتی از خارج از کشــور 
همراهی مان کند؛ به شــرط همراهی و 

حال خوب اینترنت.
قرار شــده  بود برنامه کمــی متفاوت تر و 
بهینه تر برگزار شــود؛ تصمیم گرفتیم در 
طول مدت زمانی که برای ارســال آثار در 
نظر گرفته ایم سلسله جلساتی را با عنوان 
»سلسله جلسات مذهبیـ  ادبی« برگزار 
کنیم؛ جلسه هایی که در سه شب برگزار 

و از ســه بخــش »ســخنرانی مذهبی«، 
»ســخنرانی ادبــی« و »شــعرخوانی« 
تشکیل شد. هدف هم تقویت اطالعات 
دینی و ادبی شرکت کننده های سوگواره 
شــعر آیینی »با کاروان نیزه« بود. هر سه 
شب در هر بخش میزبان افرادی بودیم که 
در زمینه های یادشده متخصص بودند و 
سخنرانی هایی با موضوع های مشخص 
حــول اتفاقات مربوط بــه دو ماه محرم و 

صفر ارائه دادند.
بــه اختتامیه برنامه نزدیک می شــدیم و 
اضطراب بوق های ممتــد ناتمام انرژی 
تیــم اجرایی را تحلیل می بــرد. اما همه 
قصه سوختن و ساختن نبود؛ اینجا هم 
تعادل جهان به کمک مان آمد؛ نشســته 
بودیــم بــه داوری اولیــه آثــار دریافتی 
ســوگواره کــه کیفیت بــاالی اثرها همه 
وجودمــان را گــرم کرد و خســتگی مان 
را سلول به ســلول از تن مــان خارج کرد. 
را هــم »محمدســعید  نهایــی  داوری 
میرزایی« انجام داد؛ شــاعری که نیازی 
بــه معرفی ندارد و از بهترین های معاصر 
کشور است. مثل همیشه هم حضورش 
و نقدهایــش و شــعرخوانی اش گــرم و 
باکیفیت بــود و برنامه مجازی اختتامیه 
را قوت بخشــید. برگزیده های سوگواره 
هم از دانشگاه های مختلف کشور بودند 
که اطالعــات نهایی و احتمــاال اجرای 
اشعارشــان در کانال مربوط به سوگواره 

درج خواهد شد.

حاال هم که هیئت الزهراء )س( و کانون 
شــعر و ادب دانشــگاه مانده انــد و کلی 
بدهی رنگارنگ و چشــم های امیدی که 
بعد از خدا به معاونت فرهنگی اجتماعی 
دانشگاه دوخته شده! در ادامه می توانید 
شــعر برگزیــده دوم ســوگواره از عرفان 

ابوالحسنی را بخوانید:
عطش به دیده ناز تو خواب آورده 

به عضو عضو تنت التهاب آورده
 

بخواب و خواب ببین اصغرم عموعباس 
به نهر علقمه رفته است و آب آورده

نچیده یاس پدر! از چه رنگ الله شدی؟
چه بر سر تو ُگلم آفتاب آورده؟

چه کرده مال حرام آخر این جماعت را
که تیر، حرمله بهر ثواب آورده!

تو آب هم بخوری زنده ماندنت سخت است
تنت چگونه سه روز است تاب آورده؟

برای آب تمّنا نمودم و حاال
سه شعبه خواهش من را جواب آورده

به وقت بردنت از چشم مادرت خواندم
تلظی ات چه به روز رباب آورده

دو گام سوی حرم رفته بازمی گردم
غمت به حال پدر اضطراب آورده...

رعنا نوری

گزارش

حیاِتقصاص
»حیــات«ِ ۴۷ با تیتر جلــد »در برابر 
طغیان« و با طــرح جلدی مطابق با 
همین مضمون از دیدگاه خودش به 
سوال مطروحه بر روی جلد پرداخته 

که: »قصــاص؛ آیا واقعا الزم اســت؟«. 
ســرمقاله بــا اســتعاره از نظــم موجود 
بین گوی ها و میله های مغناطیســی و 
روش حفظ آن، ســعی کرده به ضرورت 
برخــی احکام برای حفــظ نظم جامعه 
اشــاره کند. یادداشــت های »چشم در 
برابر چشــم« و »ترس؛ ســدی در برابر 
طغیان« به ترتیب به بررســی قصاص از 
دیدگاه الهــی و کلی)!( پرداخته اند. در 
یادداشــت »چشــم در برابر چشم« در 
مورد تفاوت »قصاص« و »اعدام« توضیح 
داده  شده و موضوع این متن را پرداختن 
به »قصاص« عنــوان کرده؛ مطلبی که 
تقریبــا در مورد ســایر متن ها نیز صدق 
می کند. با توجه به فضا و مطالبات اخیر 
جامعه و دانشگاه شاید جا داشت که در 
چنین شماره ای به حکم »اعدام« به طور 
خاص نیز بیشتر پرداخته شود؛ هرچند 
که یادداشت »مجازات یا حق؟« به این 
موضوع اختصاص دارد. یک نوع مطالعه 
مورد انتظــار که جای خالی آن در میان 
متن های نشــریه حس می شود، نوعی 
بررسی آماری پیرامون این حکم و میزان 
اثرگذاری آن است؛ مطالعه ای که شاید 
مقاله »تاریخ قصاص آمیز« می توانست 
جای مناسبی برای آن باشد. در ادامه، 
نشریه پس از پرداختن به چند جنبه دیگر 
از این موضوع، در انتها مستندی در این 
باره معرفی کرده و بقیه نشریه به حال و 
هوای محرم و اربعین و متن هایی پیرامون 

آن اختصاص دارد.

حکایت،نزدیکبهپایان!
دور دوم جشنواره نشریات شریف را شاید 
بتوان ادامه دارترین برنامه دانشــگاه در 
دوران کرونــا عنــوان کرد. شــماره دوم 
»هفت قلم نامــه« بــه بیان گزارشــی از 
روند برنامه های مختلف این جشــنواره 
پرداخته اســت. ســرمقاله بــا توضیح 
ابتدایی در مورد روند تصمیم گیری برای 
تغییرات محتوایی و اجرایی برنامه ها، در 
انتها مژده اختتامیه این دوره در اواسط 
آبان را به مخاطبان جشنواره می دهد. 
مصاحبه ای پیرامون جشنواره و فضای 
نشــریات دانشــگاه با یکــی از داوران 
مرحلــه دوم، مــروری بر بخــش رقابت 
مناظره، گزارش تصویری انعکاس نتایج 
نظرسنجی برنامه ها، یادداشت هایی در 
مــورد کارگاه های جشــنواره، انعکاس 
انتقادات و پیشنهادها، معرفی اجمالی 
داوران، یادداشتی پیرامون معیار مورد 
نیاز رسانه ها و در آخر انتشار مجدد اسامی 
راه یافتگان به مرحله نهایی جشــنواره 
ســایر متن های این شــماره هســتند.

مریم قیدی

میز 
نشریات

میز 
نشریات

محمدسعیدمیرزایی،داورسوگوارهشعرآیینی»باکارواننیزه«
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بخش خبری



گفت وگو با دبیر هیئت الزهراء)س( درباره برنامه های هیئت در دو ماه محرم و صفر

رعایت دقیق و سختگیرانه پروتکل ها
تاچندســالپیشکهمحرمهنوزپایشرابهتابســتانبازنکردهبود،دستهعزاداریهیئتدردههاولبرایخیلیازدانشجوهایازجملهنمادهایاصلیماه
عزابهحســابمیآمد؛دســتهایکهازمســجدحرکتشراشروعمیکردوبهابنسیناختممیشد.امسالهیئتدســتهاینداشت،هممحرمرفتهبوداول
شهریوروهمدانشگاهدرسوتوکوریکرونا،ولیمراسمعزاداریدههاولمحرم،اربعینوپایانماهصفرباشکلیجدیدوالبتهنظمیمثالزدنیدرمسجد
سیاهپوششدهدانشگاهبرقراربودوبچههایهیئتمثلهمیشهفعالوپرجنبوجوش.بعدازپایانصفرفرصتخوبیبودکهبارسولاقبالیان،دبیرهیئتگپوگفتی

دربارهایندوماهداشتهباشیم.

ازاینسوالشروعکنیمکهباتوجهبهشرایط
خاصامســالوشــیوعکرونا،برایبرگزاری

مراسمچهمجوزهاییگرفتید؟
مجوز برگزاری مراســم عــزاداری دهــه اول محرم بری 
هیئت های ســطح شهر را ســازمان تبلیغات اسالمی و 
ستاد ملی مقابله با کرونا و ستادهای استانی صادر کردند 
اما برای هیئت دانشــگاه نیاز بود از ســتاد پیشگیری و 
مقابله با کرونای دانشگاه هم مجوز اخذ شود، مثل دیگر 
برنامه های حضوری دانشگاه در این ایام که نیاز به مجوز 
این ستاد دارد. مخالفت جدی با برگزاری مراسم هیئت 
وجود نداشت ولی سختگیری هایی در نظر گرفته شده 
بود. برای هیئت های سطح شــهر یک پروتکل تدوین و 
ابالغ شــده بود که بیشــتر حالت توصیه داشت ولی در 
دانشــگاه عالوه بــر آن پروتکل، یک پروتــکل اضافی و 
سختگیرانه دیگر هم خود بچه های هیئت آماده کرده و به 
ستاد کرونای دانشگاه ارائه دادند تا مجوز برگزاری برنامه 
صادر شود. دکتر افشین هم به نمایندگی از ستاد کرونای 
دانشــگاه، رابط هیئت با دیگر مجموعه های دانشــگاه 
مثل حراست و پشتیبانی و معاونت دانشجویی و... بود 
تا هماهنگی الزم صورت گیرد. برای پخت غذای نذری 
در سلف دانشگاه نیز پروتکل سختگیرانه دیگری تدوین 
و از خادمــان هیئــت برای رعایت و اجــرای آن تضمین 
گرفته شــد و در نهایت اواسط دهه محرم مجوز پخت وپز 

در آشپزخانه دانشگاه به هیئت داده شد.
چهتغییراتیدرشکلبرگزاریبرنامهنسبت

بهسالهایقبلوجودداشت؟
شیوع کرونا و رعایت سختگیرانه پروتکل های بهداشتی 
باعث تفاوت های زیادی شــده بود. هرســال در حیاط 
مســجد خیمه ای زده می شــد و جمعیــت در صحن و 
حیاط مسجد متمرکز بود، ولی امسال با توجه به قواعد 
فاصله گذاری اجتماعی صحن و حیاط مســجد کفاف 
جمعیت را نمی داد و خیابان های مختلف دانشگاه برای 
نشستن جمعیت مفروش شد؛ از مقابل گروه فلسفه علم 
تا جلوی دانشکده کامپیوتر، از در جنوبی دانشکده برق 
تــا دفتر روابط عمومی، خیابان جنوب مجتمع خدمات 
فناوری و خیابان جنوب دانشــکده عمــران. برای این 
منظور حتــی موکت های خود هیئت هم کافی نبود و از 
تربیت بدنی موکت های بیشتری قرض گرفتیم. در همه 
ایــن فضاها بایــد نور و صوت و تصویر تعبیه می شــد که 
با همکاری دانشــگاه و زحمــت خادمان هیئت این امر 
محقق شــد، به طوری که در ۵ نقطه تصویر زنده مراسم 
پخش می شد. البته تأمین این امکانات هزینه های مالی 

قابل توجهی نیز برای هیئت داشت.
با توجه به پروتکل های ابالغ شــده چای خانه جلوی در 
اصلی مســجد امســال برپا نبود و ضمن رعایت قواعد 
بهداشــتی در پخت غذا، توزیع غــذای نذری هم فقط 
به شــب های پایانی برنامه محدود شد، آن هم به صورت 
بیرون بر و در ظرف ها و نایلون های یک بارمصرف. برای 
جلوگیری از ایجاد تجمع و صــف در هنگام توزیع غذا، 
برخالف ســال های قبل غذای نذری از سوی خادمان 
هیئت در پایان مراسم بین جمعیتی که در مراسم نشسته 
بودند، توزیع می شد. تب سنجی در ورودی مراسم، توزیع 
ماسک، تعبیه دســتگاه های ضدعفونی کننده دست، 
تأکیــد بر حفظ فاصلــه اجتماعی الزم بین عــزاداران و 
استفاده از ماسک در تمام طول برنامه از سوی انتظامات 
برنامه از جمله اقداماتی بود که برای برگزاری ایمن برنامه 

در نظر گرفته و اجرا شد.
رضایتدانشگاهومخاطبانازشکلبرگزاری

برنامهچطوربود؟
ما از ابتدا با دانشگاه همکاری کامل داشتیم. مسئوالن 

مختلف دانشگاه هم در برخی مراسم ها حضور داشتند 
و از نزدیک شــاهد رعایت پروتکل ها و نکات بهداشــتی 
بودند. دکتر فتوحی دو روز بعد از پایان مراســم محرم در 
نامه ای از خادمان هیئت تقدیر و تشکر کرد و در شورای 
دانشــگاه و هیئت رئیســه و شــورای فرهنگــی هم این 
رضایت ابراز شــد. مخاطبان هم نســبت به تغییر شکل 
برگزاری برنامه و موضوع منبر و سخنران های دعوت شده 
بازخوردهای متفاوتی داشتند که در مجموع مثبت بود، 

البته رضایت شان از رعایت پروتکل ها را اعالم کردند.
ازنظرتعدادمخاطبانبرنامهامسالنسبتبه

سالهایقبلچگونهبود؟
سال های قبل در مجموع مراسم عزاداری محرم حدود 
۶۰هزار نفر شــرکت می کرد که امسال تقریبا نصف شد 
و به ۲۵هزار نفر رســید. از طرف دیگر شــب عاشورا در 
ســال های قبل جمعیتی حــدود ۱۰ هزار نفر داشــت 
که امســال بــه حدود ۵ هــزار نفر کاهش پیــدا کرد. در 
مراســم های عزاداری اربعین و آخر صفر نیز که ۴برنامه 
شب و ۲برنامه ظهر بود، نسبت به سال های قبل کاهش 

۵۰درصدی را شاهد بودیم.
امســالباتوجهبهنبــودبچههایغیرتهرانی
مشکلیازبابتکمبودخادماننداشتید؟

در چندسال اخیر که محرم و صفر در تابستان واقع شده، 
کمی مشکالت بیشتر شده ولی هم خادمان تهرانی پای 
کار هستند و هم فارغ التحصیالن و استادان و بزرگ ترها و 
هم بچه های غیرتهرانی که چندروزی برای برگزاری هیئت 
به تهران می آیند و کمک می دهند. شــاید بتوانم بگویم 
در مجموع حدود ۴۰۰نفر در این دوماه از دانشجوهای 
دانشگاه به شکل های مختلف به برگزاری مراسم هیئت 

کمک کردند، هم به طور حضوری و هم به طور مجازی.
هیئتدرکنــاربرگزاریمراســمعــزاداری،
امســالدرپویــشکریمانــهخانوادهشــریف
همفعالیتداشــت.دربــارهآنکمیتوضیح

میدهید؟
از ابتدای شــیوع کرونا خیریه هیئــت فعالیتش را برای 
مقابلــه با شــیوع و تبعــات این بیمــاری آغاز کــرد. در 
فروردین ماه موکب ســالمت راه افتــاد و خادمان موکب 
در طــول یــک ماه ضمــن کمک بــه کادر درمانی ســه 
بیمارســتان بهارلو، فیروزگر و لوالگــر در تهران، غذای 
گــرم و میان وعده هــای تقویتی بیــن کادر درمانی این 
بیمارستان ها توزیع می کردند. بعد از آن هم در سه مرحله 
در مــاه رمضان، دهه اول محرم و دهــه پایانی ماه صفر 
پویش کریمانه خانواده شریف در دستور کار قرار گرفت 

تا بسته های معیشتی تهیه و بین خانواده های نیازمند 
سراسر کشور توزیع شود که تعداد بسته ها در مجموع به 
حدود ۱۲هزار بسته رسید و در مجموع حدود ۳ میلیارد 
تومان کمک های مردمی برای پویش جمع آوری شــد. 
سعی شد بخشــی از مبلغ جمع آوری شده برای غذای 
نذری در این دوماه در پویش کریمانه مصرف شــود ولی 
بخشی دیگر از آن با توجه به نذر خاص بانیان خیر، صرف 

تهیه غذای نذری برای برنامه های عزاداری محرم شد.
انتخــابســخنرانمراســممحــرمامســال
حواشــیایبههمراهداشت،البتهسالهای
قبلهمبــدونحاشــیهنبوده.دربــارهروند
انتخابسخنرانوتغییردقیقهنودیآنکمی

صحبتمیکنید؟
هیئت هرسال سعی می کند با توجه به شرایط روز و فضای 
جامعــه و نظرســنجی از مخاطبان و خادمــان و فعاالن 
دانشجویی و فارغ التحصیالن دانشگاه، موضوع منبر و 
سخنران مراسم محرم را انتخاب کند. تیم محتوایی منبر 
محرم امســال کار خودش را از خرداد آغــاز کرد. نظرات 
مختلف از ســوی افــراد گوناگون و مخاطبــان هیئت از 
طریق پرس وجوی شخصی و اطالعیه های فضای مجازی 
جمع آوری شد، نزدیک به ۵۰نظر متفاوت برای موضوع و 
سوژه سخنرانی به دست ما رسید. این نظرات در جلسات 
متعدد بررسی و در نهایت آیه »ان الله الیغیر ما بقوم حتی 
یغیروا ما بانفسهم« و موضوع تحول و اصالح انتخاب شد. 
انتخاب ســخنران محرم هم از اردیبهشت در دستور کار 
قرار گرفت. با توجه به اهمیت منبر محرم و تأثیر اجتماعی 
آن تصمیم گرفتیم ضمن دعوت از افراد خبره در موضوع 
انتخاب شده، سعی کنیم این طور برداشت نشود که منبر 
هیئــت در اختیار جریان خاصی قــرار گرفته و بلندگوی 
هیئت تریبون آن جریان است. همچنین در نظر داشتیم 
فضای تضارب آرا و بیان نظرات مختلف در منبر محرم ایجاد 
شود تا هم سخنرانان و هم مخاطبان در راستای موضوع 
انتخاب شده رشد فکری داشته باشند. اقتضائات مختلف 
هیئت و دانشگاه و جامعه و توانمندی سخنرانان مختلف 
ما را به ترکیب حجج اســالم قاسمیان، فیرحی و هدایت 
رساند. این تغییر برای برخی افراد و گروه ها و مجموعه ها 
سوءبرداشت ها و سوءتفاهم هایی داشت و به نظر می رسید 
با این تغییر همراه نیســتند. در نهایت با وجود همیاری 
و همراهی قابل توجه نهاد رهبری، به پیشــنهاد حاج آقا 
طباطبایی قرار شد ترکیب سخنرانان عوض شود و از حضور 
حجج اسالم رستمی و هدایت بهره بگیریم، البته تأکید 
نهاد رهبری بر رویکرد صحیح و انقالبی فعاالن هیئت بود 
و به دلیل عدم آمادگی فضای دانشگاه پیشنهاد دادند که 
برای محرم امسال سخنرانان تغییر کنند و بعد از محرم با 
زمینه سازی مناسب به سمت رویکرد جدید در منبر هیئت 

و تضارب آرا و بیان نظرات مختلف برویم.
هیئتباتوجهبهادامهشیوعکرونابرایادامه

سالتحصیلیچهبرنامههاییدارد؟
برنامه هــای ثابــت هیئــت، یعنــی هیئــت هفتگــی 
سه شنبه شب ها و مناجات سحرهای جمعه ادامه دارد. 
با توجه به شرایط ســخت اقشار ضعیف جامعه و شیوع 
ادامه دار کرونا، خیریه هیئت هم به فعالیت های مختلف 
درمانی و بهداشــتی و آموزشــی و کمک رســانی ادامه 
می دهد، همچنین تأمین تجهیزات برای بیمارستان های 
درگیر کرونا و بهســازی سیســتم های تأسیســاتی این 
بیمارستان ها، از جمله بیمارستان بهارلو در برنامه خیریه 
هیئت قرار دارد.. در فضای مجازی نیز بچه های هیئت 
فعالیت زیادی دارند و واحد رسانه، واحد فرهنگی و واحد 
مکتوبــات تولیدات مختلف خودشــان را در این فضا به 

دست مخاطبان می رسانند.

گفت وگو

مراسمعزاداریمحرمدرهیئتدانشگاه

مراسمعزاداریمحرمدرهیئتدانشگاه

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  863

   1399 مـاه  مهر   30 چهارشنبه 
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بخش خبری



یکدست سازی، دو واقعه 
و یک عبرت

بحــران  اوج  در  و   ۱۹۳۲ ســال 
اقتصــادی، بیکاری و جــوالن فقر، 
فراکلیــن دی روزولــت، کاندیــدای 

دموکرات هــا با کســب ۵۷درصــد آراء، 
رئیس جمهــور می شــود. دموکرات ها، 
اکثریت ســنا و مجلس نمایندگان را نیز 
کسب کردند. در این شرایط روزولت برای 
مقابله با »رکود بزرگ« سیاســت هایی را 
با عنــوان »طرح نویــن« تدوین کرد که 
با اقبال چشــمگیری مواجه شد. با این 
حال برخی بندهای این طرح، با قانون 
اساسی تعارض داشت، لذا طرح به دیوان 
عالی برده شد و قضات برخی از بندهای 
مهم را مخالف قانون تشــخیص دادند. 
روزولت با اتکا به آرای مردمی مصمم بود 
طرحش را بدون اصالح تصویب کند و لذا 
موضعی معروف به خود گرفت: »قضات 
دیوان عالی بیش از حــد کار کرده اند و 
برای انجام این حجم کار، پیر شده اند!«

بحث های داغی شــکل گرفت و با اینکه 
نماینــدگان، اکثرا دموکــرات بودند، در 
نهایت بــه دلیل حفظ قداســت قانون، 
بندهــای مخالــف قانــون را رد کــرده و 
هم حزبی شــان را در پیشــبرد اهدافش 
ناکام گذاشــتند. اگر روزولــت موفق به 
اجرای کامل طرحش با وجود مخالفت 
بــا قانون می شــد، احتمــاال گام بعدی 
انحــالل کنگــره، به منظــور ممانعت از 
خرده گیری های آن و در راستای پیشبرد 

سریع اهدافش بود!
در ســال ۱۹۴۶ اتفاق مشــابهی این بار 
در آرژانتیــن افتاد. خوان دومینگو پرون 
به اتفاق آرا رئیس جمهور شــده و وقتی 
با مخالفت دیوان عالــی با طرح هایش 
مواجــه می شــود، با حمایــت مجلس 
ســفلی، ۴ قاضی از قضات دیوان عالی 
را مجرم معرفی و برکنار می کند و ۴ مهره 
انتصابی خودش را جای آنها می گذارد 
و بعد از آن مثــل یک دیکتاتور حکومت 
می کند. دیوان عالی زیر ســیطره پرون 
درآمده و جایگاه قانون پس از آن متزلزل 
می شود و نقض قانون به دلخواه مسئوالن 
یک رویه عادی. حفظ قداست قانون در 
زمان روزولت و نقــض آن در زمان پرون، 
تنها یک رخداد تاریخی نبود؛ تصمیمی 
بــود کــه نظــام بروکراتیــک، کارآمدی 
 اقتصادی، تکثر سیاسی و قداست قانون 
را تا چندین دهه بعد از آن متأثر کرد و دو 
سرنوشت کامال متفاوت را برای دو کشور 
رقم زد. این روزها که از در و دیوار شهرمان 
به بهانه های مختلف )کارآمدی، مبارزه 
با انحراف و...( صدای یکدست ســازی 
و انحصار به گوش می رســد و گویا برای 
تحقق آن ابایی از نقض قانون هم وجود 
ندارد، خوب است یک بار دیگر بالیی را 
که پرون با همین رویکرد بر سر آرژانتین 

آورد، مرور کنیم.

محمدتقی 
ضرغام افشار

آن سوی 
آجرهای 

قرمز

گفت وگو با دکتر آراستی درباره پویش نوسازی خوابگاه های دانشگاه

بازسازی همه اتاق ها تا ۱۴۰۲
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چــرادانشــگاهبرایاســتفادهاز
کمکهــایخیریــنخوابگاهها
راانتخــابکــرد؟خوابگاههاچه
اولویتینسبتبهدیگرنیازهای

دانشگاهداشت؟
دانشگاه مسائل و نیازهای زیادی دارد که 
اولویت بندی شــده و یکی از آنها خوابگاه 
است. تأسیس یا تعمیر خوابگاه، هم برای 
خیرینی که کمک های بزرگی به دانشگاه 
انجام می دهند و هم برای فارغ التحصیالن 
مســئله جذابی ســت، چــون خوابــگاه 
محلی ست که بخش زیادی از وقت دانشجو 
در آن ســپری می شــود و رفاه دانشجو در 
خوابــگاه تأثیر زیادی در ثبــت خاطرات و 
لحظات خوش در زندگی دانشجویی و آینده 
او دارد. خوابگاه های ما از بســیاری دیگر 
دانشگاه ها وضع بهتری دارند و فقط یکی 
دو خوابــگاه ما در امتیازبندی وزارت علوم 
در درجه ۴ )از ۵ درجه( قرار می گیرند ولی 
با این حال همکارانم در معاونت دانشجویی 
معتقدند که با توجه به جذب رتبه های برتر 
کنکور در دانشگاه، ما باید بهترین امکانات 

را برای آنها فراهم کنیم.
خوابگاه های دانشگاه سنی بین ۳۰ تا ۵۰ 
ســال دارند. البته در این مــدت تعمیرات 
زیادی هم داشــته اند و در وضعیت بدی به 
ســر نمی برند ولی فکــر می کنیم با کمک 
خیریــن و فارغ التحصیالن مــی توانیم و 
الزم است که در راستای بهبود وضع  و حال 

آنها کار کنیم.
برنامــهفقطمحدودبهنوســازی
وبهســازیوتعمیــراســتیابه
ســاختخوابگاهجدیدهمفکر

میکنید؟
ساخت خوابگاه جدید هم در برنامه هست، 
چــرا کــه ظرفیــت خوابگاه هــای فعلی از 
تقاضــای دانشــجوها کمتر بــوده و بعضا 
مجبور می شویم بیش از ظرفیت در اتاق های 
خوابگاه اســکان دهیم. این موضوع تأثیر 
نامطلوبی در زندگی و عملکرد دانشــجوها 
دارد. بــه همیــن خاطر درصدد ســاخت 
خوابگاه هم هستیم. یک خوابگاه را مطمئن 
هستم که زمین و طرحش آماده است و برای 
تأمین هزینه های ساخت با خیرین مشغول 
مذاکــره و صحبت هســتیم. همچنین در 
محوطــه خوابگاه های موجود، توســعه و 
گسترش ظرفیت خوابگاه را از طریق ساخت 
بلوک ها و اتاق های جدید دنبال می کنیم. 
ضمنا به دنبال ســاخت یک مجتمع برای 
اســتادان جوان و محققین پســادکترا هم 
هستیم که در هنگام جذب اگر تمکن مالی 
برای تهیه مسکن مناسب ندارند، یک واحد 
۷۰ تا ۱۱۰ متری، بسته به اینکه فرزند دارند 

یا نه، در اختیارشان قرار دهیم.
ایــنطرحدرشــهرکدانشــگاه

خواهدبودیاجایدیگر؟
با توجه به بعد مسافت و طوالنی بودن مسیر 
دانشگاه تا شهرک دانشگاه، دو محل دیگر 
که فاصله نزدیک تری با دانشگاه دارند، در 
نظر گرفته شــده است و گروهی از خیرین 

بخشــی از هزینه های ســاخت آن را تقبل 
کرده اند.

کدامخوابگاههادرحالحاضردر
دستبازسازیقراردارند؟

بازســازی خوابگاه هــای شــهید احمدی 
روشن و طرشت ۳ در دســت انجام است. 
بــرای خوابگاه های طرشــت ۲ و شــهید 
وزوایی نیز منابع الزم جذب شده و به زودی 
بازسازی آنها آغاز خواهد شد. ممکن است 
تعدادی از خوابگاه های پراکنده دانشگاه 
از کیفیت پایین تری نسبت به خوابگاه های 
در دست اقدام برخوردار باشد ولی دانشگاه 
به دنبال تجمیــع خوابگاه هــای پراکنده 
اســت و به همین دلیل آنها در اولویت قرار 

نگرفته اند.
برنامهنوســازیاتاقهــاوفضای

خوابگاهچگونهاست؟
تعویض پنجره ها و نصب پنجره ها دوجداره 
)UPVC( که عایق صدا و حرارت هستند 
و مشــکل گرمایش اتاق ها در زمستان را تا 
حدی زیادی رفع می کنند، در دســتور کار 
قرار دارد. تعویض کلید و پریزها و رنگ آمیزی 
اتاق ها از دیگر فعالیت هایی ست که انجام 
می شود. لوازم و تجهیزات داخل اتاق )به 
ویژه کمدها( نیز نوســازی و بــا بدنه فلزی 
جایگزین شده و تخت ها هم ثابت می شود. 
زیباســازی فضای اتــاق و تعویض یخچال 
و موکت/فــرش و دیگــر وســایل اتــاق در 
صورتی که متسعمل شده باشند، از دیگر 
کارهایی ســت که صورت می گیرد تا شکل 

ظاهری اتاق ها زیباتر و شکیل تر شود.
ازهزینههایبازسازیوزیباسازی

اتاقهابرآوردیدارید؟
هزینه هــا روزبــه روز عوض می شــود ولی 
بــرآورد امروز ما )مــرداد ۹۹( در حدود ۵۰ 
میلیون تومان برای هر اتاق به طور متوسط 
است؛ اتاق های ۴نفره حدود ۴۰ میلیون و 

اتاق های ۶نفره حدود ۶۰ میلیون.
تمرکزشمابرایجذبکمکهای
خیریــنرویافرادخاصیســت
یــابهصــورتعمومــیفراخوان

اعالمشده؟
از انجمن فارغ التحصیالن خواهش کردیم 

مسئولیت این امر را به عهده بگیرد، یعنی 
انجمن متولی اجرای این پروژه شده است. 
اگر بخواهیــم اتاق های همه خوابگاه ها را 
بازســازی کنیم، حدود ۱۰۰۰ اتاق وجود 
دارد و با متوســط هزینــه ۵۰ میلیون برای 
هر اتــاق، ۵۰ میلیــارد تومــان هزینه کل 
پروژه خواهد بود. انجمن فارغ التحصیالن 
تعهــد کرده تا ســال ۱۴۰۲ همــه اتاق ها 
بازسازی شوند. در این میان خیرین دیگر 
هم مایل به کمک به دانشــگاه هســتند؛ 
بــه عنوان مثــال از ابتدای ســال عالوه بر 
کمــک فارغ التحصیالن دانشــگاه، مبلغ 
یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیز برای 
بازســازی خوابگاه ها از خیریــن دریافت 
کرده ایم. به همین خاطر امیدوار هســتیم 
قبل از ۱۴۰۲ همه اتاق ها را بازسازی کرده 
باشیم و طبق برنامه در دوره های ۵ تا ۷ ساله 
اتاق ها بازســازی شــود تا همیشه اتاق ها 
کیفیت و شکل مطلوبی داشته باشد. این 
کار با همت عالی دانش آموختگان دانشگاه 

محقق می شود.
کمکهافقطمالیســتیاشامل

تجهیزاتهممیشود؟
فقــط مالــی نیســت. ممکن اســت خیر 
یــا فارغ التحصیلــی بخواهد بــا توجه به 
کسب وکار و ارتباطاتش، تجهیزات موردنیاز 
بــرای بازســازی خوابگاه هــا را در اختیار 

دانشگاه قرار دهد.
دانشــگاهبرنامهایبــرایتقدیر
ازفارغالتحصیــالنوخیریــن
مشارکتکنندهدراینطرحدارد؟
از دو طریــق این کار انجام می شــود؛ اگر 
خیرین مایل باشــند اسم شان اعالم شود، 
لوحی در نظر گرفته شده که باالی اتاقی که 
هزینه بازسازی آن را تأمین کرده اند، نصب 
می شود. برای خیرینی هم که ساخت یک 
بلوک یا تعداد زیادی اتاق را تقبل می کنند، 
لوح یادبودی در ورودی یا البی خوابگاه یا 
ورودی بلوک های خوابــگاه تعبیه و نصب 
می شــود. همچنین نام خیرین در پایگاه 
داده خیرین دانشــگاه ثبت می شــود که 
در حــال حاضــر حــدود ۵۰۰ نفــر در آن 
حضــور دارنــد و از این افراد بــرای حضور 

در ضیافت هــا و مراســم ها و جشــن های 
مختلف دانشگاه دعوت به عمل می آید تا 

ارتباط شان با دانشگاه حفظ شود.
دربارهســاختخوابــگاهجدید
میتوانیــدزمانبنــدیحدودی

بگویید؟
درمورد ســاخت خوابگاه زمانی نمی توانم 
اعالم کنم، چون هنوز نیکوکاری آن را تقبل 
نکرده ولی امیدوار هستم تا ۱۴۰۲ مشکل 
ظرفیت خوابگاه های دانشگاه هم رفع شود 
یا الاقل پروژه احداث خوابگاه جدید شروع 

شده و پیشرفت خوبی کرده باشد.
از۵۰میلیــاردیکهبــرایپروژه
بازســازیخوابگاههاذکرکردید،
چنــددرصدتااآلنمحققشــده

است؟
همان طور که اشــاره کردم یــک میلیارد و 
۳۰۰ میلیون تومان از طرف سه خیر بزرگ 
تعهد شده است، ۷۳۰ میلیون تومان هم از 
طرف فارغ التحصیالن تاکنون تأمین شده. 
البته ما تازه این طرح را آغاز کرده ایم. قرار 
بود اولین جلسه پویش بازسازی خوابگاه را 
بهمن ماه سال ۹۸ برگزار کنیم که با توجه 
به شــیوع کرونا به اوایل خرداد ۹۹ موکول 
شــد و نباید انتظار زیادی داشــته باشیم. 
نیاز به اطالع رســانی و ترویج طرح داریم. 
ابتدای طرح اینرســی قابل توجهی وجود 
دارد ولی به تدریج گسترش پیدا می کند. 
امیدوار و خوش بین هستم که تا آخر امسال 
ما حداقل ۱۰۰ اتاق را تعمیر کرده باشیم.
انجمــن و دانشــگاه برنامــه
ی ا بــر  ن لتحصیــال غا ر فا
اطالعرســانیوگســترشطرح

چیست؟
انجمن فــارغ التحصیالن طــرح را با ۱۰ 
دوره اول ورودی دانشــگاه شروع کرد، چرا 
که دانش آموختگان ۱۰ دوره اول دانشگاه 
به خاطر جشن های چهل سالگی ورودشان 
به دانشــگاه دور هم جمع شــده بودند و با 
یکدیگر ارتباط داشــتند و دعوت از ایشان 
برای این طرح آسان تر بود و از سوی دیگر 
این دانش آموختگان در سنی هستند که 
احتماال از نظر مالی تمکن خوبی داشته و 
میل به کمک به دانشگاه دارند. از هر دوره 
دو یا ســه نفر دعوت شــدند تا هسته اولیه 
شــکل گیرد و آنها با هم دوره ای های خود 
صحبت کرده و نظرشــان را برای بازسازی 
خوابگاه جلب کنند. قرار شده هر دوره ۱۰ 
اتــاق را به عهده بگیرد تا ۱۰۰ اتاق تا پایان 
سال بازسازی شــود. ممکن است به عدد 
بیش از ۱۰۰ اتاق نیز دست پیدا کنیم؛ مثال 
دوره پنجمی ها تاکنون بیش از ۱۰ اتاق را 

تقبل کرده اند. 
در اقــدام دیگــری، اطالعــات اســکان 
دانشجوهای قدیمی در خوابگاه ها را تهیه 
و ثبت کرده ایم تا با آنها برای بازسازی همان 
اتاقــی که در آن ســاکن بوده انــد، مکاتبه 
 کنیم. این طرح را ان شــاءالله در نیمه دوم 
۹۹ آغاز می کنیم و حدود ۲۰۰۰ نفر را برای 

شروع در نظر داریم.

گفت وگو

گردهماییفارغالتحصیالندرخوابگاهطرشت۳برایپویشبازسازی
خوابگاهها-خرداد۹۹

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  863

   1399 مـاه  مهر   30 چهارشنبه 
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بخش خبری



بازگشت به عقب؛ 
دوباره استارتاپ؟

امروز چی بپوشم؟ شام چی بخورم؟ 
ســاعت چند از خواب بیدار شوم؟ 
همه اینها سواالتی ســت که روزانه 
بارها به آنها جــواب می دهیم. در واقع 
تمــام اینهــا انتخاب هایی ســت که در 
موردشان تصمیم می گیریم. زندگی هر 
انسان مجموعه ای از تصمیماتی ست 
که در طــول حیات خــود می گیرد؛ از 
تصمیمــات کم اهمیت و با تأثیرگذاری 
محدود مثل انتخاب بین دوغ یا نوشابه! 
یا تصمیماتی که زندگی میلیون ها نفر 
را تحت تأثیر قرار می دهد، مانند جنگ 

یا صلح!
اســتارت آپ زدن یا ملحق شدن به یک 
اســتارت آپ یکی از همین تصمیمات 
مهم هســت؛ ازجملــه تصمیماتی که 
بایــد بــا وســواس و دقت زیــاد گرفته 
شــود، چراکــه ممکن اســت در آینده 
تنها یــادگاری این تصمیم پشــیمانی 
باشــد! وقتی ایده ای در ســر دارید یا 
تیمی از شــما دعوت می کند که عضو 
استارت آپ شان شوید، در واقع به یک 
دوراهی رســیده اید که بایــد انتخاب 
کنید از مسیر اصلی بروید یا از یک راه 
سخت و دشــوار و با احتمال موفقیت 

پایین.
در نگاه اول وقتی انسان خوب فکر کند، 
هیچ منطقی وجود ندارد که یک راه پر از 
ریسک و سختی را برگزیند، به امید آنکه 
روزی به موفقیت دســت یابد اما سوال 
این است که چرا افراد در این مسیر قدم 
می گذارند ؟ شاید با خودتان می گویید 
از سختی های مســیر خبر نداشته اند 
و بعــد از شکســت های متوالی اکنون 
پشــیمانند که چرا ایــن راه را انتخاب 
کرده اند. شــاید حق با شما باشد و این 
افراد صرفا به امید آینده و بدون در نظر 
گرفتن شرایط این راه را برگزیده اند، اما 
سوال جالب تر این است که آیا با توجه به 
شکست  ها و سختی های این مسیر، اگر 
به گذشته برگردند، دوباره همان مسیر 
را انتخاب می کنند یا در مسیر راحت و 

بی دغدغه گام می نهند؟
وقتــی بــرای اولین بار این ســوال را از 
فردی که در گذشته کسب وکاری داشته 
ولی اکنون شکســت خورده پرســیدم 
جوابش جالب بود: »وقتم تلف شد ولی 
دوباره همین تصمیم را می گیرم!« برای 
مــن جالب بود که چرا حاال که می داند 
شکســت خورده، دوبــاره می خواهد 
همــان راه را تکــرار کند. آنجــا بود که 
متوجه نکته ای مهم شدم که تاکنون به 
آن دقت نکرده بودم؛ آن مســیر سخت 
و آن همه شکست آن فرد را تغییر داده 

بود. می گویند:
ما از پیروزی چیز کمی یاد می گیریم اما 

از شکست، چیزهای زیادی.

حسین خلیلی

استارت آپ

نوبل ۲۰۲۰ اقتصاد مسائل دنیای واقعی را حل می کند

حراج نوبل
برندگان جایــزه نوبل اقتصاد 
در ســال ۲۰۲۰ یــک صفت 
جالب دارند: رابرت ویلســون 
۸۳ ســاله و پاول میلگرام ۷۲ 
ساله استاد و شاگرد هستند. 
اعالم برنده شدن این زوج برای عالقه مندان 
ویلسون خوشحالی مضاعفی در پی داشت، 
چون بدین ترتیب تا به حال ویلســون و سه 
شاگردش جایزه نوبل را دریافت کرده اند، یا 
به بیان الوین راث، شــاگرد ویلسون و برنده 
نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۲، »سلسله ویلسون 

گسترش یافته است«.

اقتصادخوببایددنیارابهترکند
در بیانیه بنیــاد نوبل آمده کــه این دو نفر 
جایــزه را »برای بهبود بخشــیدن به نظریه 
حراج و طراحی حراج های جدید« دریافت 
کرده اند. برای درک مفهوم طراحی حراج، 
ابتدا الزم اســت مفهوم طراحی مکانیزم را 
بدانیم. به طور کلی طراحی مکانیزم یعنی 
طراحی یک سیستم اقتصادی برای هدفی 
خاص با در نظر گرفتن انگیزه های بازیگران 
آن سیستم. به عبارت دیگر حین طراحی 
یک سیستم الزم است به انگیزه های فردی 
بازیگــران آن سیســتم توجه شــود، وگرنه 
طبیعی ست که آنها در راستای اهداف کل 
سیستم رفتار نخواهند کرد. البته خدمتی 
که این دو نفر، و مخصوصا ویلسون به علم 
اقتصــاد کرده اند، تنها در دســتاوردهای 
معمول علمی آنها متبلور نمی شود. آنها از 
پیشتازان نگاه مهندسی به اقتصاد هستند. 
نگاهی که می گوید اقتصاد نباید فقط درگیر 
»فهمیدن آنچه هست« باشد، بلکه باید با 
اســتفاده از این دانــش وارد دنیای واقعی 
شــده و آن را برای بهبــود وضع همه تغییر 
دهد. روح طراحی مکانیزم با تغییر فعال- و 
نه مطالعه منفعل- در دنیای واقعی عجین 
اســت، یعنی طراح مکانیــزم وارد جامعه 
می شــود و با گذار از تئوری ســاده )حتی 
با اســتفاده از آزمون و خطا( یک سیســتم 
جدید و بهتر به جهان می افزاید. این روح تا 
حدود زیادی از سوی ویلسون و شاگردانش 

شکل داده شده است.

مکانیزمیخوباستکهبازیگرهابه
آناعتمادکنند

طراحــی مکانیزم با اینکــه یک علم جوان 
است، شاخه های متعددی دارد و دو شاخه 
بسیار پرکاربرد آن، طراحی حراج و طراحی 
matching است. شاید معروف ترین مثال 
از کاربرد عملی طراحــی مکانیزم، برنامه 
ملی matching رزیدنت پزشکی است که 
از ســوی الوین راث طراحی شــد و برای او 

جایزه نوبل را به ارمغان آورد.
در اواخر دهه سی میالدی و با افزایش رقابت 
بیمارستان های بزرگ در آمریکا، مسئوالن 
این بیمارستان ها در راستای جذب بهترین 
پزشکان به دانشکده های پزشکی مراجعه 
کرده و قبل از فارغ التحصیلی دانشجویان 
ممتــاز، با آنها قرارداد کار می بســتند. این 
روند به تدریج شدت گرفت تا اینکه در دهه 
چهل میالدی به جایی رسید که دانشجویان 
دو ســال قبل از فارغ التحصیلی استخدام 
می شــدند. این وضعیت برای هیچ کدام از 
بازیگران ماجرا خوشایند نبود: دانشگاه ها 
از برهم خوردن آرامش محیط علمی ناراضی 

بودند و از سوی دیگر در اکثر موارد عملکرد 
علمی دانشجو پس از اطمینان از استخدام 
افت می کرد. بیمارستان ها هم مجبور بودند 
دو سال قبل از فارغ التحصیلی کیفیت کار 
دانشــجو را حدس بزننــد و بعضا محل کار 
مطلوب دانشــجویان در طول این دو سال 

تغییر می کرد. 
در ایــن راســتا یک سیســتم متمرکز برای 
وصل کــردن فارغ التحصیالن پزشــکی و 
بیمارستان ها طراحی شد و از سال ۱۹۵۱ 
به اجرا درآمد. دانشــجویان یک فهرســت 
مرتــب از شــغل های مطلوب شــان ارائــه 
می کردند و در مقابــل کارفرمایان نیز یک 
فهرست مرتب از دانشجویان مطلوب شان 
ارائه می دادند، سپس طی یک الگوریتم، 
هر دانشــجو به یــک بیمارســتان معرفی 
می شد. این سیســتم تا حدود دهه هفتاد 
بسیار موفق بود و ۹۵درصد از ظرفیت خالی 
بیمارســتان ها را تأمین می کــرد اما کم کم 
مشکالتی نمایان شد؛ از یک سو با افزایش 
تعداد بانوان دانشــجوی پزشــکی، تعداد 
زوج هایی که ترجیح می دادند در یک محل 
شاغل باشــند افزایش یافت، در حالی که 
سیستم برای پذیرش این نوع درخواست 
طراحی نشــده بود. از سوی دیگر، پس از 
گذشت سال ها راه هایی برای »بازی دادن 
سیســتم« کشــف شــده بود، یعنی افراد 
لیست را به نحوی پر می کردند که بهترین 
نتیجه حاصل شــود، نه بــه ترتیب واقعی 
ترجیحات شان و یا بعضا دانشجویان خروج 
از سیستم و تعامل مستقیم با بیمارستان ها 

را ترجیح می دادند.
پــس از چندبــار تغییر جزیــی در قوانین، 
از الوین راث تقاضا شــد این سیســتم را به 
کلی بازطراحی کند که منجر به تأســیس 
برنامــه ملی matching رزیدنت پزشــکی 
شــد. این نهاد غیردولتی ســاالنه ۳ ۱هزار 
موقعیت شــغلی جدید را پر می کند. نکته 

کلیدی طراحی این مکانیزم در نظر گرفتن 
انگیزه های طرفین اســت: الزم است همه 
بپذیرنــد که بهترین راه یافتن طرف مقابل 
اســتفاده از این سیستم است و همچنین 
هیچ یک از طرفین نباید بتوانند سیســتم 

را بازی دهد.

پیچیدگیهاییکحراجخوب
طراحــی حــراج، کــه ویلســون و میلگرام 
برای آن نوبل بردند، دیگر شــاخه بســیار 
پرکاربــرد طراحــی مکانیزم اســت. طراح 
حــراج، می خواهــد یک یــا چنــد کاال را 
بفروشــد و هم زمــان چند هــدف دیگر را 
نیز دنبــال می کند: حداکثــر کردن مبلغ 
فــروش، ســرعت بــاال و اعتمــاد کامل به 
برگزارکننــده حــراج )اینکــه برگزارکننده 
توانایی فساد نداشته باشد( از معروف ترین 
ایــن اهــداف هســتند. امروزه حــراج در 
واگذاری جایگاه هــای تبلیغات اینترنتی 
بسیار پرکاربرد اســت و شرکت هایی نظیر 
گوگل از آن استفاده می کنند. دکتر محمد 
اکبرپور، فارغ التحصیل دانشگاه شریف، 
شاگرد الوین راث و هیئت علمی دانشگاه 
اســتنفورد، جزء برجسته ترین فعاالن این 

زمینه است.
یکــی از اصلی تریــن دســتاوردهایی کــه 
منجر به اختصاص جایزه نوبل به ویلسون 
و میلگرام شــد، طراحی حــراج طول موج 
اســت. این طول موج ها در دســت دولت 
هستند و به شــرکت های خصوصی، برای 
اســتفاده در ارائــه خدمــات تلویزیــون و 
اینترنــت، واگــذار می شــود. در گذشــته 
برای واگذاری آنها از سیســتم نام نویســی 
و قرعه کشــی استفاده می شــد که هزینه 
قابــل توجهــی داشــت. از ســوی دیگر با 
افزایش تعــداد متقاضیــان، نارضایتی از 
این سیستم افزایش یافت. حراجی که این 
دو نفر طراحی کردند، ۱۰ مجوز را در سال 

۱۹۹۴ به قیمت ۶۱۷میلیون دالر فروخت. 
در ادامه میلگرام در ســال ۲۰۱۶ با تعمیم 
این حراج یک مشکل دیگر را نیز حل کرد: 
یک مشکل جدی به وجودآمده با گسترش 
فنــاوری ایــن اســت کــه عرضه کنندگان 
اینترنــت پرســرعت بــه پهنای بانــد قابل 
توجهی نیاز دارند، درحالی که بخش قابل 
توجهــی از مجوزهــای موجــود متعلق به 
شــرکت های تلویزیونی ســت. اگر اخبار را 
دنبال کرده باشید، در حال حاضر در ایران 
نیز این مناقشــه میان صداوسیما و وزارت 
ارتباطات وجــود دارد. میلگرام یک حراج 
پیچیده طراحی کرد که ابتدا فرکانس ها را از 
شرکت های تلویزیونی بازخرید و سپس آنها 
را به صورت بســته به شرکت های اینترنتی 
فروخت. همه طرفین از این راه  حل راضی 
بودنــد، چراکــه شــرکت های اینترنتی به 
پهنــای باند الزم رســیدند و شــرکت های 
تلویزیونــی در مقابل واگــذاری، مجموع 

۱۹.۸میلیارد دالر دریافت کردند.

علمجوانوآیندهدار
طراحــی مکانیــزم می توانــد کاربردهای 
گســترده ای در ایران نیز داشته باشد. دو 
مثالی که از کاربرد آن زده شــد در ایران نیز 
به کار می آیند. از ســوی دیگــر باید توجه 
داشــت کــه اولیــن کالس درس رســمی 
طراحی مکانیزم حدود سال ۲۰۰۰ برگزار 
شده است، به بیان دیگر این شاخه از علم 
بسیار جوان است و هنوز تمام کاربردهای 
آن تبیین نشــده اما چارچــوب آن، یعنی 
مدیریت انگیزه های فردی برای رســیدن 
به چند هدف جمعــی، بالقوه کاربردهای 
فراوانــی در ایران دارد. حضور دکتر محمد 
اکبرپور، که در میــان اقتصاددانان جوان 
یکی از امیدهای اصلی دریافت جایزه نوبل 
در آینده است، ایرانیان را بیشتر به این علم 

عالقه مند و امیدوار می کند.

مهدی 
زین الدین

گزارش

ویلسونوسهشاگردشتاکنونجایزهنوبلاقتصادرابردهاند.
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اقتصاد و کسب وکار



ازنازپروردگانتنعمتارندانبالکش
بنیــاد ملی نخبگان چندسالی ســت که رویــه اش را در ارائه تســهیالت و 
کمک هــای مالــی و غیرمالــی به اعضــا و مخاطبانش تغییر داده اســت. 
در ســال های نخســت وقتی بچه ها افتخاری کســب می کردند، مثال رتبه 
کنکورشان جزء رتبه های برتر بود یا در المپیادهای علمی مدال می آوردند، 
مســتقیما تســهیالتی به آنها اختصاص پیدا می کرد که به صورت جایزه و 
کمک هزینه تحصیلی و در قالب پرداخت های ماهیانه به حساب شان واریز 
می شد. چهارپنج سال قبل این رویه تغییر کرد و مقرر شد پرداختی مالی به 
دانشجوها در ازای کاری باشد که آنها در دانشگاه و زیر نظر استادشان انجام 
می دهند؛ مثال می توانستند در قالب طرح آموزش یاری، دستیار آموزشی 
)TA( یک استاد شوند و در ارائه درس و کالس های حل تمرین به او کمک 
کنند تا راتبه آموزشی به آنها پرداخت شود. یا در طرح پژوهش یاری دستیار 
پژوهشــی )RA( یک استاد شده و در یک پروژه تحقیقاتی و پژوهشی با او 
همکاری می کردند و یا در طرح فن یاری دستیار فنی استاد در یک شرکت 
دانش بنیان می شدند. این طرح اوضاع را کمی بهتر کرد ولی در سال ۹۶ برای 
بهبود بیشتر و افزایش کیفیت راتبه های پرداختی به دانشجوهای عضو بنیاد، 
طرح حمایت از هسته های پژوهشی مسأله محور که در گوشه وکنار طرح های 
بنیاد خاک می خورد، روی میز قرار گرفت تا راتبه های دانشجویی از طریق آن 
پرداخت شود. در این طرح دانشجوها در کنار و زیر نظر یک استاد خبره و در 
قالب یک تیم یا هسته پژوهشی، روی یکی از نیازها و مسائل واقعی کشور کار 
می کنند، در واقع پژوهش یاری و فن یاری در این طرح ترکیب می شود. جوایز 
و تسهیالت و کمک هزینه های بنیاد هم از طریق این هسته های پژوهشی به 

دانشجوهای حاضر در آنها اختصاص پیدا می کند.

۹ماهکارروییکمسألهواقعی
در طرح شهید احمدی روشن اعضای هیئت علمی دانشگاه های مختلف 
مسائلی واقعی را از صنعت و جامعه و نهادهای مختلف دریافت کرده و برای 
آنها یک پروپوزال تهیه می کنند و به همراه کمیت و کیفیت نیروی انســانی 

مورد نیاز به بنیاد ارائه می دهند. این مســائل در حوزه های مختلف از علوم 
پایه و فنی مهندســی تا پزشکی و علوم انســانی و هنر و علوم حوزوی طرح 
شده و هرکدام از آنها به نیروی انسانی متنوع و با تخصص های مختلف نیاز 
دارد و در آنهــا همکاری های بین رشــته ای و بین حوزه ای صورت می گیرد. 
دانشــجوها طرح های مورد نظرشان را بر اساس اولویت انتخاب می کنند و 
رزومه آنها به دست استادان می رسد و با توجه به بررسی رزومه ها و مصاحبه 
با دانشجوها، تیم های پژوهشی شکل گرفته و در طول ۹ ماه تحصیلی این 

تیم روی مسأله طرح شده کار می کند.
هر دانشــجو در هر هفته بین ۱۵ تا ۲۰ ساعت باید در کار هسته پژوهشی 
مشارکت داشته باشد، البته با توجه به ایام امتحانات و دیگر باالوپایین های 
دوران دانشجویی، این زمان می تواند شناور باشد و هم وغم بنیاد و استاد 

آسیب ندیدن روند تحصیل دانشجو در دانشگاه است.

چیزهاییکهدردانشگاهپیدانمیشود
حضور در یک هســته پژوهشی مسأله محور برای دانشجویی که در حالت 
عادی سرش بیشــتر گرم کتاب و دفتر و تمرین و پروژه های نسبتا فانتزی 

دانشگاهی ســت، حداقل مزایای زیر را می تواند به همراه داشته باشد:
z	.یک کار تیمی و گروهی بلندمدت را تجربه می کند
z	 مسأله یک مسأله واقعی و برای رفع یک نیاز از صنعت و جامعه کشور است

و تأثیر آن در زندگی به طور ملموس حس می شود.
z	 ،به صورت غیرمســتقیم آموزش های متنوعی را در زمینه مدیریت پروژه

راه اندازی کسب وکار، ارائه پیشنهاد و پروپوزال به مخاطب، فنون مذاکره 
و... فرامی گیــرد و بنیاد هم دوره های آموزشــی متعددی را در طول دوره 

برای یادگیری شرکت کنندگان تدارک می بیند.
z	 کار پژوهشــی و فنی زیر نظر یک اســتاد خبره برای رفع یک نیاز واقعی از

کشور حس خودباوری و مفیدبودن را به دانشجو القا می کند.
z	 ،بنیاد به دانشجوهای حاضر در هسته های پژوهشی با تأیید استاد هسته

راتبه دانشجویی پرداخت می کند و به سرانجام رساندن موفق طرح، امتیاز 

نخبگی برای دانشجوهای حاضر در هسته را به دنبال دارد.
z	 بنیاد ملی نخبگان، معاونت علمی ریاست جمهوری و دیگر نهادها بعد از

پایان طرح از تیم هایی که کارشــان به سرانجام رسیده، حمایت های الزم 
را انجام می دهند تا بتوانند کسب وکارشان را راه بیندازند و محصول شان 
را به مشــتری دســت به نقد منتظر در جامعه برســانند و چرخ کارشان را 

بدون لنگ بچرخانند.

چرااینمسیرسخت؟
بنیاد ملی نخبگان هدف خویش از رفتن به سمت وسوی طرحی مثل شهید 

احمدی روشن را در موارد زیر جست وجو می کند:
z	تکمیل چرخه تربیت نیروی انسانی در بستر حل یک مسأله واقعی

معموال در دانشگاه دانشجو درسش را می خواند و پاس می کند، با مسائل 
علمی و درســی آشنا می شــود و گاهی هم ناخنکی به پژوهش در کنار 
اســتاد می زند اما کمتر پیش می آید که ســراغ حل مسائل جامعه برود. 
پایان نامه ها و پژوهش های دانشــگاهی هم خیلــی اوقات کاری به کار 
اتفاقات و رخدادهای بیرون دیوارهای دانشــگاه ندارند. از سوی دیگر 
کار تیمــی و گروهی در این پروژه هــا و پژوهش ها کمتر جای خودش را 
پیدا می کند. ولی در هســته های پژوهشی مســأله محور دانشجوهای 
مستعد در حل مسائل و رفع نیازهای واقعی کشور هم ورزیده می شوند، 
کار تیمی را تمرین می کنند، با زیر و بم مســائل واقعی آشــنا می شوند، 
همکاری گروهی، مسئولیت پذیری، تعهد، حرکت و فعالیت طبق برنامه 
و زمان بندی، مسأله شناســی، بررســی راه حل های موجود و نقد آنها، 
انتخاب بهینه ترین راه حل و کار روی آن را زیر نظر یک استاد خبره تجربه 
می کنند؛ اســتادی که روحیه کار آموزشی دارد و در مسیر رفع نیازهای 

جامعه قدم برداشته و صاحب نظر و صاحب سبک است.
z	آشنایی با نیازها و مسائل واقعی جامعه

دانشــجویی که ســرش فقــط به درســش گرم باشــد و دنیایــش همان 
چهاردیواری دانشگاه، نمی فهمد که در خیابان کنار دانشگاه دیروز و امروز 

پولت را درست خرج کن

میوه های یک طرح

نگاهی به طرح های شهید احمدی روشن و شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان

بازیافت مس از محل جمع آوری لجن واحدهای آبکاری نیکل به روش تصفیه 
الکتروشیمیایی

هــدف این پژوهــش تولید مس 
خالص کاتدی )خلوص بیش از 
۹۹.۹درصد( از محل لجن های 
ایجاد شده در واحدهای آبکاری 
نیکل بــود. این لجن هــا مقدار 
قابل توجهی مس دارند و از نظر 
اقتصــادی می صرفــد که بیش 
از ۹۰درصــد محتوای مس آنها 

بازیابی شود. 
تنهــا روشــی کــه می تواند هم 
خلوص مس بسیار باالیی داشته 
باشــد و هم راندمان باال، تصفیه 
الکتروشــیمیایی مــس اســت. 
هدف اصلــی پژوهــش ۹ماهه 
بازیافــت مــس بــود کــه تقریبا 
به طور کامــل انجام شــده ولی 
 بازیابی نیکل هنوز تکمیل نشده 

است. 
هسته پژوهشی نیز در شرف عقد 
قرارداد با سرمایه گذار قرار دارد و 
ثبت اختراع طرح نیز با مشارکت 
تمامی اعضای هســته در دست 

اقدام است.

پایش هوشمند سالمت پل ها
پل ها یکی از اجزای کلیدی در توسعه شبکه های حمل ونقل درون شهری و برون شهری به حساب می آیند. پل ها در 
طول زمان عمر خود، در معرض عواملی قرار می گیرند که می تواند باعث تخریب آنها و یا ایجاد نقص های اساسی 
در آنها شــود. به همین خاطر ارزیابی عملکرد و پایش ســالمت ســازه پل با توجه به تنوع، شدت و تداوم بارهای 
دینامیکــی وارد بر آن اهمیت زیادی دارد. دو هدف عمده در پایش رفتار دینامیکی پل ها، تشــخیص زودهنگام 
آســیب های وارد به اجزای مختلف از طریق پایش مســتمر رفتار ارتعاشی آنها و پایش و ارزیابی وضعیت سالمت 

پل ها بالفاصله پس از وقوع رخدادهای جدی نظیر زلزله و طوفان های شدید است.
هدف از این طرح، طراحی و پیاده سازی سامانه پایش سالمت پل با بهره گیری از پردازش هم زمان تصاویر ثبت شده 

بــا دوربین ها و ســیگنال های 
از  به دســت آمده  ارتعاشــی 
سنســورهای جانمایی شــده 
روی عرشه و پایه پل و همچنین 
بررســی و طراحــی یک نمونه 
تــار  از حســگرهای کرنــش 
نوری به منظور پایش سالمت 
هســته  اســت.  بــوده  پــل 
پژوهشــی این طرح موفق به 
متقاعدسازی سازمان مشاور 
خدمــات فنــی و مهندســی 
شــهرداری تهــران، به عنوان 
بهره بــردار بیــش از ۷۰۰ پل 
در شــهر تهران برای حمایت و 
به کارگیری دستاوردهای خود 
در تعدادی از پل های پایتخت 

شده است.
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اغراقنیســتاگربگوییمتاچهارپنجســالپیشبنیادملینخبگانرابابایپولداررتبههایبرترکنکورومدالآورانالمپیادمیشــناختندکهپول
توجیبیماهیانهایدرجیبفرزندانخودشمیگذاردودیگرکاریبهکارآنهاندارد.اینفرزندانکمیتاقســمتینازپروردههماینپولرابهزخمی
اززندگیشــانمیزدندوارتباطشــانبابنیادملینخبگانفقطمحدودبودبههمینحساببانکیکههرماهباچاشنیکمیدیروزودشارژمیشدو
همراهشقندیدردلآنهاآب.امابنیادازچندســالقبلمســیرشراازاینراهسهلالعبورولیبیمقصدکجکردبهراهیکهاگرچهدردسرداشتوسنگالخی
بود،حداقلامیدیبهحلمسألهیارفعنیازیازکشوردرانتهایشسوسومیزد.ابتداقرارشدکمکهزینههایتحصیلیدرازایانجامکاریازسویاعضایبنیاد
دردانشــگاهبهآنهاپرداختشــودوازیکیدوسالقبلهمطرحهاییراهافتادهتاتیمهاییازدانشجوهاواستادانشکلبگیردورویمسألهایواقعیکارکنند.
برایبیشتردانستندربارهاینطرحهارفتیمسراغدکترساالریه،استاددانشکدهمکانیکومعاونآیندهسازانبنیادملینخبگان،تادرایندوصفحهشماراهم

بااینطرحهابیشترآشناکنیم.جزئیاتیراهمکهاینجاپیدانکردید،دروبسایتبنیادبهنشانیbmn.irجستوجوکنید.

و فردا چه چیزی جریان دارد و می تواند با دانش و فنی که کسب کرده، به 
دنبال حل مسائل و رفع نیازهای واقعی جامعه اش باشد و حس خوب مفید 
بودن و ثمر رساندن را تجربه کند. هسته های پژوهشی مسأله محور دانشجو 

را از آن محیط ایزوله بیرون می آورد و پرت می کند وسط دنیای واقعی.
z	حل مسائل و رفع نیازهای واقعی کشور

اگرچه از یک تیم دانشــجویی در ۹ماه تحصیلی انتظار زیادی نمی رود و 
مســائل و نیازها مفصل تر و گسترده تر از این حرف ها هستند ولی در هر 
صــورت، محصول کار ۹ماهه این تیم زیر نظر یک اســتاد خبره به دردی 
از دردهای جامعه می خورد و هرچند محدود می تواند در شــرایط زندگی 

مردم چند قدمی بهبود حاصل کند.
z	اعتماد صنعت و جامعه به دانشگاه

نهاد یا بخشــی که مســأله اش را طرح کرده و به این هسته های پژوهشی 
ســپرده، با دیدن نتایج کار کم کم اعتمادش جلب می شود و باز هم سراغ 

دانشگاه و دانشجو و استاد می آید تا دوای دردش را بگیرد.

دورهپنجمبا۲۵۰طرح
امسال پنجمین دوره طرح شهید احمدی روشن برگزار می شود. دوره های 
اول و دوم در سال ۹۶ و به ترتیب با ۷ و ۲۰ هسته پژوهشی به پایان رسید که 
بیشترشان در حوزه فنی مهندسی بودند. تعداد هسته ها در دوره سوم به ۷۰ 
افزایش پیدا کرد و حوزه های علوم انسانی و پزشکی و زیست فناوری هم به 
آنها افزوده شد. البته همچنان بیشتر هسته ها در تهران تمرکز داشتند. در 
دوره چهارم ۱۰۰ هسته در تهران و ۵۰ هسته در دیگر استان ها شکل گرفت 
که همه حوزه های دانشگاهی را شامل می شد و امسال، در دوره پنجم قرار 

است ۲۵۰ هسته پژوهشی روی ۲۵۰ مسأله کار کنند.

رقابتبرایحلمسأله
طرح شــهید بابایی از ســال ۹۸ کارش را شــروع کرده و امسال اولین دوره 
خود را تجربه می کند. در این طرح کارگزاران بنیاد مجموعه ای از مسابقات 

دانشــجویی را برنامه ریــزی و اجرا می کننــد که در آن مســائل مختلف در 
حوزه هــای گوناگون از شــرکت های دانش بنیان و دســتگاه ها و نهادهای 
مختلف جمع آوری شــده و بعد از پر و بال دادن و ســر و شکل دادن به آن با 
همکاری کارگزار و بنیاد و صاحب مسأله، بین تیم های دانشجویی به رقابت 
گذاشته می شود. تیم های دانشجویی با راهنمایی استادان روی مسأله کار 
می کنند و ضمن رقابت و انتخاب تیم های برتر در هر مســأله، خروجی کار 
تیم ها از ســوی صاحب مســأله به کار گرفته می شود. البته مسأله ای که در 
این مســابقات طرح می شود، باید کاربردی و نیاز واقعی جامعه باشد و اگر 
خروجی کار یک محصول است، باید از قابلیت فروش به عنوان یک محصول 

دانش بنیان از سوی تیم دانشجویی توسعه دهنده برخوردار باشد.
برگزیــدگان طرح شــهید بابایــی می توانند بــا حمایت های بنیــاد و دیگر 
دســتگاه ها هم خودشــان محصول و نتیجه کارشــان را توســعه داده و به 
کسب وکار تبدیل کنند، هم ممکن است شرکت طرح کننده مسأله، نتیجه 
و محصول کار را از آنها خریداری کند و هم احتمال دارد تیم دانشــجویی به 
اســتخدام شرکت دربیاید و کارش را آنجا ادامه دهد. البته جوایز نقدی هم 
مثل هر مســابقه ای انتظار تیم برتر را می کشد. اگر هم دانشجویی مشمول 
تسهیالت بنیاد باشد، با تأیید کارگزار و استادان راهنما راتبه دانشجویی اش 

هم به تناسب کار و فعالیتش در تیم به او پرداخت می شود.

استعدادهاییکهدردانشگاهشناختهنمیشوند
از جمله اهداف طرح شهید بابایی شناسایی دانشجویان مستعدی ست 
که بنیاد از طریق مسیرهای عادی در دانشگاه نمی تواند آنها را بشناسد. 
فعالیت های آموزشــی و پژوهشــی، فعالیت های فناورانــه، اختراع، کار 
در شــرکت های دانش بنیان، حضــور فعال و موثــر در پروژه های ارتباط 
با صنعت دانشــگاه، کســب رتبه های برتــر در مســابقات و المپیادهای 
دانش آموزی و دانشجویی و کنکور، چاپ مقاله و... از جمله راه هایی ست 
کــه افراد می توانند امتیازهای نخبگی را در آنها کســب کرده و مشــمول 
پشــتیبانی بنیاد قرار گیرند. عالوه بر اینها در طرح شــهید بابایی ممکن 

است اســتعداد برخی افراد در زمینه دانش و مهارت و فن در حل مسأله 
و ســاخت محصول و ایده پردازی کشــف شــود و بنیاد به حمایت از آنها 
بپردازد. دانشجوهای تیم های برتر طرح شــهید بابایی می توانند امتیاز 
نخبگــی را به دســت آورند و ســبد امتیازی شــان را پر کنند تا مشــمول 

تسهیالت بنیاد شوند.

بهدردمنهممیخوردیانه؟
دانشجوهای مشمول جوایز تحصیلی بنیاد، دانشجوهای کارشناسی با معدل 
باالی ۱۷ و دانشجوهای تحصیالت تکمیلی با معدل باالی ۱۸ )با احتساب 
ضریب رشته و دانشگاه( مخاطبان طرح شهید احمدی روشن هستند ولی 
در طرح شهید بابایی محدودیتی برای شرکت دانشجوها وجود ندارد و همه 
می توانند با حضور در آن و تشکیل تیم، چالش حل مسأله و رقابت با دیگر تیم ها 
را تجربه کنند. مخاطب طرح شهید بابایی بیشتر دانشجوهای دوره کارشناسی 
و سال های اول دوره ارشد هستند، چراکه فضای پژوهش و تحقیق نسبت به 
طرح شهید احمدی روشن کمتر است و جنس کار، فانتزی های یک رقابت و 

مسابقه را چاشنی خودش دارد.

اولینسالویکتجربهجدید
طرح شــهید بابایی اولین سال خود را سپری می کند و در قالب چند رویداد 
و مسابقه پیگیری می شود. االن رویداد »ره نشان« که از شهریور شروع شده 
و تا آذر و دی ادامه دارد، در جریان است که در آن ۴۵۰۰ شرکت کننده روی 
۶۰ مسأله در ۵ حوزه آب و محیط زیست، انرژی، حمل ونقل، زیست فناوری 
و هوشمندســازی مشــغول رقابتنــد. قبل از ره نشــان نیز رویــدادی با نام 
»پیچ خط مشــی« در حوزه سیاســت گذاری و علوم اجتماعی در دانشگاه 
علم وصنعت برگزار شــد و بعد از ره نشان هم رویداد محصول محور »فرصت« 

آماده استارت زدن است.
تیم های برتر ره نشان نیز قرار است به طرح شهید احمدی روشن وارد شوند 

و برای تکمیل کارشان هسته های پژوهشی تشکیل دهند.

پرونده

طراحی و ساخت یک سیستم ثبت پتانسیل های مغزی بی سیم
خروجی نهایی این هسته سخت افزار و نرم افزار یک سیستم بی سیم ثبت پتانسیل های مغزی بوده که در نهایت یک 
نمونه آزمایشگاهی ۱۶کاناله طراحی و ساخته شده است. ویژگی های درنظرگرفته شده برای این سیستم در مقایسه 
با نمونه های رقبای خارجی بسیار مناسب و قابل رقابت است؛ برای مثال نرخ نمونه برداری در عمده سیستم های 
ثبت بی ســیم سیگنال های الکتروانسفالوگرام ۲۵۰ یا ۵۰۰ نمونه بر ثانیه است، در حالی که در طرح موجود نرخ 
نمونه برداری ۱۰۰۰ نمونه بر ثانیه در نظر گرفته شــده اســت. استفاده از تقویت کننده کم نویز و مدارات دیجیتال 
طراحی شده دقت و کیفیت باالی ثبت سیگنال را در پی داشته است. همچنین در این سیستم واسط گرافیکی و 
نرم افزارهای پردازشی قابلیت های کاملی دارند که خریدار را از تهیه محصوالت نرم افزاری دیگر بی نیاز می سازد.

طراحی و ساخت سامانه پایش، تفسیر و بهینه سازی مصرف سوخت کشتی
کاهش مصرف ســوخت کشتی به دو دلیل 
اهمیت خاصی برای شرکت های کشتیرانی 
دارد: هزینــه میلیــون دالری ســوخت هر 
کشــتی در ســال و رعایت قوانیــن جدید و 
ســختگیرانه کاهــش آالینده هــا. مصرف 
ســوخت در کشــتی به عوامل متعددی از 
قبیــل شــرایط محیطی )موج، بــاد و...(، 
میزان تمیزی بدنه و پروانه، عملکرد سیستم 
انتقال قدرت، بازدهی موتورخانه کشتی و 
نوع سوخت مصرفی بستگی دارد. کاهش 
مصرف سوخت نیز به پایش دقیق و برخط 
ایــن عوامل نیــاز دارد. همچنین یک مدل 
تحلیلــی و یکپارچــه که ارتبــاط همه این 
عوامل را در میزان ســوخت مصرفی نشان 
می دهد، باید توســعه یابد تــا به کمک آن 
بتوان علت اضافه سوخت مصرفی در لحظه 
را توضیح داد. هدف از این پروژه، طراحی و 

ساخت سیستم پایش شرایط )اعم از محیطی و عملیاتی( و توسعه مدلی برای تفسیر علل مصرف سوخت بوده.
در نهایت هسته پژوهشی توانست نمونه اولیه سامانه پایش و تفسیر مصرف سوخت کشتی را ساخته و به مرحله 
تســت برساند. این ســامانه، داده های محیطی )باد، موج، جریان(، عملیاتی )میزان بار، توزیع بار، مسیریابی، 
تمیزی بدنه و...( و همچنین شرایط کاری موتور )نوع سوخت ها، میزان مصرف، فشار سیلندر، توربوشارژر و...( 
را به صورت زنده جمع آوری کرده و به کامپیوتر مرکزی انتقال می دهد. کامپیوتر مرکزی، این داده ها را با استفاده 
از مدل های هیدرودینامیکی بدنه و تحلیلی موتور دیزل تحلیل و نقش هر عامل در میزان مصرف سوخت را تعیین 

می کند تا کاپیتان کشتی را در جهت کاهش آن راهنمایی کند.

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  863
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شجریان در آلمان از موسیقی و هنر ایرانی می گوید

انسانیت، هدف غاییی هنر است
پنجشــنبه،۱7مهر۹۹نغمهغمانگیزیبودبرترانهحزنانگیزیکهازنوروز۹۵آغازشــدهبود:شجریاندیگرنمیخواند.جلویدوربینحاضرشدوگفت
مهمانی۱۵ســالهداردکهبایدبااوبهتفاهمبرســد.گاهبهگاه،پسازآننوروز،نگرانیهابرایحالشــجریانکهبابیماریاشگفتوگومیکردبیشترگشت
تاپنجشنبه،۱7مهرکهخبر»شتافتنبهدیدارمعشوقش«همهرا»مرغسحرخوان«کرد.علتشوقوذوقایرانیانبهصدایشجریانبیدلیلنیست.او
دربرهههایگوناگونزندگیاش،اززمانیکهســیاوشبیدگانیبودتازمانیکهصدای»خسوخاشــاک«گشت،هموارهباموسیقیورفتاروسکناتشمهر
بهدلایرانیانپاشــیدهاســت.مصاحبهزیر،مصاحبهماریانبرهمر،روزنامهنگارآلمانیبااوستکهدرسال۲۰۱۱انجامگرفتهاست.اینمصاحبهدرآلمان

صورتگرفته،زمانیکهشجریانمشغولانجامکنسرتدرسرتاسراروپابود.

شمااالنداریدیکتورموسیقیدراروپابرگزار
میکنیــد.مــردماروپاواقعاعمقموســیقی

فارسیرامیفهمند؟
ایرانیان مقیم اروپا معنا و موســیقی مــن را می فهمند. 
اروپاییانــی که ریشــه ایرانــی ندارنــد، می  توانند نوای 
موسیقی من را حس کنند، اما کلمات را نه. موسیقی من 
بر پایه شعر است. همه تالشش این است که شعر را ارائه 
کند. بدون دانش ادبیات فارسی، شما نمی توانید میان 

موسیقی و کلمات من ارتباطی برقرار کنید.
وقتیاسمآلمانرامیشنوید،چیبهذهنتان

میرسد؟
برای مــن، آلمان یعنی نظم و سخت کوشــی. از ســال 
۱۹۸۷، تقریبــا هر دو ســال یک بار در آلمان کنســرت 

داشته ام.
درآلمــان،تصویرایرانباسیاســتومســأله
هستهایگرهخوردهاست.وقتیدرخارجاز
ایرانکنســرتبرگزارمیکنید،خودتانرابه

عنوانسفیرکشورتانمیبینید؟
نمی دانم آیا ایرانیان من را به عنوان سفیرشان می پذیرند 
یا خیر. اما ایران چیزی نیست که دولت ایران آن  را نشان 
می دهد. مردم ایران کامال از دولت ما متفاوت اند. مردم 
ایران با ترور، کشــتار و ســالح اتمی ارتباطــی ندارند. 
در واقع، این تفاوت خیلی مشــهود اســت. برای همین 
اســت که ما می توانیم نزاعی را بین مردم و دولت در این 

زمان ببینیم.
شــماقادربودیدتادرزمانشــاه،آزادانهاجرا

داشتهباشید؟
در آن زمان، نیازی به کسب اجازه نبود. اما از زمان انقالب 
شما نیاز دارید از ارگان های مختلف اجازه بگیرید، مثل 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی برای انتشار آلبوم. از 
اداره پلیس و امام جمعه محلی برای برگزاری کنسرت. 
اگر یکی از این ارگان ها مخالفت کنند، شما نمی توانید 
کاری انجام دهید. مســئوالن این موانع را ایجاد کردند 
تا هنرمندان تســلیم شــوند. آن ها فقط برای ما یک راه 
گذاشتند: این که با این قوانین بسازیم. نه فقط مسئولین 
دشمن فرهنگ ما هستند، بلکه در صدد نابودی آن نیز 

قدم برمی دارند.

اماموســیقیشــمابهانقــالبایــرانانرژی
بخشــید.شــمادرآندورانچــهچیــزیرا

میخواستیدمنتقلکنید؟
آهنگ های انقالبی ای که خوانده می شدند، تأثیر زیادی 
روی مردم داشــتند. آهنگ من، »ایران ای سرای امید« 
خیلی میان مردم محبوب بود. مردم دیگر رژیم شــاه را 

نمی خواســتند. آن آهنگ قیام مــردم را بیان می کرد، 
حرکت مردم به سوی آزادی را. بعد از انقالب، جمهوری 
اســالمی به پخش آن آهنگ در رادیــو ادامه داد. بعد از 
اعتراضات ۸۸، دست آخر پخش این کار را ممنوع اعالم 
کردم و گفتم که من این آهنگ را برای شما اجرا نکردم، 
این آهنــگ مال زمان دیگری ســت. آن آهنــگ اولین 
کاری بود که در آن، موســیقی من بــه صراحت معنایی 

سیاسی داشت.
دوســتداشــتیدبــهزمــانقبــلشــاهبــر

میگشتید؟
نه، فایده ای ندارد. ما باید آینده را بسازیم.

شمایکیازمعدودموسیقیدانهاییبودید
کــهبعدازانقالب۱۹7۹اجازهکارداشــتید.

چرا؟
بعد از انقالب من برای چند ســالی فعالیتی نداشــتم. 
بعد ۴ ســال بود که دوباره روی سن رفتم. هر چند وقت 
یک بار هم اجازه برگزاری کنسرت و انتشار آلبوم را دارم. 
خیلی از موسیقی دان هایی که دیگر اجازه کار نداشتند، 
افرادی بودند که قبل از انقالب در بارها اجرا می کردند.
بعد از انقالب، همه بارها بسته شد. چون من هیچ وقت 
در بارها اجرا نکردم، دولت می خواست که از من به عنوان 
یک هنرمند مطیع استفاده کند و بگوید که با موسیقی 

مخالف نیست. 
بهنظرشمامســئولینودولتمرداندرایران

همبهموسیقیگوشمیکنند؟
بله، قطعــا. آنها هــم در ایــن فرهنگ بزرگ شــده اند. 
موسیقی برایشان چیز عجیبی نیست. آنها در گذشته به 
موسیقی گوش می دادند. حاال هم گوش می دهند. اما 

در ایدئولوژی شان گیر کرده اند. حتی بین شان اختالف 
هم هست. برخی  شان دوست دارند کال موسیقی بسته 

شود. بعضی هایشان هم نه. 
چهــاردههفعالیــتهنریشــمادرایران،با
مسائلسیاسیوهیجاناتشکلگرفتهاست.
موسیقیشمابرایایرانیاندراینسالهاچه

نقشیداشتهاست؟
موسیقی من همیشه مربوط به وقایع گوناگون در ایران 
بوده اســت. انتخاب اشــعاری که می خوانم، همیشه 
تاریــخ اجتماعی ما را منعکس می کند. شــعرهایی که 
می خوانم، نه به شــکل مســتقیم، به مســائل سیاسی 
اشاره می کنند. آهنگ هایم با زندگی مردم ارتباط دارد. 
من باید با مردم باشــم و از آنها الهام بگیرم. در غیر این 

صورت، قادر نخواهم بود که بخوانم.
موسیقیدرجهانعربامروزچنیننقشی
رابــازمیکند؛مثالدرتونــسومصر.بهنظر
شــماموســیقیمیتواندابــزارتغییرواقعی

باشد؟
موسیقی همواره، جوامع را برانگیخته و تعالی بخشیده. 
در جنبش های عربی نیز چنین نقشی دارد. خیلی خوب 
است که چنین اتفاقی در کشورهای عربی می افتد، اما تا 
زمانی که خواست مردم اجابت شود. دموکراسی با شعار 
و انقالب ها نمی آید. دموکراســی باید از خانواده شروع 
شود. جامعه ای که خانواده هایش در مسیر دموکراتیک 

عمل نکنند، هیچ  وقت به دموکراسی نمی رسد.
کشورتانراتادهسالآیندهچگونهمیبینید؟
ایران راهی حساس، پرخطر و حیاتی در پیش دارد. این 
راه چاره ای دیگر ندارد. مــردم انتخاب دیگری ندارند. 

)اندکــی مکث(. اگر شــرایط همین شــکل پیش برود، 
برای ایران آینده ای نمی بینم. شرایط هر روز بدتر و بدتر 
می شــود. برای مردم، این یک سقوط همیشگی است. 

آره، مسیر خیلی خطرناک و سختی است.
چهچیزیدرذهنشــمامیگذردوقتیروی

صحنههستید؟

من درباره خواســته های درونی انسان ها فکر می کنم. 
انســانیت بایــد در جهــان حکــم براند، نــه مذهب، نه 
ملیت گرایی و نه ایدئولوژی. وقتی برای مردم احترام قائل 
باشی، همه چیز متعادل است. هدف دین این است که 
مردم را به یکدیگر وصل کند. ما نباید دین را در مرکز قرار 
دهیم و مردم را به خاطر آن قربانی کنیم. انسانیت هدف 

غایی هنر است. من به همه چیز با این دید می نگرم.

موسیقی من همیشه مربوط به وقایع 

گوناگون در ایران بوده است. انتخاب 

اشعاری که می خوانم، همیشه تاریخ 

اجتماعی ما را منعکس می کند. 

شعرهایی که می خوانم، نه به شکل 

مستقیم، به مسائل سیاسی اشاره 

می کنند. آهنگ هایم با زندگی مردم 

ارتباط دارد. من باید با مردم باشم و 

از آنها الهام بگیرم. در غیر این صورت، 

قادر نخواهم بود که بخوانم

ایرانیان مقیم اروپا معنا و موسیقی 

من را می فهمند. اروپاییانی که 

ریشه ایرانی ندارند، می  توانند نوای 

موسیقی من را حس کنند، اما کلمات 

را نه. موسیقی من بر پایه شعر است. 

همه تالشش این است که شعر را 

ارائه کند. بدون دانش ادبیات فارسی، 

شما نمی توانید میان موسیقی و 

کلمات من ارتباطی برقرار کنید

ترجمه: صالح 
رستمی
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صالح رستمی

گزارش

از دل به دل ها
همان گونــه کــه فــوت محمدرضــا 
شــجریان، جمعیت زیادی از اقشار 
مختلــف جامعــه را اندوهگین کرد، 
این دغدغه را به وجود آورد که چه چیز 
می تواند یک شخصیت هنری را فارغ از 
فعالیت های اجتماعی و سیاسی اش، 
تا این میزان محبوب کند؟ شکی نیست 
که موسیقی، نزدیک ترین هنرها به دل 
آدمیزاد اســت. بســتر احساسی ای که 
موسیقی فراهم می کند و ارتباطی که با 
موسیقی های محبوب مان داریم ، مشابه 
هیچ هنر دیگری نیست. موسیقی زبان 

است، وقتی زبانی نیست.
نگاه عمومــی به موســیقی و درک آن، 
همــواره گــره خــورده بــه آواز و ترانه. 
موســیقی بی کالم هیچــگاه گویایی و 
انس گیری آواز را نداشته، چراکه صدای 
انســان به گوش ما صمیمی تر اســت. 
خواننــده کــه می خواند، موســیقی را 
از تجــرد درآورده و بــه حســی حقیقی 
تبدیــل می کنــد. ترانه ها هســتند که 
در یــاد می مانند و به دل می نشــینند، 
نســل به نسل می آیند و می روند و کهنه 
و نو می شــوند. الالیی هــا، تصنیف ها، 
ســرودها و جنبه اجتماعی موســیقی 
و یکپارچگــی ای که به اقشــار مختلف 
جامعه می بخشد، همگی وابسته به آواز 
و ترانه  اند. در آواز، شعر به میان می آید که 
همان ادبیات جنبنده و رقصنده است و 
بیانگر »احوال دوران« و گفتمان درونی 
یک ملت که برخاسته و به حرکت درآمده . 
انگار شــعر در انتظار موسیقی ست که 
سوار شــود، بتازد و ســفر کند. شعر بر 
موسیقی نافذتر، سهل هضم تر و گویاتر 
است و موسیقی همراه شعر معنا دارتر، 

واقعی تر و انسانی تر. 
ایران با چنین تاریخ عمیق و پرریشه ای، 
فرهنگی سخت درهم تنیده با ادبیات و 
شعر دارد. فال های شــب یلدا، نقالی، 
حکایات مولوی و ســعدی همه برای ما 
آشــنا و بدیهی اند. برخــالف غرب که 
موســیقی کالســیک همواره مختص 
ثروتمنــدان بــوده و موســیقی محلی 
اســبابی برای خوش گذرانی »رعیت«، 
موسیقی سنتی ایران ریشه در موسیقی 
فولک و محلــی دارد، و پیوند آن با بطن 
مردم بســیار نزدیک اســت. پــس آواز 
سنتی ایرانی، حاصل تقاطع اینهاست؛ 
نتیجه آمیزش موسیقی، آواز و شعر. آواز 
سنتی بیش از هر جنبه دیگری از هنر، 
بر نگاهی که عمــوم مردم به هنر اصیل 
ایرانــی دارنــد اثر می گــذارد. می توان 
دریافت که ایــن درهم تنیدگی ما با آواز 
سنتی همان چیزی ســت که می تواند 
محمدرضا شــجریان را به شــخصیتی 
بی بدیل در مقایســه با باقی هنرمندان 
معاصر تبدیل کند؛ آن چنان که با رفتنش 

حفره ای عمیق بر جای بماند.

عرفان خلج

شریفانه

نوشــتن از لوئیــز ُگلیک، کار 
پرزحمتی ســت. در این میان 
افرادی که شــعر آمریکایی را 
به خوبی می شناسند و دنبال 
می کننــد، گلیــک را از دهه 
هفتــاد میالدی می شناســند. اما انتخاب 
او بــه عنوان منتخب نوبل ادبیات امســال 
)۲۰۲۰(، از انتخاب هــای شــوکه کننده 
آکادمی سوئدی نوبل است. این بدان معنا 
نیســت که گلیک آثارش ارزشی ندارند اما 
گلیک اغلب خارج از دنیای دنبال کنندگان 
جهان شــعر آمریکایــی، مخاطب دیگری 
ندارد و تأثیری جهانی بر ادبیات نگذاشــته 
است. با این همه، نوشتن از گلیک آن هم به 
زبان فارسی آسان نیست؛ به خصوص اینکه 
از گلیک جز تک وتوک چند شعر، آن هم در 
مجموعه اشــعار پراکنده، شــعر دیگری به 
فارسی برگردانده نشده، و دیگر آنکه درباب 
شعر، فاصله زبان، مانع کمی نیست و سخت 
است از این مانع عبور کردن و نوشتن. با این 
حال این یادداشت سعی دارد به طور کوتاه 

گلیک را معرفی نماید.
گلیک در ۱۹۴۳ بــه دنیا آمد. مادرش یک 
یهودی مجارســتانی بود که در طول جنگ 
جهانی دوم به آمریــکا مهاجرت کرده بود. 
مادری که در اشعار گلیک نیز بسامد قابل 
توجهی دارد. کســانی که هر ۱۲ مجموعه 
شــعر گلیک را خوانده اند، متوجه شده اند 
کــه ۱۲ مجموعه حالتــی جادویی دارد، از 
ایــن جهت که وقتی بــار اول این مجموعه 
مطالعه می شود، انگار همه شان مجموعه  
یکپارچه ای از ذهن یک فردند ولی با بررسی 
دقیق تاروپود اشعار گلیک می توان متوجه 
شــد که او چقدر در حال تغییر خود بوده، و 

همان طور که خودش گفته، او سعی کرده 
در هر کتاب و هر شعرش تغییر کند و مسیر 
کتــاب جدیدش را تغییر دهــد. حتی او در 
جایی گفته: »هدفم این است که هر کتابم 
ناقض کتــاب قبلی باشــد.« و این حالتی 

جادویی به او می دهد.
گلیــک از زندگــی اش بســیار در آثار خود 
الهــام گرفتــه و البته جنــس رخدادهایی 
که لوئیز گلیک از آن هــا عاریت گرفته و در 
اشعارش دمیده، دم دستی و معمولی اند؛ 
مثال وقتــی گلیک در نوجوانــی اش دچار 
اختــالل تغذیه ای می شــود و تحت درمان 
شــدید روان پزشــکی قرار می گیــرد، این 
واقعه در ذهنش حک می شــود و بعدها در 
۱۹۹۰ می نویســد: »به یاد گرفتم که چون 

روان شناسی بشنوم«.
اشعار گلیک، حقایقی را به ما نشان می دهند 
که اغلب مردمان و بیشــتر شــعرا انکارشان 
می کنند. او درباره پیری می نویسد، زمانی 
که حس می کنیم خوش شانســیم، زمانی 

که قول هایی می دهیم که نمی توانیم جامع 
عمل به آن ها بپوشانیم، زمانی که افسردگی 
زیباترین اوقات زندگی مــان را در می نوردد. 
گلیک شاعر لحظاتی ست که کمتر به آن ها 
فکر کرده ایم. او غزل سرایی نیست که وقتی 
شعرهایش را بخوانیم شــاد شویم، بلکه او، 
شاعر خردورزی ست و اعالنات، تصمیمات و 
نتایجی که او می گیرد، همه و همه در زیر لوای 
شاعرانگی او معنا می یابند. کتاب های گلیک 
مخلوطی از خردگرایی و احساس گرایی اند. 
گویی که خرده سنگ و ماسه را با هم قاطی 

کرده ایم، هم سخت و هم نرم.
در آخــر باید گفت که هر شــاعری از جایی 
می آید و هر شــاعری مورد طبع ما نیست. 
قطعــا اگــر مــا در اوج هم زیســتی مان با 
شاعران، هم سعدی را دوست بداریم و هم 
مولوی، و هم حافظ و فردوسی را، نمی شود 
بتوانیم هم با شــاملو ارتباط بگیریم و هم با 
نیما و اخوان. هیچ شاعری برای همه سخن 
نمی گویــد. با این حــال، گلیک خطوطی 

از زندگــی را پیــش چشــم ما مــی آورد که 
برای همه آشناســت: آن هنــگام که حس 
می کنیم طــرد گشــته ایم، در آن زمان که 
حس می کنیم دیگر خیلی پیر شده ایم، یا 
زمانی که احساس کودکی می کنیم، و شاید 
وقتی که حس کنیم زندگی ای را که دوست 

داریم، یافته ایم.
در زیر شــعر تلســکوپ، اثر لوئیز ُگلیک را 

می خوانیم:
» تلکسوپ

دمی که چشمانت را می گردانی
هنگامی که فراموش می کنی کجایی

چون جایی زندگی کرد ه ای که گویی جایی 
دگر است،

سکوتی در آسمان شب.

نیستی دگر در این جهان
جایی متفاوتی،

جایی که زندگی آدمی ندارد هیچ معنایی.

دیگر ماهیتی در تن نیستی
هستی ات چون هستی ستارگان گشته

خیلی ثابت، خیلی بی کران

حاال باز به جهان آمدی
در شب، روی تپه ای سرد

داری تلکسوپ را از هم جدا می کنی

بعدا، می فهمی
که آن تصویر اشتباه نبود

آن ارتباط اشتباه بود

دوباره می بینی، خوب نگاه می کنی
که چگونه هر چیزی دورتر از دیگری است.«

نوشتاری درباره  شاعر زن برنده جایزه نوبل ۲۰۲۰ 

لوئیز ُگلیک، شاعری از زندگی خود

مردکی را چشــم درد خاســت. پیش بیطار )دامپزشــک( رفت تا دوا کند. بیطار از آنچه در چشم چارپایان می کند در 
چشم وی کشید و کور شد. حکومت پیش داور بردند؛ گفت: »بر او هیچ تاوان نیست. اگر این خر نبودی، پیش بیطار 
نرفتی«. مقصود از این سخن آن است تا بدانی که هر آن که ناآزموده را کار بزرگ فرماید، با آنکه ندامت َبَرد، به نزدیک 

خردمندان به ِخّفت رأی منسوب گردد.
بوریاباف اگر چه بافنده ست/ نبرندش به کارگاه حریر ندهد هوشمند روشن رای/ به فرومایه کارهای خطیر 
)گلستان/بابهفتم:درتأثیرتربیت/شیخمصلحالدینسعدیشیرازی(

یک بداهه نویسی آزاد
موراکامی خالق معانی ساده و شاعرانه ای ست 
که به راحتی همذات پنداری را میسر می سازد. 
داســتان هایش با آنکه رونــدی خطی دارند، 
قدم به قدم خواننده را همراهی می کنند تا در ادامه با دنیایی 

سراسر ناشناخته غافلگیرش کنند.
در یکی از رمان هایش می نویسد: »اگر چیزی به قدر کافی 
مهم باشــد، یک اشــتباه کوچک به کلی خرابش نمی کند 
و از بیــن نمی بــرد« و این خط فکری غالب شــخصیت ها 
در داســتان هایش اســت. با اینکــه شــخصیت ها درگیر 
روزمرگی و دردند ولی همچنان به زندگی ادامه می دهند و 
تالطم هایی که در آنها و مسیرشان به وجود می آید به مرور از 
بین می روند، فراموش می شوند یا نادیده گرفته می شوند. 
در»ســوکوروتازاکی بی رنگ و سال های زیارتش« داستانی 
ساده با توصیفاتی دقیق و بدیع از محیط، عواطف و حاالت 

انسانی و از دردها و چالش هایی که در مسیر فراموشی طی 
می شود، می گوید تا به دغدغه ای مشترک با او برسیم که آیا 

می توان برای درد پایانی متصور شد؟
تأثیر کافکا بــر موراکامی غیر قابل انکار اســت و این ادای 
احترام عالوه بر آنکه در گوشه و کنار رمان »کافکا در کرانه« 
محسوس است، در »سال اسپاگتی« نیز که ستایشی ست بر 

تنهایی نویسنده در روزمرگی هایش مشهود است.
»سه گانه ی موش« او از »به آواز باد گوش بسپار«، که اولین 
رمــان مطرح او بین مخاطبــان ژاپنی بود، آغاز شــده و به 
»پین بال ۱۹۷۳« و »تعقیب گوســفند وحشی« می رسد و 
مجموعه  منحصر به فردی ست برای آشنایی با تفاوت دیدگاه 
نویسندگان شرقی و سایر نویسندگان. موراکامی سعی ندارد 
مفاهیم پیچیده را روی میز بگذارد و از خواننده بخواهد او را 
درک کند؛ زبان او ساده و روان است؛ برای مثال در »همسر 

من یک مرد یخی ســت«، داســتان را از زبان یک زن روایت 
می کند. شاید شــیوه بیان داستان از زبان یک زن از سوی 
نویسنده ای مرد، نمونه  های برجسته  دیگری نیز در ادبیات 
جهان داشته باشد ولی آنچه روایت شده، همان چیزی ست 
که در اشاره به این داستان در سخنان او می بینم و توصیفی 

گویا از باقی آثار او نیز هست؛ »یک بداهه نویسی آزاد«.

»پیش... و معلق بازی«
در این مثل، بر خالف تصور عموم، امالی واژه صحیح به 

صورت »غازی« است و نه »قاضی«. 
در فرهنــگ دهخــدا، غــازی بــه معنــای معرکه گیــر و 
ریسمان باز است. چنان که اوحدی مراغه ای می گوید: 
بــرگ گل از درخت، چو غازی به ســعی بــاد/ هر دم به 

گونه ای زند از نو معلقی.

آورده اند که...

صریر

غلط ننویسیم

هاله دادمهر

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  863
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هنر و ادبیات



البته که درس هایی برای آموختن از ســوئد 
داریم اما بیشــتر اینها در مورد بده بستان ها 
برای ایجاد همبستگی اجتماعی پایدار است 
تا آزادی. این کشــور نمونه ای عجیب برای 
طرفداران دولت خرد است. آخرین باری که 
این کشور سیاست فردگرایی را با جدیت تمام 
دنبال می کرد، ســکان سیاست در دستان 
زمخت مردانی بود که در قایق های بزرگ کار 
می کردند. سوئد اما امروزه در مسیر پیشرفت 
اســت؛ این کشــور در رده هفتم رتبه بندی 
بودجــه رفاه اجتماعی ســازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی )OECD( قرار دارد. باالتر 

از بسیاری از کشورها، حتی آلمان.
هواداران شیوه حکومت این کشور به درستی 
اشاره می کنند که در فاز اول بیماری، دولت 
ســخت گیری چندانی نکرد. اگرچه دولت 
اجتماعات بــزرگ را ممنــوع و توصیه های 
بهداشتی بســیاری به شــهروندان کرد اما 
قرنطینه کامل را در دستورکار خود قرار نداد. 
این شــیوه آن قدرها هم موفق نبود؛ سوئد 
نــرخ مرگ ومیر ۶۰ نفــر در ۱۰۰ هزار نفر را 
ثبت کرد، ۱۰ برابر فنالند و نروژ که قرنطینه 
کامل را اعمال کرده بودند. اقتصاد ســوئد 
هم از نبود قرنطینه در امان نماند، اگرچه که 
بسیاری از مرگ ومیرها در میان بازنشستگان 
سالمند اتفاق افتاده  بود. خروجی اقتصاد 

تنها در ســه ماهه دوم سال ۸.۳ درصد افت 
داشت )بیشــترین افت در میان کشورهای 
حوزه اســکاندیناوی(. نرخ باالی ابتال و به 
تبع آن، مرگ ومیر برای اقتصاد مضر است.

یک پاســخ به انتقاد باال این اســت که سوئد 
برخالف بریتانیا، فرانسه و اسپانیا موج دومی 
به خود ندیده اســت. با این حال حتی اگر از 
این حقیقت که موارد ابتال در منطقه استکهلم 
در سپتامبر تقریبا چهاربرابر شد، صرف  نظر 
کنیم )البته به طور مطلق، همچنان این میزان 
پایین است(، استراتژی سوئد برای موج دوم 
با آلمان همســو است. برخالف ادعاها، این 
استراتژی وابســته به ایمنی جمعی نیست 
)جمعیــت بزرگی از این کشــور همچنان در 
معرض خطر ابتال به این بیماری هســتند(، 
بلکه گرفتن تســت در مقیاس بزرگ و ردیابی 
موارد مثبــت، جهت کنتــرل همه گیری در 
دســتور کار اســت. این اســتراتژی از سوی 
جامعه قابل تحمل است، چراکه به افراد آزادی 
عمل می دهد. آزادی عمل و تست در مقیاس 
بزرگ، پایه های یک استراتژی موفق در مقابله 

با کووید-۱۹ در سراسر جهان است.
درســی کــه از اســتراتژی جدیــد ســوئد 
می آموزیم حفظ آزادی مردم نیســت، بلکه 
سنجش بده بســتان های هر محدودیت از 
ســوی دولت اســت؛ مثال در صورت مثبت 

 شدن تست یک شــخص، تمام اهالی خانه 
به جــز دانش آمــوزان باید قرنطینه شــوند. 
علت مستثنی شدن دانش آموزان از قرنطینه 
اعتقاد دولت به آسیب جبران ناپذیر قرنطینه 

بــه تحصیل آنهاســت. به همیــن صورت، 
قرنطینه به جای ۱۴ روز، ۵ تا ۷ روز اســت. 
ریسک گســترش کووید-۱۹ در هفته دوم 
پس از مثبت شدن تست بسیار کم می شود. 

از طرفی، آسیب های روانی ناشی از قرنطینه 
طوالنی مدت رو به فزونی است.

میــزان اعتماد و پیروی از قوانین در ســوئد 
باالســت، با این حال اســتراتژی آنها بر این 
مبناســت که به دلیل حضور طوالنی مدت 
کووید-۱۹ در جامعه، انتظار بیش از اندازه 
از مردم، سطح پیروی آنها از قوانین را پایین 
می آورد و منجر به گسترش بیماری می شود. 
جوامع با سطح اعتماد پایین ممکن است به 
تعادل متفاوتی میان ســخت گیری و آزادی 
نیاز داشــته باشــند اما نیاز به قوانین قابل 

تحمل در آن جوامع نیز وجود دارد.
پــس ماســک چــه می شــود؟ هــواداران 
سیاســت های ســوئد از جمعیــت بــدون 
ماسک در اســتکهلم به عنوان دلیلی برای 
آزادی موجود یــاد می کنند اما این موضوع 
سنگ  بنای سیاست سوئد نیست. مسئوالن 
دولت معتقدند شواهد مربوط به تأثیر ماسک 
ضعیف اســت و دیگــر مــوارد به خوبی کار 
می کند و برایشان کافی ست. سوئد در این 
مورد، راه متفاوتی را در پیش گرفته  اســت. 
اگر روند بیماری تغییر کند، استراتژی های 
اتخاذشــده نیز تغییــر خواهد کــرد. به هر 
شکل، سیاســت این کشور مبنی بر کارایی 
و شــواهد اســت، نه اصول غیرقابل تغییر و 
economistترجمهاز کورکورانه. 

درس های اصلی از سیاست های سوئد در مقابل کووید-۱۹ 

سرزمین ماسک آزاد

ویــروس کرونــا  همه گیــری 
بسیاری از تعامالت ما را آنالین 
کــرده ؛ مثل تمــاس تصویری 
از طریــق برنامــه زوم به جای 
کالس های حضوری، جلسات 
کاری، کنفرانس ها و ســایر رویدادها. اما آیا 
تماشای طوالنی مدت صفحه نمایشگر باعث 

آسیب به بینایی ما می شود؟ 
احتماال نه. بر اساس تحقیقات جدید استاد 
روان شناســی و مدیر هماهنگی آزمایشگاه 
علوم شــناختی و مغز دانشگاه بینگهمتون، 
پیتر گرهاردشــتاین، درک بصری ما بســیار 
تطابق پذیــر عمل می کند. گرهاردشــتاین، 
دانیل هیپ و ســارا اولســن، دانشــجوهای 
دکترای سابق گرهاردشتاین، مقاله »کاردستی 
ذهن: بررســی تأثیر تجربه بصری دیجیتال 
بر تغییرات حساســیت جهت گیری در درک 
حد فاصل بینایی« را در شــماره آینده مجله 
دانشگاهی Perception منتشر خواهند کرد. 
گرهاردشــتاین این طور می گوید: »یافته ها 
حاکی از آن اســت که سیستم ادراکی انسان 
از نظر عددی، به ســرعت خــود را با تغییرات 
بنیــادی در عالم دیــداری تطبیق می دهد و 
این چیزی ست که برای افرادی که بازی های 

ویدئویی انجام می دهند اتفاق می افتد«.

افقی،عمودی،مورب
تحقیقات این تیم روی یک عنصر اساســی 
بینایی متمرکز است: درک ما از جهت گیری 
در محیط. فرض کنید در میان حفاظت گاه 
طبیعی دانشگاه بینگهمتون قدم می زنید و 
به اطراف خــود نگاه کنید. محرک ها، یعنی 
درختان، شــاخه ها، بوته ها و مسیر از زوایا و 
جهت هــای مختلفی ســردرآورده اند. طبق 
تجزیــه و تحلیــل هیپ، با نــگاه به موقعیت 
زمین و درختان می توان دید که برتری جزیی 
از نظر بصری برای صفحات افقی و عمودی 
وجود دارد اما زوایای مــورب هم در این بین 
کم نیستند. سپس یک منظره شهری، مثل 
مرکز شــهر بینگهمتــون را در نظــر بگیرید. 
درصد جهت گیری هــای افقی و عمودی به 
طرز چشم گیری افزایش می یابد، در حالی که 
زاویه های مورب از بین می روند؛ ساختمان ها، 
ســقف ها، خیابان ها، تیرهای چــراغ برق، 
منظره شهری دنیایی از زاویه های تیز شبیه 
گوشه مستطیل است. گرهاردشتاین توضیح 
می دهــد که دنیــای دیجیتــال غالب بودن 
صفحات افقی و عمودی را افزایش می دهد. 
تحقیقات نشــان می دهد که ما، حداقل در 
آزمایشگاه، بیشتر به جهت گیری های افقی 
و عمــودی توجه می کنیــم. در محیط های 

واقعی، این اختالفات قابل مالحظه نیست، 
گرچه احتماال همچنان منجر به رفتارهایی 
می شــوند؛ برای مثال نقاشــان تمایل دارند 
این تمایزها )تفاوت در جهت گیری زاویه های 
مختلف و پرســپکتیو( را در کار خود تشدید 

کنند.

ماآدمهایسازگار
جهت گیری یک جنبه اساسی از چگونگی 
همکاری مغز و چشم ما برای ساختن دنیای 
دیداری پیرامون  است. جالب است که این 
ویژگی ثابت نیست. همان طور که آزمایش ها 
روی دو گروه نشان می دهد، سیستم بینایی 
ما می تواند به سرعت با تغییرات سازگار شود. 
در ایــن تحقیق، آزمایش اول منجر به ابداع 
روشــی برای ردیابی چشم شــد تا نیازی به 
لمس صفحه نمایشــگر برای نشــان دادن 
جهت هــا نباشــد. در دومیــن آزمایــش به 
دانشــجویان قبل و بعد از ۴ ســاعت انجام 
بــازی Minecraft، محرک هــای دیــداری 
نشان داده شد. سپس، محققان با استفاده 
از روش ردیابی چشــم حاصــل از آزمایش 
اول، توانایی افراد مــورد آزمایش را در درک 
پدیده ها در جهت مــورب و عمودی-افقی 

مشخص کردند.

تنهــا یــک جلســه از ایــن آزمایــش تغییر 
محسوســی را نشــان مــی داد. در طــول 
آزمایــش، افــراد گــروه کنترل کــه صفحه 
نمایشــی بــرای تماشــا نداشــتند، هیــچ 
تغییــری در درک خود نســبت به محرک ها 
نشــان ندادند اما بازیکنان بازی، به راحتی 
جهت گیری های افقی و عمودی را تشخیص 
دادند. البته درک هیچ یک از دو گروه نسبت 

به جهت گیری های مورب تغییری نکرد.
البتــه ما هنــوز نمی دانیم ایــن تغییرات تا 
چه حد موقتی ست، اگرچه گرهاردشتاین 
حدس می زنــد که دید افراد مــورد تحقیق 
در هنگام بازی احتماال به ســرعت به حالت 
عــادی برگــردد. او می گویــد: »بنابرایــن، 
برداشت اولیه این است که سیستم بینایی 
جوانان می تواند به میــزان قابل توجهی با 

تغییرات در محیط دیداری سازگار شود.«

تطبیقبامحیطهنرماست
ســایر گروه هــای تحقیقاتــی کــه تأثیرات 
قرارگرفتن در معــرض صفحه  نمایش های 
دیجیتالی را بر سایر جنبه های درک بصری 
بررســی کرده اند به این نتیجه رســیده اند 
کــه تغییــرات طوالنی مدتــی در این زمینه 
اتفاق می افتد که برخی از آنها مفید به نظر 

می رسد. مانند ســایر موجودات، انسان ها 
تمایــل دارند کامــال با محیطی کــه تجربه 
می کنند ســازگار شــوند. اولیــن آیفون در 
ســال ۲۰۰۸ و اولین آیپد در ســال ۲۰۱۰ 
به بازار عرضه شــد. گرهاردشتاین می گوید 
کودکانــی که حدود ۱۰ تا ۱۲ ســال دارند، 
با این دســتگاه ها بزرگ شــده اند و همانند 
بزرگســاالن و همــگام بــا تغییــرات آنها در 
دنیای دیجیتال زندگــی و فعالیت خواهند 
کرد. او این طور ادامه می دهد: »آیا داشتن 
و توسعه یک سیستم بینایی با حساسسیت 
باال نســبت به این محیط خــاص به معنای 
انطباق پذیری و سازگاری آنهاست؟ بسیاری 
معتقدنــد چنین اســت ولی پیشــنهاد من 
چیز دیگری ســت؛ یــک سیســتم بینایی 
بســیار انعطاف پذیر که می تواند به سرعت 
از یــک مجموعه ادراکی بــه مجموعه دیگر 
تغییر پیدا کنــد، انطباق پذیری بیشــتری 
دارد؛ به صورتی که افراد در هنگام تعامل با 
محتوای دیجیتال، به درستی به ویژگی های 
محیط دیجیتال واکنش نشــان می  دهند و 
سپس سیســتم بینایی تغییر پیدا می کند 
تا به درستی به خصوصیت های یک صحنه 
طبیعی و یا یک منظره شهری واکنش نشان 
sciencedailyترجمهاز دهد.« 

سوئد به قهرمان آزادی معروف است اما در واقع، این کشور خانه پراگماتیسم )نتیجه گرایی( است. مثال زدن یک کشور کوچک برای دفاع از عقاید خودمان، این مزیت را 
دارد که طرف مقابل، با احتمال قابل توجهی نمی داند که در آن کشور چه خبر است. به همین خاطر، سوئد، با ۱۰.۳ میلیون جمعیت، مثالی بسیار پرکاربرد در موضوع 
مقابله با کووید-۱۹ است. سوئدی های آزادی دوست، استراتژی بدون ماسک و قرنطینه نه چندان سفت وسخت را در پیش گرفته اند، که بدون ورشکسته شدن اقتصاد، 
ایمنی جمعی ایجاد می کند. گفته  شــده که موفقیت ســوئد، برخالف عقاید چپ های عزیز ضدحال است که عالقه زیادی به رئیس بازی برای دیگران و بستن همه جا و 

پایین کشیدن کرکره ها دارند!

ترجمه: پرنیان 
نادری

گزارش

آیا کالس های مجازی چشم هایمان را نابود می کند؟

با خیال راحت زل بزنید
ترجمه: شیما 

رمدانی

گزارش
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عدل در برابر عادل
صحبتهــایعــادلفردوســیپورپــساز
دریافتجایزهبنیادSUTAبازتابزیادیبین
رســانهها،مردموالبتهدانشجوهایشریف
داشت،برخیلهوبرخیعلیهموضععادل.

EsmaeelTalapoor

بر منکــر اســتعداد و توان مندی و زحمــات #عادل_
فرودســی پور لعنت! لکن اگر ٢٠ ســال هر هفته زمان 
ثابتی از آنتن پربیننده ترین شــبکه ســیما دستت بود 
دیگــران را بــه ماندن در کشــور توصیه کــردی که کار 
شــاقی نکرده ای! عیار ِعرق و ارادت آدم ها در مواجهه 
با ســختی ها و بی مهری ها -به حق یا ناحق- مشخص 

می شود.

محمدصالحسلطانی

متهم کــردِن #عادل_فردوســی_پور بــه فایده گرایی 
و وطن گریــزی اصــاًل منصفانه نیســت. کاش قبل از 
توییت نوشــتن، حداقــل بــا یکی دونفر از شــاگرداِن 
#فردوســی_پور صحبــت می کردنــد! عادلــی که ما 
می شناسیم، چه قبل از تعطیلِی #نود و چه بعد از آن، 
دانشــجویانش را به رفتن از ایران تشویق نکرده، هنوز 

هم نمی کند.

SamSattarzadeh

برنامه»۹۹« به تهیه کنندگی و اجرای عادل فردوسی پور 
نتونست از ساترا مجوز دریافت کنه.

اســتاد دو ماه قبــل از تعطیلی ۹۰، ســر کالســش تو 
دانشگاه شریف:

"۹۰ مالیم تریــن برنامــه انتقادی ممکنه کــه تلویزیون 
می تونــه داشته باشــه . اینا تحمل همیــن برنامه رو هم 

ندارن."

یک جایزه، یک عمر
تکلیــفجوایزنوبــل۲۰۲۰هــمهفتهقبل
بهطورکاملمشخصشدودراینمیاننوبل
اقتصــادبیشــترینواکنشهــارادرتوییتر

شریفیهابهخوداختصاصداد.

AliMadani

زیبایی نوبل اقتصاد اونجاست که "ویلسون" بدون توجه 
به اینکه خودش هم برنده شده از این افتخار میکنه که 

"میلگرام" سومین دانشجوشه که جایزه نوبل میگیره!
و در توجیه این هم میگه من در نهایت یک معلمم

MohammadAliSarabian

نیم ساعت از اعالم نوبل گذشته بود که محمد طاهری 
زنگ زد و گفت نوبلیستا و محمد اکبرپور تو خونه میلگروم 
هســتن و محمد االن چند تا وویس از صحبت میلگروم 
میفرسته. اگر فرصت داری پیاده و ترجمه کن. بخشی 
از متن رو هم محمد اکبرپور نوشــت. تجربه قشــنگ و 

ارزشمندی بود برام.

شمسالدینبخارایی

االن من نمیفهمم چرا یکنفر واسه کشف ویروس جایزه 
نوبل میگیره؟!

اونم االن!
اگه زمان رابرت کخ بود یچیزی

RezaMansouri

لذت بــردم از جایزهء نوبل فیزیک امســال. زیاد، چون 
هم حسی بســیار نزدیکی داشــتم به خصوص با پنروز، 
ریاضی فیزیکدان عمیقی که از نزدیک می شــناختم، 
با کاری که بیش از ۵۰ ســال پیش انجام داد. چه لذت 
بخش اســت حضور در دنیای دانشگری. وثوقانه گیرها 
که دم از علم اسالمی می زنند چه محروم اند از این لذت.

کار، عار و بردگی
توییــتیکیازشــریفیهادربــارهکارکردن
دانشــجویارشــدمکانیــکدراســنپدر
نــوعخودشجالــبوالبتــهازنظــربرخی
تأسفانگیزبودونظراتمختلفیرابهدنبال

داشت.

احمدحسنمّساح

عاقبت کار توی شرکت یکی از اساتید معروف مکانیک
اومدیم اسنپ گرفتیم

دیدیم عه
راننــده یکــی از دانشــجو هــای مکانیک شــریفه که 
 تــوی شــرکت یکی از اســاتید معــروف مکانیــک کار 

می کنه
و ارشد مستقیم هم امسال کرده بود

#مکانیک_شریف
#مکانیک_نوشت  

Sayyedvalamodarressi

از بنده به شما نصیحت
هرگز با اساتیدتون وارد فضای کاری نشین...  

مینااصغرزاده

بنــده خــدا  اون  بــرای  دلــم ســوخت  مــن  ولــی 
و  بــوده دوســتاش دیدنــش  انقــد بدشــانس  کــه 
احتمــاال خیلــی خجالت کشــیده مخصوصــا اینکه 
 اعــالم عمومــی کردیــن. و خــب لعنــت به سیســتم 

برده داری.

Folaan

کار عار نیست

از هر دری سخنی

Mahsa;(

ســه هفتســت که بــرای کارای اداری زنگ 
میزنم دانشگاه، هر دفعه یه چیز بهم میگن

"پروندت نرسیده، فالنی نیستش،یک هفته 
تعطیــل بودیم،روزهای کاریمــون یک روز 

درمیون شده و.."
در حالی که کار هر کدوم فقط یک کلیکه!

کارمندا توی ایران دقیقا چیکار میکنن؟
آخــر هم توی ایــن وضع باید بلندشــم برم 

دانشگاه

OutworldDevourer

حاال کــه اصل مدرکم رو گرفتــم با فراغ بال  
رفتم از تمام گروه ها و کانال های دانشــگاه 
خارج شــدم و بســیار احســاس ســبکی و 
خوشحالی دارم از خالص شدن از دانشگاه 

و متعلقاتش.

این منم، بعد از من 
نمی دانم پس از این نوشــته و در ماه های 
بعد حسم به انتشار عمومی آن چه خواهد 
بود. اینکه تمنای دل ســوزی می کردم؟ 
یا می خواســتم یادگاری از آن روزها داشــته باشم؟ یا 
واقعا دلــم برای آدم ها ســوخته بود؟ امــا می دانم که 
 اکنون حســم نسبت به انتشــار این چند خط شیرین 

است.
امشب بســیار خسته ام اما خوابم نمی برد. می خواهم 
بی تکلــف از روزهای بیماری ام بنویســم و آنچه را تا به 
حال از آن آموخته ام بدون اغراق نقل کنم. فکر می کنم 
باید از هفت ســالگی ام شروع کنم، شــاید هم قبل تر. 
از کودکی، از پزشــک و بیماری می ترســیدم، بی آنکه 
دلیلــش را بدانم. برای کــودکان بســیاری این اتفاق 
می افتد و در بزرگ ســالی رفع می شــود امــا برای من 
این گونه نشــد. من در این سال ها با اتفاقات مختلف، 

اضطراب از بیماری ام بازمی گشت.
ســال ســوم دانشــگاه بود که دوباره عالئم بازگشــت 
این بیمــاری رخ نمود؛ تــرس از مســمومیت غذایی 
داروی  خودســرانه  مصــرف  ســرماخوردگی،  و 
ســرماخوردگی بــا احســاس کوچک تریــن عالمت و 

احساس تب.
در تابســتان عزیزترینــی را از دســت دادم. روز به روز 
ساکت تر می شدم. با شروع پاییز اخباری از آنفلونزای 
فصلی می خواندم، ترســیده بودم. تصمیم داشتم به 
روان شــناس مراجعه کنم اما به بهانه های مختلف روز 
بــه روز عقب می افتاد. پاییز تمام شــد. کرونا در چین 
شــروع به کار کرده بــود و من هــر روز تمامی مقاالت 
و اخبــار کرونا را دنبــال می کردم. یکــی دو بار آن قدر 
طاقتم طاق شــده بود که دیگر جلوی دیگران بودن را 
نمی شــناختم، در لحظه بغض می کردم و می ترکیدم. 
روز و شــبم ترس بــود. ترس از مــرگ. بهمن به همین 
سردی گذشت، اوایل اسفند قرنطینه شد. به خانه که 

رسیدم خود را در اتاق قرنطینه خانگی کردم که مبادا 
دیگری آســیب ببیند. جسمم به شــدت ضعیف شده 

بود و بی خبر بودم.
بامداد چهارده اســفند بود به گمانــم که فینت کردم، 
به علت کمبود کلسیم و پتاسیم تمام بدنم برای مدتی 
لمس بود و من با آن ســابقه اضطراب از بیماری چنان 
ترســیدم که اثراتش هنوز باقی ســت. پس از آن انبوه 
آزمایش ها شروع شــد، آنفلونزا داشتم و کمی کمبود 
کلیســم و پتاســیم و یک ویروس تنفسی شــبیه کرونا 
کــه دو هفته در ریه ام جا خــوش کرده بود. با همه این 
اوصاف امــا بیش از هــر چیز بی تابــی و کم صبری ام 
آزارم مــی داد. اینکه می گفتم یا دهر! ســریع تر یا مرا 
بکش یــا رهایم کــن. شــب ها احســاس تنگی نفس 
می کردم، بدنم بی حال می شد، فکر می کردم به زودی 
 می میرم، تپش قلب می گرفتم. نمی توانستم در خانه 

بمانم.
بعــد از عیــد و گذشــت دوره بیماری آرام شــده بودم 
و کمــی بــه روال عــادی زندگی برگشــته بــودم اما با 
کوچک ترین فشــار دوباره همه چیز به هم می ریخت. 
اواخــر فروردین بود که به روان شــناس و روان پزشــک 
مراجعه کردم. متوجه شــدم عارضــه ای که دارم چیز 
غریبی نیست و نامش »پنیک اتک« است و روش های 
مختلــف درمــان دارد. بعدتــر فهمیدم کــه به صورت 
ژنتیکی استعداد نگرانی دارم. مادرم هم همین است 
و مادربزرگم هم همین گونه بوده. در درمان پنیک اتک 
یکی از روش هایی که برای من به کار گرفته شد، روش 
بازسازی شرایط ترس بود. اینکه هر روز در ساعت های 
مشخصی باید تمام آن تلخی ها و ترس ها را برای خودم 
بازســازی می کردم تا بدنم به آن عــادت کند و بیهوده 

هورمون هدر ندهد.
روان پزشک در ابتدا کلونازپام که یک قرص آرام بخش 
و خواب آور اســت بــه همراه پاروکســتین برای درمان 

پنیک اتک تجویز کرد. دارو را شروع کردم، هر دارویی 
ابتدا عوارضی دارد. بی حال می شــدم، دســت و پایم 
بی حس می شــد. خوابم بسیار زیاد شــده بود اما باز 
هم شب ها نمی توانستم بخوابم. هنوز پنیک اتک های 
روزانه به من دســت مــی داد اما دیگر بــه آن خو کرده 

بودم. تایمر می گذاشتم و می شمردم تا بگذرند.
پــس از دو مــاه آرام بخش را قطع کــردم. دیگر خوابم 
پیوســته شــده بود و کمتر کابوس می دیدم ولی هنوز 
شب ها نمی توانستم بخوابم. پنیک هایم فقط در زمان 
استرس رخ می داد. می توانستم دوباره کتاب بخوانم. 
در تابســتان سعی کردم فشار کاری و درسی و روانی را 
به صفر برســانم. بیشتر معطوف به خود و درمانم شده  
بــودم. اول هر ماه به علت تغییــر دوز دارو کمی حالم 
بد می شد اما بعد از آن همه چیز خوب بود. تابستان را 

آرام تر از سال پیش گذراندم.
کم کم دوباره اعتماد به نفسم را بازمی یافتم، دوستانم 
بی نظیــر بودنــد. آنقــدر حواس شــان به مــن بود که 
نمی دانم چطــور می توانــم از آنها تشــکر کنم. دیگر 
اســترس ها باعث پنیک اتک نمی شدند. می توانستم 
به راحتی دوباره ســاعت ها کار کنم. می توانســتم در 
اتاقــم بخوابم.  شــاید مضحک به نظر برســد ولی من 
شــش ماه از بودن در اتاقم می ترســیدم. از تنها بودن 
می ترسیدم. کســی که بیش از هر چیز به تنهایی اش 

عادت داشت، از تنهایی می ترسید.
فهمیده بودم بعد از تجربه استرس نباید بخوابم، اینکه 
سیستم اتونومیک بدنم زیادی فعال است و اگر بعد از 
اســترس بخوابم، احساس خطر می کند و همه چیز را 
به هم می ریزد. فهمیده بودم قبل از هرگونه درمان باید 

صبور بود. صبر، صبر، صبر.
و امــا امــروز. دوز مصرفــی دارو ثابــت شــده، هر روز 
ســاعت ها کار می کنــم و درس هم بــه نظر وضعیتش 
خــوب شــده، می توانم دوباره شــعر بخوانــم، درس 

می خوانــم، راه می روم، شــب ها می خوابم. دو ماه از 
آخریــن پنیک اتکم می گذرد، به نظر می رســد درمان 
نتیجه داده، مشــکل اضطراب از بیماری حل شــده. 
ارتباطــم را با روان شــناس از شــهریور قطــع کردم و 

همه چیز به نظر خوب شده.
حال می رسم به آنچه برای آن، این همه رشتم.

یکم اینکه بیماری هایی را شــناختم که از نظر ژنتیکی 
مســتعد ابتال به آنها هستم. این بسیار مهم است، اگر 
پدر و مادرم از کودکی این را می دانستند می توانستیم 
در همــان کودکی درمان را شــروع کنیــم و همه چیز 

این قدر آشفته نمی شد.
دوم اینکــه بایــد اعتماد کــرد، مخصوصا بــه آنان که 
دوســت تان دارند. آنان که خیرخواهند. چنین مسیر 
سختی را تنها پیمودن نه تنها سخت، که اشتباه است.
ســوم اینکه تصور نکنم مشــکالتم را دیگــران ندارند. 
ســه درصد مردم جهــان دچار پنیک اتک می شــوند و 

بسیار بر روی درمان آن مطالعه شده.
چهارم اینکه اصل اول در درمان بیماری، صبوری ست.

پنجم آنکه دوستی نیاز اولیه بشر است.
از ششم می گذرم.

هفتم آنکه علم پزشکی خیلی پیشرفت کرده.
هشــتم آنکه باید مرگ را پذیرفــت، آن قدر احتماالت 
برای نبودن بســیارند که وقف زندگــی به تالش برای 
فرار از مرگ معــادل با هدر دادن همین چند روز باقی 

مانده است.
نهم آنکه دوست داشتن و آغوش، آرام بخش ترینند.

دهم آنکه از ورزش نباید غافل شوم، تأثیر مستقیم آن 
بر زندگی ام مشهود بود.

یازدهم آنکه درمان بیماری های عصبی کار روان پزشک 
است و درمان بیماری های روانی کار روان شناس، نباید 

از این دو غافل شد.
و دوازدهم هم غایب است.

مهدی 
عرفانیان

مردمان شریف
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هزار قلم



 به فرموده تا اطالع ثانوی نه مدیرمسئول داریم، نه سردبیر و نه چیزهای دیگر.
لطفا سوال نفرمایید.

سعدیا مرد نکونام 
نمیرد هرگز

یک لحظه بــه این فکر کنید 
که مشهور شده اید، سپس به 
این فکر کنید که بعد از کسب 
شهرت به چه اسمی در ذهن 

مردم ثبت خواهید شد؟ 
چند روز پیش خبــری آمد که صاحب 
جمله! »معتادا نمی گیرن« دســتگیر 
شد. شــما اگر به صورت عادی به چند 
نفر این خبــر را بگویید که آقای فالنی 
دســتگیر شــد، احتماال این بزرگوار را 
نشناسند، حاال به همین افراد بگویید 
»اونی کــه گفت معتــادا نمی گیرن رو 
دستگیر کردن«، احتماال یک »ای بابا« 
به شــما تحویل دهند که یعنی »خب، 
منطقی اســت!«. باید مد نظر داشــته 
باشید که شهرت در هر زمینه ای خوب 

و به نفع شما نیست.
خطر اســپویل! اگــر به شــوهرعمه یا 
شــوهرخاله خودتان خبر دســتگیری 
را بگویید، احتماال با نمک ذاتی شــان 
می گویند »معتادا نمی گیرن اما معتادا 

رو می گیرن«.
از این دســت جمله های به یادماندنی 
کم هــم نیســت: »کریم تو مســلمون 
نیســتی«، »همــه هزینه هــا بــرای تو 
می شــه«، »چرا قیمه هــا رو می ریزی 
تو ماســتا« و... عالوه بــر این جمالت 
فاخر، جمالتی هم هستند که گوینده 
را اذیت نمی کند ولی پدر ما را درآورده: 
» آنچنــان رونق اقتصادی ایجاد بکنیم 
که...«، »مردم باید همه چیز را به بورس 
بســپارند«، »آنقدر قطعنامه بدهند که 
قطعنامه دان شــان پــاره شــود« و الی 

ماشاا... . 
یــک ضرب المثــل قدیمی  هســت که 
می گوید »مشــک آن اســت کــه خود 
ببوید، نه آنکه عطار بگوید«. دوســتان 
این نکته را مد نظر داشته باشید که در 
این ضرب المثل شــما عطار هستید و 
نه ُمشــک؛ فلذا ترجیحا سعی کنید از 
خودگویــی و دادن القاب بــه خودتان 
پرهیــز کنید. عده ای شــاید بپرســند 
که پــس القابــی مانند آقــای خاص، 
آقــای معمولی، ســید معاونت و از این 
دســت موارد چه می شــود که لطفا از 

حاشیه سازی پرهیز بفرمایید.
اگر شــما روزی مشهور شــدید منتظر 
بمانیــد تا طرفــداران شــما به صورت 
خودجــوش خودشــان یــک لقــب به 
شــما بدهند. معمــوال در اکثــر موارد 
ایــن روش خیلی خوب و عالی اســت 
اما ممکن اســت در بعضی موارد لقب 
داده شــده به شــما مناســب نباشد؛ 
خســرو  فابــرگاس!  حیــدرِی  مثــال 
حیــدری مدافــع هافبکی بــود که در 
ســمت راست می زیســت اما فابرگاس 
هافبک بازی سازی بود در وسط زمین 
 کــه واقعــا هیچ شــباهتی بــه یکدیگر 

نداشتند.
و در انتها، مرده آن اســت که نامش به 

نکویی نبرند.

من عاشقم و دلم بر او گشته تباه /  عاشق، نبود ِز عیب معشوق آگاه گویند که معشوق تو زشت  است و سیاه / گر زشت و سیاه  است مرا نیست گناه 
)فرخیسیستانی،قرنچهارم،رباعیات(

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به یک واژه نایاب سه حرفی، به صلح، به مفهوم گم شده 
ایــن روزهــای دنیا و به جایزه ای که بعضی اوقات بیشــر صلح را به ســخره می گیرد. این 
شماره از روزنامه تقدیم می شود به مردمانی که تسلیم زور نمی شوند و برای آرامش خود و 
جامعه شان تالش می کنند، تقدیم می شود به تمام عاشقان صلح که برای به دست آوردنش 

تا پای جان می جنگند، به خون های ریخته به ناحق در پای متجاوزان، به گل های پرپرشده 
زیر چکمه های ظالمان، به چشمان خیس از اشک کودکان ترسیده و به زخم دل مادران 
و پدران داغ دیده. این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به پرچم سفید که اهتزازش، در 

سراسر جهان، آرزوی هر آزاده ای ست.

۵77****۰۹۳7: توی روزنامه نمی خواید اشاره کنید قوت 
غالب ما محرومان رو ۶۶ درصد گرون کردن یهویی؟!

امروز دیدم یهو نودل از ۳۰۰۰ شده ۵۰۰۰
بهجاینودلخارجی7۵گرمی،بهرشــتهآش
داخلی۵۰۰گرمیرویبیارکهبا۱۱۰۰۰تومنمیتونی
بخری.ضمناشــریفیواقعینیستیاگهاونرو۶۶.۶7٪

ننویسی.
7۳۲****۰۹۱۲: مــا یــه موقعــی می خواســتیم اعتراض 
کنیم کــه چرا به تی ای هــا حقوق کم مــی دن، االن معلوم 

 شد وضع خود اســتادها بدتره. بودجه دانشگاه کجا می ره 
پس؟!

وضعیتکایندردمشــترکه،اســتادمیناله،
TAمینالــه،دانشــجومینالــه،دانشــگاهمینالــه،یه
عزیزیهمنیســتکههمراهبشه،حاالدرمانهمنشد

مهمنیست،حداقلاونعزیزباشه.
۸۹۳****۰۹۱۳: یه بار روزنامه را یه روز زودتر منتشر کنین، 

یه بار متفاوت باشین!
چــراهمــهشمابایــدبــادلشــماراهبیاییم؟

ازایــنبهبعدفکرکنیدروزنامهکالچهارشــنبهمنتشــر
میشــه،بهموقــعهــممنتشــرشــدبــایــهروزتأخیــر

بخونید.
7۲7****۰۹۱۸: #افسرده شدم.

کامال مختصر و مفید.
آقادرســتهکــهحاالماخیلیمرکزمشــاورهرو
اذیــتمیکنیم،ولیایــناصالدلیلنمیشــهخودمون
روانشناسیچیزیباشیم.شمابههمونمتخصصینامر

مراجعهکنییحتملنتیجهبهتریبگیری.

تقدیم می شود به ...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

 شریف در سال ۲۰۴۰ میالدی!
)پیش بینی های شیخ بزول از رویدادهای ۲۰ سال آینده دانشگاه(

۲۰مهر۱۴۲۰
آزمون های دانشگاه تا ۵ سال آینده با 
استفاده از خط بریل برگزار می شود. 
مرکــز بهداشــت بــا اعــالم ورود یک 
بیماری جدید به نام Covid ۲۸ گفت 
این بیماری از طرق نگاه کردن افراد به هم منتقل شــده و 
دانشجویان در صورت باز بودن چشم هایشان این بیماری 
را ممکن است به بقیه انتقال دهند. استفاده از چشم بند 
از امروز در بیشــتر کالس های ابن ســینا اجباری ست و با 
نصب اپلیکیشــن Sharif Go Blind دانشــجو می تواند 
مســیرهای مشخص شــده را با لمس گوشــی  تشخیص 
دهــد. ایــن در حالی ســت کــه اســتفاده از گوش بند به 
دلیل شــیوع بیماری Covid ۲۵ از ســه سال پیش و زدن 
 ماســک بخاطر Covid ۱۹-۲۴ از ســال ها پیش اجباری 

است.

۲۱مهر۱۴۲۰
رئیس پشــمک )پژوهشگاه شناســایی مطالعات کووید( 
شــریف اعالم کرد برای بیســتمین ســال پیاپی واکســن 
بیمــاری کووید را کشــف کرده ایم. این پژوهشــگاه گفت 
امروز مفتخریم که اعالم کنیم هیچ کشــوری در دنیا این 
تعداد بار اعالم نکرده که واکسن کشف کرده است! دکتر 
کرون زاده که به شدت سرفه می کرد، پشت میکروفون رفت 
و گفت: »بیست سال پیش وقتی هی می گفتیم واکسن را 
کشف می کنیم، کسی باور نمی کرد اما امروز قسم می خورم 
کــه دروغ نمی گویم.« ســخنرانی او که بــرای میلیون ها 
دانشــجوی شریف در سراســر دنیا از طریق zoom پخش 
می شــد، پس از فیلم Borat ۳ بیشــترین الیک محتوای 
طنز را دریافت کرده اســت. اما توییتر گفته ممکن اســت 
این محتوا را به دلیل آنچه گســترش اطالعات نادرســت 

می داند حذف کند.

۲۵مهر۱۴۲۰
حراست دانشگاه پس از دریافت گزارش هایی از چند دانشجو 
به منزل پروفسور م. فسیل زاده یورش برد و پشت کامپیوتر، 
اســکلت او را در حالی که ۲۰ سال از مرگش گذشته بود پیدا 
کرد. او در همه این مدت با صدایی ضبط شــده کالس های 
مجازی را ادامه می داد. این دانشجویان وقتی مشکوک شدند 
که دریافتند اســتاد در پاسخ به همه ســواالت می گوید: در 
فصل های آینده به این سوال خواهیم پرداخت. ایشان یکی 
از اســتادن درس »آخرین پیشــرفت های علم در کامپیوتر« 
بودند و به مدت ۵۰ ســال از روی جــزوه ای درس می دادند 
که در دانشگاه محل تحصیل شان در کالیفرنیا پس از جنگ 
جهانی دوم تهیه کرده بودند. آموزش دانشگاه اعالم کرد از این 
پس هر ۵ سال یک بار از منزل استادان بازدید فیزیکی همراه 
با پروتکل های بهداشتی صورت می گیرد تا از زنده بودن این 
*علیرضامختار عزیزان اطمینان حاصل شود. 

شیخ بزول *

نیش شتر
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