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جان پدر کجاستی؟
خدایا آه و ماتم داره کابل

علیرضا هاشمی

به جان آتش به دل غم داره کابل
چه می پرسی ز احوال خرابش؟

فغان از جور آدم داره کابل
کابل این روزها حال خوشی ندارد؛ عروس آسیا که حاال 
دیگر پیر و فرتوت شــده، هر روز در عزای فرزندان خود به ســوگ می نشیند. 
یک روز در عزای دانش آموزان کوثر دانش، یک روز هم در عزای دانشــجویان 

دانشگاه کابل و معلوم نیست روز بعد برای چه کسانی عزادار شود؟
اسفند ۹۸ توافقی میان گروه تروریستی طالبان و ایاالت متحده صورت گرفت 
و توافق صلح نامیده شد. حاال در ادامه همان توافق، این گروه تروریستی در 
حال مذاکره با دولت افغانستان است، آن هم برای هیچ! گروهی که سودای 

بازگشــت به قدرت دارد و برای ارگ کابل دندان تیز کرده اســت، امروز برای 
گرفتن امتیازات بیشتر در مذاکرات دست به هرکاری می زند، تخریب می کند 
و می کشــد و قدرت پوشــالی خود را به نمایش می گــذارد، برایش هم فرقی 

نمی کند نظامی باشی یا غیرنظامی.
آمریکا هم سربازهای خود را از افعانستان خارج می کند و تلفات کمتری روی 
دستش باقی می ماند، در عوض ســربازان اردوی ملی رودرروی طالبان قرار 
می گیرند. تنها کسی که در این توافق سودی نمی برد، مردم این سرزمینند.

مردم مخالف این توافق هستند و نمی خواهند آنها دوباره به قدرت برگردند، 
مردم نمی خواهند دوباره اســیر امارت اسالمی باشــند و از راه های مختلف 
اعتراض خود را نشــان می دهند؛ گاهی در خیابان ها و گاهی در شبکه های 

اجتماعی با به اشتراک گذاری #به_طالبان_باج_ندهید.

دوســال پیش روزی که طالبان به آموزشگاه موعود حمله کرد و دانش آموزان 
موعود قربانی شدند، فکرش را هم نمی کردند روزی از میان قربانیان موعود، 
دختری نجات پیدا کند و نفر اول کنکور شــود. این مردم بارها ثابت کرده اند 
که شکست ناپذیرند، شوروی و انگلیس و آمریکا هم برایشان فرقی نمی کند، 
هرکس که باشد، آخر در »گورســتان ابرقدرت ها« دفن می شود و این بار هم 

نوبت تروریست ها و حامیان شان است.
مردم افغانســتان که امروز ســومین ملت جــوان دنیا هســتند، روزی بزرگ 
خواهند شد و با همت و پشتکار خود سرزمین مادری را دوباره آباد می کنند، 
دوباره کابل عروس آســیا خواهد شــد و داغ بزرگی بــر دل طالبان و داعش و 
حامیان شان خواهد گذاشت، روزی که دیگر نه طالب وجود دارد و نه داعش 

و نه حامیان شان.
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یک عیدی متفاوت به بیماران و پرستارها  

به سادگی یک گل، به مهربانی 
یک لبخند

تماما علمی
»بارقه«، نشریه انجمن علمی رسانا در 
شماره ۳۱ خود بیشتر به موضوعات 
علمی و فنی مرتبط با رشته برق می پردازد 
و فقط یادداشتی از یک سال باالیی درباره 
انتخاب شاخه )یا همان گرایش سابق( 
و معرفی رویــداد روند در همین راســتا 
کمی از فضای علمی و مهندســی بارقه 
می کاهد. تیتر جلد با طرح جلد ارتباط 
کمــی در ظاهــر دارد و اختصــاص دو 
صفحه از ۱۴ صفحه نشریه به شناسنامه 
و فهرست خواننده را یاد آب و شلنگ و... 
می اندازد. تاریخچه مختصری از تئوری 
کنترل مقدمه ای ست برای متن شاخص 
نشــریه که به اســتفاده از تئوری کنترل 
در مهار شیوع ویروس کرونا می پردازد؛ 
انتخاب سوژه ای خوب و مرتبط با اوضاع 
امــروز جامعــه. پردازنده هــای نوری و 
ویژگی ها و چالش های ارتباطات نســل 
پنج موضوعات دیگر مقاالت این شماره 

از بارقه هستند.

اوج گیری روی زمین
»اوج«، نشریه انجمن علمی دانشکده 
هوافضــا در شــماره ۵۱ خــود تصمیم 
گرفته از آســمان کمی جدا شود و روی 
زمین بیاید تا ســری بــه آیرودینامیک 
خودروهــای فرمــول یک بزنــد. مقاله 
»جت جاده ای« این وظیفه را به عهده 
دارد و طرح و تیتر جلد نشــریه هم قرار 
اســت کمک حــال آن باشــند. »برآی 
برعکــس« تیتر جلدی ســت کــه برای 
این شــماره انتخاب شــده و تصویری 
از شبیه ســازی جریان هوا اطراف یک 
خــودروی فرمــول یــک طــرح جلد را 
تشــکیل می دهد؛ هرچند استفاده از 
واژه فارســی و کمتر متــداول »برآ« در 
تیتر جلد قابل تحسین است ولی اگر از 
بار فنی طرح جلد کاسته و به بار هنری 
و جذابیــت بصری آن اضافه می شــد، 
خواننده را بیشــتر سر ذوق می آورد و به 
خواندن نشریه بیشتر ترغیب می کرد. 
سه صفحه اول نشریه ویژه ورودی های 
۹۹ است تا با کمک خواندن آن فضای 
فعالیت هــای دانشــجویی دانشــکده 
هوافضا دست شان بیاید. این سه صفحه 
در کنار سرمقاله به معرفی ماهنامه اوج، 
شــورای صنفی، انجمــن علمی، دفتر 
مســابقات دانشــجویی و رویدادهای 
کافه تکنولوژی می پردازد. »خوب، بد، 
زشــت« هم عنوانی نســبتا کلیشه ای 
ولی مرتبط با موضوع مقاله ای ست که 
قصدش بررسی هواپیماهای جنگنده 
سری ایکس اســت. »بماند به یادگار« 
نیــز آخرین یادداشــت نشــریه درباره 
اعتــراض دانشــجوهای دانشــکده به 
بسته شدن دفاتر دانشجویی و مشارکت 
کــم دانشــجوها در انتخابات شــورای 

صنفی دانشکده است.

هرکدام از ما در نقش یک حداد عادل
اســتادها که در کالس درس تا از دست شان بربیاید، 
انگلیسی را الی فارسی می گذارند و به خورد دانشجو 
می دهند: »ویندو رو اپن کنید تا سیرکولیشن ایر داشته 
باشــیم« و اگر کمی هم بخواهند پایبندی شــان به زبان فارسی را 
نشان دهند، سعی می کنند به حافظه شان زحمت بدهند و معادل 
فارسی واژه ها را به یاد بیاورند و یا از دانشجوهای سر کالس بپرسند. 
فضای کارآفرینی و استارت آپی هم که مملو از واژه ها و سرواژه های 
انگلیسی ست و بعید است تا سال های سال معادل فارسی مناسب 
و همه گیری برایشــان پیدا شود؛ حاال این وسط دل مان به فرهنگ 

غنی و تاریخی مان بعضا خوش است که معاونت فرهنگی اجتماعی 
دانشگاه هم برای ساده ترین چیزها دست به دامن انگلیسی می شود 
و اســم برنامه ها را می گذارد »شریف تاک« و »منتورشیپ« و عنوان 
دانشجوهای راهنمای ورودی های جدید هم می شود  »منتور«. حاال 
عنوان »سرگروه« بار معنایی زیادی حمل می کند یا به هر دلیل دیگر 
مناسب نیست قبول، ولی این قدر شیرجه زدن در واژه های انگلیسی 
در برنامه هــای رســمی معاونتی که نام فرهنگ را یدک می کشــد، 
احتماال بیشتر از کج سلیقگی ست تا ناچاری و نبود واژه های مناسب 
معادل در فارسی. خالصه که همه ناسزاها را نثار حداد عادل نکنیم.

عادت احتماال مشترک ترین 
و گسترده ترین ویژگی بین 
نه تنها  همه انسان هاست، 
همه مان عادت می کنیم که به همه چیز 
هــم عــادت می کنیم، وگرنه چه کســی 
فکــرش را می کرد به ایــن زندگی تلخ تر 
از زهــر امروزمان چنان عــادت کنیم که 
انگار نــه انگار این ماســک های بی روح 
هنوز یک سال نشــده که لبخندهایمان 
را پوشــانده و این عددهایــی که هرروز 
بــرای  هرکدام شــان  مــی رود،  بــاال 
ســیاه پوش کردن یک خانه و شــاید یک 
محلــه زیــاد هم هســت. ولــی گریزی 
نیســت و عادت مثل بختک افتاده روی 
زندگی مان، شــاید هم ایــن عادت واقعا 
یــادگار تکامل اســت تــا بتوانیم تحمل 
کنیــم، ببینیم و درد نکشــیم، فراموش 

کنیم و بی خیال شویم.
روزهای اول شیوع کرونا همه حواس شان 
به همه جا بود، مخصوصا به بیمارستان ها 
و بیمــاران کرونایــی و پرســتارهایی که 
شــب وروز نداشــتند برای رســیدگی به 
بیمــاران بدحال؛ یکــی برایشــان غذا 
می بــرد، دیگــری آب هویــج و میــوه و 
میان وعــده تقویتــی، یکی بیمــاران را 
تروخشک می کرد و دیگری در ضدعفونی 
بیمارستان پیش قدم می شد ولی بعد از 
چندمــاه خیلی هایمان برگشــتیم ســر 
خانه وزندگی خودمان و پرستارها و کادر 
پزشــکی ماندند و عددهایــی که هرروز 
باال و باالتر می رفت. کار که زیاد باشــد و 
بیمــار که بدحال و آمار که بدخیم، حس 
تنهابودن خــودش برای از پــا درآوردن 
کافی ســت، همیــن شــد کــه چندتا از 
بچه های شــریف گفتند بــه بهانه میالد 
پیامبــر رحمــت و مهربانــی، حداقل به 
انــدازه یــک روز و یک دســته گل و یک 
لبخند هم که شده، بروند و بگویند تنهای 

تنهای تنها هم نیستید.
دســت اندرکاران این حرکت خودجوش 
و  گرفتنــد  تصمیــم  دیــر  می گوینــد 
هول هولکــی کار را پیــش بردند. شــب 
میــالد پیامبــر)ص( و امام صــادق)ع( 
پیامــی در گروه هــای دوســتی و برخی 
دانشــگاه  اطالع رســانی  کانال هــای 
دست به دست می کنند با این مضمون که 
فردا می خواهیم تعدادی گل تهیه کنیم 
و به بیمارستانی برویم و به کادر درمان و 
بیماران آنجا همراه با یک لبخند و تشکر 

و خداقوت هدیه بدهیم تا بهشان بگوییم 
روز عیدی فراموش شان نکرده ایم؛ حاال 
برخی صرفا کمک مالی کردند برای تهیه 
دســته های گل، برخی کمــک اجرایی 
برای خرید و انتقال و آماده سازی گل ها 
و برخی هم رفتند داخل بیمارستان برای 

تکمیل این حرکت.
حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمک 
جمع آوری و با کمــی باال و پایین چیزی 
حدود ۷۰۰ دسته گل تهیه و آماده سازی 
شــد. ۲۰ نفری هم کارهای هماهنگی 
با بیمارســتان و خرید گل و انتقال آن با 
وانت و بریدن شاخ و برگ اضافه و ترکیب 
رنگ ها در هر دسته و چسباندن محتوای 
آماده شــده و روبان به دســته ها را پیش 
بردند؛ کارهایی که برخالف پیش بینی 
اولیه خیلی زحمت داشــت و حسابی از 

بچه ها وقت گرفت.
در نهایــت دیــروز گل ها به دســت کادر 
درمانی و پرستاران و بیماران و همراهان 
آنها در بیمارســتان فیروزگر رســید، آن 

هم با دســت خود بچه ها کــه برای ورود 
به بیمارســتان شــلوار و لبــاس و کاله و 
دست کش و ماســک و باقی لوازم الزم را 
به تن کرده بودند. البته امروز هم تعدادی 

گل به بیمارستان بقیه الله رفت.
بچه هــا می گوینــد واکنش پرســتارها و 
بیمــاران و همراهان فوق العــاده بوده؛ 
از لبخند و تشــکر با ســر تــکان دادن تا 
بدرقه با دعای خیر و »دمت گرم« گفتن 
و از وضع بد بیمارســتان ها شــرح دادن 
و تقاضا برای ادامه کارهای این شــکلی 
بــرای روحیه دادن بــه بیمــاران و کادر 
درمان. خــود حال وهوای بیمارســتان 
هــم از بدحالی برخی بیمارهــا و تعداد 
بــاالی بیمــاران بستری شــده و حضور 
برخی بیماران در راهروهای بیمارستان 

مشخص بوده است.
امیدواریم هم هرچــه زودتر این بیماری 
دســت از ســرمان بردارد و هــم تا وقتی 
هســت، همدیگــر را فرامــوش نکنیم و 

نگذاریم تنهایی کسی را از پا دربیارود.

گزارش

شعر، ترانه، موسیقی
»بوطیقا«، فصل نامه تخصصی شعر 
کانون شعر وادب در شماره ششم خود 
که در پاییز ۹۹ به دست مخاطبانش 
رسید، ســراغ رابطه شعر و موسیقی 

رفته اســت. متأســفانه جلد فاقد تیتر و 
توضیح است و از روی تصویر انتخاب شده 
بــرای آن هــم نمی تــوان ردی از ســوژه 
اصلی بوطیقا گرفت، ایضا کیفیت تصویر 
انتخاب شده هم پایین است و توی ذوق 
مخاطب می زند. ســرمقاله در چندخط 
کوتــاه فقط پرونده را در قالب چند کلمه 
معرفی می کند و هیچ توضیحی رباره باقی 
متون نشریه یا یادداشتی پیرامون موضوع 
اصلی این شــماره را شــامل نمی شود. 
می توان گفت عنوان سرمقاله برای این 
چندخط کمی زیاد اســت. اولین مقاله 
نشــریه به برخی تفاوت های شعر و ترانه 
می پردازد؛ موضوعی که در مقاله مفصل 
دیگری هم به آن پرداخته شــده و هر دو 
مقاله در کنار بیشــتر نوشته های نشریه 
و از جملــه گفت وگــو با نازنیــن مرادی، 
شاعر معاصر از نعمت داشتن تیتر خوب 
محرومند و توضیــح تیتر را به جای خود 
تیتر بــه خواننده قالب کرده اند. در مورد 
گفت وگــوی این شــماره نبود ســوتیتر 
مناســب هم خواندن متــن گفت وگو را 
سخت می کند. رابطه موسیقی با اشعار 
موالنا با ذکر مثال های زیاد از شــعر این 
شــاعر و مقالــه »نــوای خــروش« که به 
بررســی موردی ســرودهای انقالب ۵۷ 
ایران می پردازد، نوشــته های شــاخص 
این شماره از بوطیقا هستند. کار خوب 
بچه های بوطیقــا اســتفاده از ظرفیت 
انتشار الکترونیکی نشــریه و قرار دادن 
QR کــد ســرودهای انقالبــی در مقاله 
»نوای خروش« است. نوشته ای با عنوان 
»خراسان« هم به موضوع موسیقی و شعر 

بومی ناحیه خراسان اختصاص دارد.

امنیت دانشگاه
شــماره ۶۶ نشــریه »شــورا« بــا عکس 
جلدی از اعتراضات دی ماه ۹۸ و با تیتر 
»معجون امنیت« در دو صفحه منتشــر 
شــد. ســرمقاله و گزارش صفحه اول به 
موضوع امنیــت خیابان ها و محله های 
اطراف دانشگاه و اقدامات کمیته امنیت 
شورای صنفی برای افزایش امنیت مسیر 
تردد دانشجوها می پردازد اما در صفحه 
دوم در کنار گزاشــی از دیــروز و امروز و 
فردای طرح دوچرخه های اشــتراکی، 
بحث امنیت دانشــگاه از جنبه ای دیگر 
و با اشــاره بــه اعتراضات دی مــاه و نیز 
دستگیری دو دانشجوی شریف مطرح 
می شــود و نویسنده ســعی می کند به 
برخی سوال ها از دیدگاه خودش درباره 
مطالبه گری و اعتراض دانشجویی و نحوه 
برخورد با آنها پاسخ دهد. مختصر و مفید 
توصیف خوبی از این شماره از شوراست.

ذرهبین

محمدجواد 
شاکر

میز
نشریات
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استقبال مجازی از ورودی های جدید در آمفی تئاتر مرکزی

به تو از دور سالم
مثل هرســال دانشگاه برای 
تبریک به ورودی های جدید 
و اســتقبال از آنها و آشــنایی 
اولیــه بــا محیط دانشــگاه و 
دوران پیش روی دانشجویی 
برنامه ای با عنوان »شــریف سالم« تدارک 
دیده بود؛ برنامه ای که دوشنبه این هفته از 
ساعت ۱۵ با حضور تعدادی محدود از کادر 
برگزاری و مدعوین آن در آمفی تئاتر مرکزی 
دانشگاه آغاز شد ولی برخالف همیشه با 
حضور فیزیکی نوورودان و خانواده هایشان 
همراه نبود و از پنجره  فضای مجازی به مدد 
تالش مینا اصغرزاده و تیمش برای آنها به 

نمایش درآمد.
ایــن شــکل از برنامه اســتقبال و احتماال 
یکی دو ترمی این طور حضور در دانشگاه 
شاید دانشجوهای شهرستانی را از زحمت 
ســفر به تهــران خــالص کرد اما شــوق و 
اشــتیاق آشــنایی بــا محیط دانشــگاه و 
دوســتان جدید، لذت دورهمی های بین 
کالس ها، ســلف و مســجد رفتن های سر 
ظهــر، پچ پچ هــای کالس های تــاالری، 
بدوبدو رســیدن به کالس های  ابن سینا و 
از همه مهم تر اردوی ورودی ها و پابوســی 
امام رضا )ع( را از تازه دانشجوشدگانی که 
ســختی درس خوانــدن در دوران کرونا را 

به امید همین ها گذرانده بودند، گرفت.
در برنامــه دوشــنبه الزم نبود مســئولین 
برنامــه کســی را بــه آمفی تئاتــر هدایت 
کنند یا برای نحــوه  ورود و خروج راحت تر 
دانشجوها به سالن برنامه دقیقی بریزند؛ 
به جایش درگیر هماهنگ کردن وی کالس 
و آپارات بودند که صدا و تصویر این ســالن 
خالی از تماشــاچی را بــه بهترین نحو به 
مخاطبــان برســانند. البته اولیــن تجربه 
شــریف در برگزاری برنامــه ای زنده با این 
تعداد مخاطب چالش هایی هم داشــت و 
قطع شــدن چندباره پخــش زنده کمی از 

لذت مخاطبان از راه دور آن کاست.

شریف، سرآمد
اولین ســخنران برنامه رئیس دانشــگاه، 
دکتــر فتوحــی بود کــه صحبت خــود را 
با اشــاره بــه ویژگی های منحصــر به فرد 
شــریف، جایگاه ویژه اش در رفع نیازهای 
کشــور و برنامه دانشگاه به منظور افزایش 
اثربخشــی، بهبــود کیفیــت آموزشــی و 
پژوهشــی و ارتقــای بین المللــی آن آغاز 
کرد. از حضور و موفقیت فارغ التحصیالن 
دانشگاه در جایگاه های مختلف آموزشی، 
کارآفرینــی گفــت؛  و  سیاســت گذاری 
انتظــاری کــه از ورودی هــای جدید هم 
در آینــده ای نه چنــدان دور خواهد رفت. 
همچنین این را اضافه کرد که تالش شده 
استادان راهنما بیش از پیش در حوزه های 
مختلــف علمی، فرهنگــی و اجتماعی با 
نوورودان در ارتباط باشــند. توصیه رئیس 
بــه ورودی ها هــم این بود که ســال اول را 
بیش تر روی درس تمرکز کنند و پس از آن 
وارد برنامه های مختلف دانشگاه شوند و از 

تک بعدی بودن فاصله بگیرند.

وحدت دین و علم
بعــد از دکتــر فتوحــی حجت االســالم 
و المســلمین طباطبایــی، مســئول نهاد 
رهبــری پشــت تریبــون رفتنــد. حاج آقا 

شــریف را نه تنهــا از جهت علمــی بلکه از 
جنبه های فرهنگی، اجتماعی و انقالبی 
نیز برجسته دانست؛ از چهره های مشهور 
در علــم و ادب و ورزش و وعظ چون دایی 
و فردوســی پور و قاســمیان و امیرخانــی 
گرفتــه تا شــهدای انقــالب و دوران دفاع 
مقدس و شــهدای علــم و فنــاوری چون 
شریف واقفی و عباسپور و شهریاری که به 
قول طباطبایی اینهــا به مدد فعالیت ۷۰ 
کانون و گروه علمی، فرهنگی، سیاســی 
و مذهبی، نشــریات، خیریه هــا، هیئت، 
حوزه، نهاد رهبری و معاونت فرهنگی بوده 
است. او شرکت در فعالیت های فرهنگی را 
نیرویی مضاعف برای درس دانست و شروع 
مشارکت نوورودی ها را در برنامه های آتی 

الزم خواند.
مجــری برنامــه، علــی یارنــدی پیش از 
معرفــی ســخنرانان دومین گــروه برنامه 
»شــریف تاک«، فرصت را غنیمت شــمرد 
و از ۱۷۶ مســافر هواپیمــای اوکراینی که 
جمعــی از خانواده شــریف را نیز شــامل 

می شدند، یاد کرد. 

تجربه ای به قدمت عمر شریف
اولیــن ســخنران شــریف تاک، اســتاد 
خوش آوازه  دانشــکده مدیریت و اقتصاد، 
دکتــر مشــایخی، از اولیــن ورودی هــا و 
و  ا بــود.  شــریف  لتحصیــالن  غ ا فار
نخســتین آفتی را که ممکن است گریبان 
تازه دانشــجوها را بگیرد، خروج ناگهانی 
از فشــار درس و احتمــال بی توجهــی به 
بــار درســی دانشــگاه دانســت و دومین 

نکتــه ای را که این دانشــجوهای تازه وارد 
بایــد در نظر بگیرند، توســعه مهارت های 
ارتباطی شــان بیــان کــرد، چراکه هدف 
دانشــگاه تربیــت نیروهــای متخصــص 
تأثیرگــذار اســت و تأثیــر جــز بــا تعامل 
اجتماعی صورت نمی پذیــرد. همچنین 
از منظر مشایخی، فعالیت های اجتماعی 
و ورزشــی به ســبب ایجاد نشــاط روحی 
راندمــان درســی را باال می برنــد و چنین 
دانشجوهایی حتی از کســانی که معدل 
باالتــری دارند هم موفق تر خواهند شــد. 
او متواضع بــودن و احتــرام را بزرگ ترین 
ارزش خوانــد و مهم ترین چیــزی را که در 
دانشــگاه باید یــاد گرفته شــود، چگونه 
یاد گرفتن دانســت. موســس دانشــکده 
مدیریت و اقتصــاد در نهایت با دو توصیه 
ســخن خــود را به پایــان بــرد: اولی عدم 
عضویت در گروه های سیاســی و دیگری 
محــدود نشــدن به یــک رشــته: »ممکن 
اســت با برداشــتن چنــد درس اختیاری 
تغییر جهت دهید. کشور ما در حوزه های 
نیازمنــد  اجتماعــی  و  انســانی  علــوم 
 افرادی ســت کــه موجب تحــول و بهبود 

شوند.«

آمدنم بهر چه بود
نعیمه ناصری، دومین مدعو شــریف تاک 
همه عمر دانشــجویی خود را در شــریف 
از چنــد روز دیگــر اســتاد  و  گذرانــده 
قریــب به نیمــی از نوورودی هــا در درس 
فیزیــک ۱ خواهد بــود. ناصری می گفت 
ســختی کنکور باعث شده حس کنید که 

اینجا آخر کار اســت امــا در حقیقت تازه 
از گردنه گذشــته اید و مســیر طوالنی ای 
پیش روی تان اســت کــه نیازمنــد انرژی 
بیشتری ست. او سال اول را سال آشنایی 
با سیســتم درس و دانشــگاه، ســال دوم 
را ســال شــروع مشــارکت در عرصه های 
ورزشی، اجتماعی، خیریه و هنری و پس 
از آن تا ۲۵ ســالگی را زمان کشف دغدغه 
و ســوال بزرگ هر شــخص خواند. معتقد 
بــود باید به مهارت  هــای تخصصی ای که 
دانشــگاه یاد می دهــد، از زاویــه دیگری 
نــگاه کرد و این توانمندی ها را برای ایجاد 
ارزش و کارآفرینــی بــه کار گرفــت. او بــر 
لــزوم الهام بخش و الگو بودن شــریفی ها 
تأکید داشــت و این را منــوط به کمک به 
دیگران، عدم سوءاســتفاده از اطرافیان و 
چندبعدی بودن دانست. در آخر شرایطی 
را کــه نوورودی ها پشــت ســر گذاشــتند 
توفیق اجباری ای خواند که موجب شــده 
ورودی های امسال مهارت مدیریت بحران 
را زودتــر و کامل تــر از دانشــجویان قدیم 

بیاموزند.

نقشه  راه با توست
ســجاد بنابــی، رتبــه یــک کنکــور ۷۹ و 
سخنران صنعتی شریف تاک، سخن خود 
را با یــادآوری خاطره  اولیــن صحبتش با 
ورودی ها در اردوی سال ۸۱ آغاز کرد. شاید 
حرف هایش کمی تلخ به نظر می رسید اما 
واقعیت بود؛ اینکه رســیدن تا اینجای کار 
اتفاق مهمی نبوده و این اســتعداد ممکن 
اســت رها شــود و دیگــران از آدم پیشــی 
بگیرند. سپس اضافه کرد که باید خودتان 
باشید؛ هرکس الزم است مسیر منحصر به 
فرد خود را برای رسیدن به عشق و هدفش 
پیدا کند، پیرو کســی نباشد، فکر کند و با 
رضایت کارها را انجام دهد، زیرا هر آدمی 
ممکن است اشتباه کند و تحمل شکست 
فقط زمانی آســان است که نتیجه تصمیم 

خود فرد باشد.

گردش ۱۸۰ درجه
آخرین مدعو کــه حضوِر البته مجازی اش 
به سختی میسر شده بود، پیمان یزدانیان 
بود. او با اینکه به موسیقی عالقه داشت، 
تحصیل در رشــته صنایع را آغــاز کرد که 
بــه ظن خودش بعضــی از همان درس ها 
در مسیر موســیقی برایش مؤثر واقع شد. 
با وجود علــم به عالقه اش به موســیقی، 
صنایــع را نیمــه کاره رها نکــرد و حتی در 
دوران تحصیــل و اندکــی بعد هــم در این 
زمینه مشــغول به کار شد. معتقد بود باید 
با جریــان زندگی همراه بود، زیــرا افراد و 
اتفاقاتی را بر سر راه آدمی قرار می دهد که 
می تواند مســیر زندگی آدم را تغییر دهد. 
شــجاعت مواجهه با تغییــر، جرأت کندن 
از فضــای آکادمیــک و رفتن بــه حوزه ای 
کامــال متفــاوت را کار راحتی نشــمرد اما 
کلید دســتیابی به آن را در میزان اشتیاق 
و میــل و رغبت برای دنبال کــردن آرزوها 
 دانست. می گفت هرکس از بچگی آرزویی 
باطنیدارد کــه بعضی ها زودتر و بعضی ها 

دیرتر آن را می فهمند.
در نهایــت برنامه با این جمله از مجری که 
»شــریف را آدم هایش می سازند« و ارتباط 

زنده با صحن رضوی به پایان رسید.

رسول رحمت
خداوند متعال هنگامی که تصمیم 
خلقت نوع انســان را با فرشــتگان 
مطــرح نمــود، فرشــتگان لــب به 
اعتراض گشــودند که »آیا در زمین 
کســی را می گمــاری که در آن فســاد 
انگیزد و خون ها بریزد؟« )ســوره بقره، 
آیــه ۳۰( خداوند در پاســخ به اعتراض 
فرشتگان فرمود: »من چیزی می دانم 
که شما نمی دانید«. اعتراض فرشتگان 
و عدم انکار آن از سوی خداوند، حاکی 
از آن است که نوع بشر پیوسته در معرض 
ابتال به خشونت و خون ریزی قرار دارد و 
برای رسیدن به آرامش و صلح، نیازمند 
روی آوردن به فرامیــن خداوند و به کار 
بستن آ نهاست؛ همان فرمان هایی که 
با ارسال پیامبران، آنها را به انسان ابالغ 

کرده است.
هریــک از پیامبــران در عیــن اینکــه 
تصدیق کننــده  شــرایع قبــل از خــود 
بوده اند، شــکل و قالب دین خداوند را 
که متناسب با احوال و شرایط مخاطبان 
بوده عرضه نموده اند. اسالم در شرایطی 
ظهور کرد کــه جنــگ و خون ریزی در 
جزیره العرب بیداد می کــرد و قبایل با 
یکدیگــر وارد جنگ های طوالنی مدت 
و خانمان سوز شده بودند، آن چنان که 
قرآن به آن با این تعبیر اشــاره می کند: 
»و نعمت خدا را بر خود یاد کنید؛ آنگاه 
که دشمنان )یکدیگر( بودید، پس میان 
دل های شما الفت انداخت، تا به لطف 
او برادران هم شدید« )سوره آل  عمران، 

آیه۱۰۳(.
اســالم محور اتحاد مردم را از مرز قبیله 
و ایــل و تبار فراتر بــرد و آنها را زیر پرچم 
توحید به اتحاد و همبستگی فراخواند. 
پیامبــر کــه »خلــق عظیم« داشــت و 
رســالتش بر محور رحمت بر جهانیان 
اســتوار بود، از بخشــایش خدا در حق 
زن خطــاکاری خبر می دهد که از روی 
شفقت و مهربانی سگ بسیار تشنه ای 
را آب داده اســت. )احمد، شــرباصی، 
دایره المعارف اخالق قرآنی(. رسول الله 
شــخصا خروس بیمــاری را که در خانه 
داشــت، مداوا کرد و هنگام دیدن شتر 
الغر و نحیفی فرمود: »در آزار حیوانات 
از خدا بترســید، خوراک آنان را تأمین 
کنید و به نحوی شایســته بر آنان سوار 
شــوید.« )مصطفی ســباعی، جامعه 

توحیدی اسالم و عدالت اجتماعی(.
امید اســت که جامعه اسالمی در پرتو 
آیات قرآنی و ســیره عملی پیامبر )ص( 
و یاران و شاگردان مکتبش، مروج صلح 
و دوســتی و رحمت و رأفت در سراســر 
گیتی باشــد: »و ما ارسلناک اال رحمه 

للعالمین« )انبیاء،  آیه ۱۰۷( 
آســایش دو گیتی تفسیر این دو حرف 

است
با دوستان مروت، با دشمنان مدارا

حسن 
اسکندری

بهار غالمی

هفتادسال
عبادت
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 از قیام تا قعود 
جامعه دینی

درحالی کــه هفته پیش و به واســطه 
اهانت نشــریه فرانســوی به ساحت 
پیامبر)ص( جوامع اسالمی به صورت 

خودجوش به پاخاســته و بــا تظاهرات، 
تحریم کاالهای فرانسوی و... این حرکت 
را محکــوم کردند، در جامعــه ایران هیچ 
حرکت فراگیر و گسترده ای صورت نگرفت. 
در حقیقــت سال هاســت کــه در وقایع 
این چنینی، جامعه دینی ایران که زمانی 
پیشرو در چنین پویش هایی بود، به نوعی 

رخوت و انفعال گرفتار آمد. اما چرا؟
انسان ها به دو طریق در مقابل عفونت ها 
از خودشــان دفاع می کنند: گلبول های 
ســفید که مکانیسم دفاعی طبیعی بدن 
انسان اند و آنتی بیوتیک ها. هنگامی که 
گلبول های سفید در برابر برخی عفونت ها 
ناتــوان می شــوند، آنتی بیوتیک هــا به 
کمک شــان می آینــد. مصــرف نابجای 
آنتی بیوتیــک امــا، بــه نقــض غــرض 
می انجامد و گلبول های ســفید را تنبل و 
سیســتم دفاعی بدن را مختل می کند؛ 
به عبــارت دیگــر با کاهش حساســیت 
این گلبول هــا در مقابل عفونــت، توان 
عکس العمل در برابر ویروس های ســاده 

نیز از آنها گرفته می شود.
جامعه ایران، همواره جامعه ای حق طلب 
بوده. حق طلبی و ظلم ستیزِی تنیده شده 
در فرهنــگ ایرانی، آموزه های اســالم و 
به خصوص فرهنگ عاشــورا باعث شده 
جامعه ما مستقل از حکومت ها و به صورت 
خودتنظیــم، پیشــرو در حرکت هــای 
حق طلبانــه باشــد. ظرفیــت تشــکیل 
حکومت دینــی در ایران، می توانســت 
)و می توانــد( به مثابــه آنتی بیوتیک، در 
مواقع ویــژه، با حضوری »محــدود« اما 
»موثــر«، ادامه حیات حق طلبانه جامعه 
را تســهیل کند اما اســتفاده بیش از حد 
از ظرفیــِت دولت، در ِاعمــال تنظیمات 
دینی، جامعه را دچار نوعی آنومی کرده 
و در حیات دینی آن اختالل ایجاد کرده 
است. مســاجد، خانواده ها، گروه های 
دوســتی و محله ای و... که تا پیش از این 
نقشی مهم در هدایت دینی و اجتماعی 
افراد داشتند، روز به روز از اثرگذاری شان 
کاســته شد و جای شــان را به ارگان های 
رســمی و ناکارآمدتــر دادند. بــا انتقال 
مسئولیت از این مجموعه های مردمی به 
حاکمیت، تا حد ملموسی پویایی و نشاط 
از حیات دینی جامعه گرفته و به قعودی 
که این روزها می بینیم دچار شده است و 
البته سعی می شــود جای این انفعال با 
فربه کردن مناســک پر شود که مشخصا 

بینشی اشتباه است.
الگوی مطلوب، نه عرفی شدِن حاکمیت 
و خنثی بودِن آن نســبت به امور دینی و 
اجتماعی ســت و نه تصدی گری کامل 

به دست او.

محمدتقی 
ضرغام افشار

آنسوی
آجرهای
قرمز

انجمن علمی فیزیک در دوران کرونا، فعالیت های مجازی اش را پررنگ تر دنبال می کند

کوانتا؛ جاییی برای تجربه، یادگیری و رسیدن
اگر مشــتری ثابــت برنامه های پیشــنهادی 
روزنامــه باشــید، احتماال اســم کوانتــا را به 
دفعــات دیده ایــد؛ البته شــاید هــم در این 
لیست های روزانه اسم حلقه های این مجموعه 
به چشم تان خورده باشد؛ »فیزیک و ریاضی«، 
»مقوالت ویژه«، »مقاالت تاریخی«، »طراحی الگوریتم«، 

»لمبدا« و »مقاله خوانی«.
انجمن علمی دانشــکده فیزیک را در یکی دو ســال اخیر 
می تــوان یکــی از فعال تریــن انجمن های علمی ســطح 
دانشگاه برشــمرد. این انجمن دارای حلقه ها و گروه های 
مختلفی ســت که هماننــد علم فیزیک طیف وســیعی از 
موضوعات و عالیق را پوشــش می دهد. یکی از فعال ترین 
مجموعه هــای این انجمــن علمی، »کوانتا« اســت. این 
مجموعه  حلقه های مطالعاتی که از ســال قبل کار خود را 
آغاز کرده، در حال حاضر دارای شش حلقه مطالعاتی ست:

۱. فیزیک و ریاضی
کتاب هــای مهمی وجــود دارد کــه به دالیــل گوناگونی 
همچون سطح باال یا سلیقه استاد، برای تدریس استفاده 
نمی شود و یا کتاب هایی دیگر که در دوره های دانشگاهی 
تدریس می شود اما برای مرور و پایه گذاری عمیق تر در یک 
درس نیاز است آ نها را دوباره و چندباره مطالعه کرد. برای پر 
کردن این خأل، سلسله جلسات »فیزیک و ریاضی« به وجود 
آمده اســت. در این بخــش از کوانتا دوره هــای کوتاهی 
بر مبنای همین کتاب ها از ســوی دانشــجوها به صورت 
هفتگی ارائه می شــود. هر دوره به مدت یک ترم یا دو ترم 
طول می کشد. شــرکت کنندگان نیز با ارائه دهنده همراه 
می شوند و هر هفته مقداری از کتاب را مطالعه می کنند.

۲. مقوالت ویژه
شاید یکی از دالیل جهش های جدید علمی در قسمت های 
مختلف علم، راحت تر شدن انتقال تجربه بین افراد مختلف 
در سرتاسر دنیا است؛ انتقال تجربه ای که باعث می شود 
چرخ را دوباره اختراع نکنیم! هدف تشکیل شــدن حلقه 
»مقــوالت ویژه« نیــز همین انتقــال تجربه آســان تر بین 
دانشجوهای دانشکده و دانشــگاه و حتی دانشگاه های 
دیگر اســت. در این حلقه دانشــجوهایی کــه پروژه ای را 
بــه اتمام رســانده اند یا مطلب و گرایشــی را مورد مطالعه 
قــرار داده انــد، می آینــد و از راه رفتــه خــود و تجربه ها و 
مشکالت شان در این مسیر طی شده می گویند. این بخش 
از کوانتا با همکاری انجمن های علمی دیگر دانشــگاه ها 

مثل تهران برگزار می شود.

۳. سلسله جلسات مقاالت تاریخی
یکــی از معضــالت بچه های فیزیک و علوم پایه، آشــنایی 
نداشتن با تاریخ این علم است. به عبارت دیگر دانشجوها 
صرفا بــا خواندن کتاب هــای مشخص شــده نمی توانند 
انگیزه های اصلی دانشمندان را خوب بفهمند و روش هایی 
را کــه آنان بــه کار برده انــد، درک کنند. حلقــه »مقاالت 
تاریخی« مختص این دانشجوهاســت. در این جلســات 
هفتگی، یک دانشــجو خود را برای ارائه مقاله ای علمی از 

قرن ۲۰ یا ۱۹ آماده می کند.

۴. سلسله جلسات طراحی الگوریتم در فیزیک
کد زدن و فیزیک؟! شاید شنیدن این دو واژه کنار هم کمی 
برایمان نامانوس باشد ولی یکی از ابزارهای فیزیک نوین برای 
گشــودن درهای جدید علمی همین ابزار قدرتمندی ست 
که در همه شــاخه های علمی جای خود را باز کرده اســت. 
سلسله جلسات »طراحی الگوریتم در فیزیک« نیز جایی ست 
برای کنار هم آوردن این دو مفهوم؛ حلقه ای که سعی می کند 
محلی باشــد برای گردهمایی دانشــجوهای عالقه مند به 
زمینه های دینامیک شاره ها، دینامیک اجتماعی، اقتصاد و 
غیره. در این جلسات، دانشجوها گرد هم می آیند و به مطالعه 
 Computational Physics یکی از گرایش های فیزیک یعنی

)فیزیک محاسباتی( می پردازند.

۵. سلسله جلسات لمبدا
یکــی از مشــکالت اکثــر دانشــجوها، دیر کســب کردن 
اعتمادبه نفس و توانایی های الزم برای ارائه دادن و مشارکت 
در فعالیت های علمی دانشــکده اســت. لمبدا )الندا( با 
داشتن فضایی دوستانه و آزادی های بیشتر برای انتخاب 

موضوع ارائه ها، هدف حل این مشکل را دارد.

دانشــجوهای ســال اول و دوم کارشناســی بــرای تمرین 
ارائه دادن در یک وبینار حلقه لمبدا را برگزار می کنند. آنها 
کنار هم جمع می شوند و با موضوعاتی گوناگون ارائه هایی 

می دهند که لزوما فیزیکی نیستند.

۶. سلسله جلسات مقاله خوانی
در این جلســات نوپا عده ای از دانشجوهای هم دوره، دور 
هم جمع می شوند و مقاالت تاریخی فیزیک را در حوزه های 
مختلــف در کنار هم مطالعه می کنند. این حلقه نیز مانند 
سلسله جلسات »مقاالت تاریخی« به مقاالتی می پردازد که 
در تاریخ علم فیزیک اثرگذار بوده اند و باعث انقالب هایی 
در بخش های مختلف فیزیک شده اند اما »مقاله خوانی« 
برخــالف »مقاالت تاریخــی«، که به صــورت وبینار برگزار 
می شــود و فقط یک فرد مقاله را ارائــه می دهد، به صورت 
هم خوانی و با مشــارکت همــه افراد حلقه برگزار و ســعی 
می شود به غیر از خود مقاله، به جنبه های مختلف مقاله و 
نویسنده آن توجه شود و همچنین پیش نیاز ها و نتایج مقاله 

نیز از سوی اعضای جلسات بررسی می گردد.
***

بعــد از شــیوع ویــروس کرونــا در اســفندماه گذشــته و 
مجازی شدن دانشگاه ها، بســتر و نوع فعالیت گروه های 
دانشــجویی کامال عوض شد. کوانتا در تطبیق دادن خود 
با شــرایط جدید، یکی از پیشگامان بین گروه های علمی 
دانشــگاه بود. این گروه با غیرحضوری شــدن جلســات 
و حلقه های خــود نه تنها دچار افتــی در کیفیت و کمیت 
ارائه ها و بخش های خود نشــده، بلکه با اســتفاده درست 
از ظرفیت های شــرایط جدید زندگی دانشجویی توانسته 
ابعــاد و ســطح فعالیت های خــود را گســترش دهد و در 
همین شــرایط کرونایی حدود ۱۳۰ جلسه در سامانه ها و 
شبکه های مختلف برگزار کند. حاال اگر شما هم مشتاقید 
که بیشتر با این گروه جذاب دانشکده فیزیک و فعالیت ها و 
حلقه هایشان آشنا شوید، می توانید سری به کانال تلگرامی 
آنها بزنید و از آخرین برنامه ها و جلسات شان خبر بگیرید. 
البته اگر دوســت داشتید بیشتر با سبک و سیاق ارائه ها و 
هرکدام از بخش های شش گانه شان آشنا شوید، سر زدن به 
سایت شان هم برایتان خالی از لطف نخواهد بود. در آنجا 
می توانید لینک ویدئو های تمامی جلسات کوانتا که بعد از 
آمدن این مهمان ناخوانده برگزار شده را به همراه اطالعات 

بیشتری در مورد هر کدام از حلقه ها پیدا کنید. 
@quantasc کانال کوانتا: 
quanta.spssa.ir سایت کوانتا: 
vc.sharif.edu/ch/quanta وی کالس کوانتا: 

مرتضی آرانی
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فعالیت دانشجویی در دوران سلطه کرونا

عشوه های مجاز
بیش از هشت ماه است که در دانشگاه خبری از تبلیغات میدانی و پوسترهای روی برد و سر و صدای سالن جابر و آمفی تئاتر مرکزی و تریبون آزاد جلوی سلف 
و از این جور هیجان ها و شور و حال ها نیست. برخی می گویند اصال چه بهتر و برخی هم نگران فضای فعالیت های دانشجویی در این دوران و دوران پساکرونا 
هستند. با چندتن از فعاالن و مسئوالن گروه های دانشجویی صحبت کردیم و نظرات و مقایسه شان درباره فعالیت دانشجویی در حالت حضوری و در حالت 

مجازی را پرسیدیم. این یک صفحه خالصه نکاتی ست که آنها گفته اند و ما شنیده ایم.

گزارش

به جان رسیده ام از دست عشوه های مجاز
z	 فعالیت دانشــجویی، حداقل تا قبل از کرونا اصل و اساســش بر حضور

دانشجو و کنار هم بودن و تعامل نزدیک و گفت وگوی چهره به چهره بود. 
حتی تأثیرگذاری فعالیت دانشجویی روی خارج از دانشگاه هم از همین 

تعامل های درون دانشگاه و بین دانشجوها شکل می گرفت.

z	 ،انگیــزه افراد وقتی در کنار هم نباشــند و از نزدیــک همدیگر را نبینند
کاهش محسوسی دارد. حتی می توان گفت که دغدغه ها در این شرایط 

کم می شود.

z	 ورود دانشجوهای ســال پایینی به جمع فعاالن دانشجویی باتجربه تر و
آشنایی آنها با فعالیت دانشجویی و خاک خورده های این راه و اصطالحا 
جا افتادن آنها در جمع در بستر فضای مجازی بسیار سخت تر و پیچیده تر 
و زمان برتر است. کاهش وقت و انگیزه و انرژی دانشجوهای سال باالیی و 
صعب العبور بودن مسیر ورود آدم های جدید مجموعه های دانشجویی را 
می تواند در مهم ترین رکن شان که همان دانشجوهای فعال و دغدغه مند 

است، به چالش و بحران بکشد.

z	 رمــق و جان فعالیت های دانشــجویی، حداقل تا اینجای کار در بســتر
مجازی اصال قابل مقایسه با حالت حضوری نیست. سالن هایی که جای 
سوزن انداختن نداشتند و تجمع و تراکم و هیجان آن دوران کجا و حضور 
خنثی و بی حــس در پلتفرم های مختلف مجازی کجا؟ دلیل این جان و 
رمق نداشتن هم به جنس و شــکل برگزاری برنامه مجازی برمی گردد و 

هم تبلیغات ضعیف تر و کمتردیده شده.

z	 در برنامــه مجازی حس با هم بودن و در کنار هم بودن و نفس یکدیگر را
حس کردن شکل نمی گیرد و درصد خیلی زیادی از افراد حاضر در برنامه 
صرفا بیننده ها و شــنونده های از راه های دور و نزدیک هستند که نقش 
و تعامل شــان در اجرای برنامه از صفر هم صفرتر است، در حالی که در 
برنامه های حضوری نفس حضور یک دانشــجو در سالن یا دفتر گروه و 

تشکل خودش قسمتی مهم از برنامه بود.

z	 تبلیغــات میدانی، زدن پوســتر روی در و دیوار دانشــگاه، گفت وگوی
چهره به چهره و دعوت زبانی و ایجاد شــور و هیجان در فضای دانشگاه 
در حالت مجازی محلی از اعراب ندارد و همین باعث می شود تبلیغات 
و دیده شدن برنامه ها ضعیف تر و کم رنگ تر از قبل شود. همین موضوع 
در انتشــار نشریات هم خودش را نشان می دهد و امکان توزیع نشریات 
دانشــجویی در فضاهایی مثل ابن سینا و ســلف و مسجد از دست رفته 

است.

z	 کیفیت مخاطبان قابل مقایسه با حالت حضوری نیست و دل خوش کردن
به شمارشگرانی که پلتفرم نشان می دهد، خیال خام است؛ به قولی »یکی 

مرد حاضر! به از صدهزار«.

z	 وقتی دانشجو در دانشگاه حضور ندارد و از نزدیک نمی بیند، بیشتر سرش
گرم درس و تمرین و پروژه و کار و اشتغال خودش است و دغدغه اش هم 
نسبت به موضوعات مورد بحث فعالیت دانشجویی کم می شود و کرختی 

حاکم بر فضای فعالیت دانشجویی را نتیجه می دهد.

z	 ،بیشــتر دانشــجوها در این ایام سرشــان به کار خودشــان گرم است
البته برای فرار از تنهایی و قرنطینه خانگی دســت به کارهای مختلفی 
می زنند. اگر اهل توییتر باشــید، احتماال تصدیق می کنید که فعالیت 
کاربران شــریفی در توییتر افزایش پیدا کــرده، یعنی جایی که بچه ها 
می توانند با رفقا و دوستان شان تعامل کنند و گپ وگفت داشته باشند. 
خوانــدن کتاب و رمان و دیدن فیلم و ســریال هم بعید نیســت در این 
دوران رکورد زده باشــد. هرچه هســت اینها سرگرمی های خوبی برای 
پر کــردن ظاهری خأل ارتباطات اجتماعی ســت و همین ها خودش با 
کمی چاشــنی بدبینی نقش مخدرهایی را بــازی می کنند که دغدغه 

فعالیت دانشــجویی و اجتماعی و فرهنگی را به فراموشی می سپارند.

z	 مجازی شــدن برنامه های دانشجویی قشــر کمتر فعال دانشجو را هم با
تقریب خوبی از فضای برنامه ها و فعالیت های دانشجویی کنار زده است 
و بیشتر فعاالن و مخاطبان برنامه های مجازی همان هایی هستند که در 
حالت حضوری هم نقش محوری و پررنگی در فعالیت های دانشــجویی 
داشــتند. قشــر کمتر فعال در حالت حضوری خیلی وقت ها به صورت 
گذری و در مســیر تردد بین کالس ها و ساختمان های دانشگاه پایش به 
برنامه های دانشجویی باز می شد ولی در حالت مجازی احتمالش خیلی 

کم است که دستش روی لینک برنامه برود.

z	 برنامه زندگی آدم ها در این شــرایط به هم ریخته و کارهای مختلف شان
بــا هم تداخل پیدا کرده و همین کیفیت برنامه ها و فعالیت های مجازی 
را کاهش می دهد. احتمال حواس پرتی در یک جلســه مجازی به مراتب 
بیشتر از یک جلسه حضوری ست. حاال تصور کنید وسط جلسه ممکن 
است یکی فیلم ببیند و دیگری مشغول حرف زدن با اعضای خانه باشد 

و یکی تلفنش زنگ بخورد و یکی هم مشغول صرف وعده ناهار باشد.

z	 در فضــای مجازی و انباشــت تعــداد زیادی محتــوا و برنامــه و ریختن
موروملخ وار اطالعات روی سر مخاطب، هم فعاالن دانشجویی سخت تر 
می توانند فعالیت و برنامه شان را به مخاطب شان برسانند و هم مخاطب 

سخت تر می تواند چیزی را که دنبالش است پیدا کند.

z	 ندیدن چهره به چهره و گفت وگو از راه دور و تعامل نزدیک نداشتن باعث
شده سوءتفاهم ها و سوءبرداشت ها در بحث های بین فعاالن دانشجویی و 
حتی ارتباط فعاالن دانشجویی با مسئوالن دانشگاه بیشتر شود و تنش ها 
بعضا باال بگیرد. در دیدار و جلســه مجــازی معموال خبر از صمیمت ها و 
رفاقت ها کمتر است، مخصوصا وقتی طرف مقابل را حتی یک بار هم در 

فضای واقعی ندیده باشی.

z	 برخی جذابیت های برنامه های حضوری جــای خالی اش در برنامه های
مجازی به شدت احساس می شود و از میل و رغبت مخاطب برای شرکت در 
برنامه می کاهد؛ همان پک و عکس یادگاری هم جزیی از جذابیت برنامه بود.

z	 در برنامه هــای مجــازی امکان حضــور مزاحم ها و ترول هــا و کاربران با
اسامی غیرواقعی فراهم است که می توانند برنامه را از نظم و روال عادی 
آن خارج کنند. شناســایی آنها نیز همیشــه راحت نیست و به همکاری 

دانشگاه نیاز دارد.

z	 حضــور در برنامه ها و جلســات مجــازی چه به عنــوان ارائه دهنده و چه
به عنوان مخاطب، در خانه و در کنار دیگر اعضای خانواده آســیب های 
خاص خودش را دارد و می تواند چالش هایی در ارتباط با اعضای خانواده 

و خانه ایجاد کند.

z	 در جلسات و گفت وگوی حضوری بی مقدمه می توان حرف زد و نظر خود را
گفت و در بحث شرکت کرد ولی در جلسات و گفت وگوهای مجازی تعامل 
و بحث کردن بروکراسی خاص خودش را دارد و به راحتی شکل نمی گیرد.

z	 ارتباط چشــمی بین ارائه دهنده و مخاطب شــکل نمی گیرد و به همین
خاطر ارائه دهنده متوجه نمی شــود مخاطب با بحث او همراه است و آن 

را متوجه شده یا خیر.

z	 شناخت افراد از یکدیگر اندک است و حتی چهره های افراد هم در ذهن
همدیگــر نمی ماند و در نتیجه ارتباط بین افراد ضعیف تر و کوتاه مدت تر 

برقرار می شود.

z	 ارائه دهنــده باید در حالی که ممکن اســت فقــط تصویر خودش یا یک
صفحه خالی را می بیند، تصور کند که جمعیتی در برنامه حاضر هستند 
و بــه او توجه می کنند و حرف هایش را می شــنوند. حس ارائه در حالتی 

که جمعیت مقابل شما نشسته قابل انتقال به فضای مجازی نیست.

عیب او جمله بگفتی، هنرش نیز بگوی
z	 دسترسی به برنامه ها و فعالیت های دانشجویی برای مخاطبان

راحت تر شــده و نیازی به جابه جایی فیزیکی و حضور در محل 
برگزاری برنامه نیســت. هرکجا هستید، با یک رایانه شخصی و 
یا تلفن همراه هوشــمند روی یک لینک کلیک می کنید و شما 

هم جزیی از برنامه و فعالیت می شوید.

z	 راحتی و سهولت حضور در برنامه باعث شده استقبال از خیلی
برنامه ها هم حداقل به صورت عددی بیشتر شود، یعنی از نظر 
کمــی تعداد مخاطبانی کــه در برنامه حاضرند و می شــنوند و 

می بینند بیشتر شده است.

z	 تنوع و گســتردگی زمانی برنامه های دانشجویی بیشتر شده و
امــکان برگزاری برنامه ها افزایش پیدا کرده؛ برگزاری برنامه در 
روزهای تعطیل یا ســاعات پایانی شــب فقط در حالت مجازی 
امکان پذیر اســت و در حالت حضوری امــکان برگزاری برنامه 
به چند ســاعت مشــخص در روز و چند روز مشــخص در هفته 

محدود می شد.

z	 گروه های دانشــجویی از روی یک توفیق اجباری به قالب های
جدید برنامــه و فعالیت رســانه ای روی آورده اند؛ از کلیپ های 
تصویری تا پادکســت های صوتی و پلتفرم هــای مختلف برای 
ارتباط با دیگران و پیشبرد کارها. استقبال مخاطب هم با توجه به 
شرایط از این قالب های جدید نسبت به دوران قبل بیشتر است.

z	 هزینه مالی برگزاری برنامه ها به شدت کاهش پیدا کرده و تقریبا
برای خیلی از فعالیت ها صفر شــده است؛ از پذیرایی و دکور و 

فضاسازی تا پوستر و تبلیغات و پوشش رسانه ای.

z	 زحمات و کارهای اجرایی برنامه ها و فعالیت ها نســبت به قبل
کاهش چشمگیری داشته و دیگر از هماهنگی سالن برگزاری 
برنامه و هماهنگی برای ورود مدعو با حراست و مدیریت برنامه 

و زحمت انتظامات محل برگزاری و... خبری نیست.

z	 محدودیت هــا و حساســیت ها و گیروگورهــای گرفتــن مجوز
برنامه ها کاهش پیدا کرده، وقتی قرار نیست مدعو وارد دانشگاه 
شود، حواشــی هم کمتر است و در نتیجه حساسیت دانشگاه 
هم کمتر. خالصه که دردســر فعاالن دانشجویی کاهش قابل 
توجهی داشــته است. خیلی از بروکراســی های اداری نیز در 

حالت مجازی حذف شده اند.

z	 حضــور مدعوین در برنامه ها بســیار راحت تر شــده و به همین
خاطر از برنامه ها و فعالیت های دانشجویی استقبال بیشتری 
دارند و نه گفتن شان کمتر است؛ حاال چه مدعو در همین تهران 
باشد و حوصله و وقت رفت وآمد چندساعته نداشته باشد و چه 
مدعو از آن طرف زمین که دیگر نیازی به تحمل رنج ســفر و ویزا 

و بلیت ندارد.

z	 حضور فارغ التحصیالن و دانشــجوهای دانشگاه های دیگر و
افراد خارج از کشــور و عموم مردم فقط در برنامه های مجازی 

فراهم است و در حالت حضوری باید قید آنها را زد.

z	 نســل جدید تر که بیشــتر با فضــای مجازی خــو گرفته به نظر
می رســد با شوخی و احوال پرسی و ابراز نظر در فضای مجازی 
راحت تــر اســت و این موضــوع می تواند به تعاملی تر شــدن و 

صمیمت بیشتر برنامه ها کمک کند.

z	 امکان ضبط و آرشیو کردن و انتشار مناسب و به موقع محتوای
برنامه ها و جلسات در حالت مجازی سهل تر و سریع تر است. 
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رویای تجدد و اقتدار
در قسمت پیشــین ســده خوانی به طور مختصر به 
وضعیت علم و دانشــگاه و آمــوزش عالی در ایران تا 
ســال ۱۳۱۰ پرداختیم. در این قسمت اتفاقاتی که 
در این حوزه تا ســال ۱۳۲۰ آمده را مرور می کنیم. 
ایــن دهه با اقتدار تامه رضاشــاه همراه اســت و بنا 
بر تقســیم بندی اکثــر تاریخ نــگاران، حکومت او را 
می توان به دو بازه ۱۳-۱۳۰۴ و ۲۰-۱۳۱۳ تقسیم 
کرد. در دوره اول، اطرافیان شــاه سیاست مدارانی 
نظیر تیمورتــاش، داور، تقی زاده، فیــروز و فروغی 
هســتند که بــرای خود، شــأن و جایگاهــی قائلند 
و بــه همین خاطــر آرام آرام بــه همــراه منتقدان از 
صحنه سیاســی ایران حذف می شــوند اما در دوره 
دوم، شــاه توانســته تمامی صحنه سیاســی کشور 
 را از آن خــود کند و اقتدارش را بــه نمایش بگذارد. 
ســال ۱۳۱۳ از ایــن رو نقطــه عطفــی در حکومت 
پهلــوی اول به شــمار می رود؛ ســالی کــه البته از 
جهت مرور بــر اتفاقات حــوزه علم و دانشــگاه نیز 
ســال ویــژه و مهمی ســت و به نوعی ســرآغاز تاریخ 
دانشــگاه، به شــکل غربــی در ایران. تا این ســال 
در کشــور، چندین و چند موسســه آموزشی وجود 
داشــت که با عنوان مدارس عالیه اطالق می شدند 
و در قســمت قبل به آنها پرداخته بودیم. همچنین 
ایرانی های زیادی نیز با هزینه شــخصی یا بورســیه 
دولتی به کشــورهای غربی رفتــه بودند تا صنعت و 
هنر و علم و فن آنها را بیاموزند و در برگشت به توسعه 
مدنظر رضاخان کمــک کنند اما افتتاح دانشــگاه 
 در پایتخت ایران بود کــه رویای تجدد پهلوی اول را 

تکمیل می کرد.

سنگ اول اونیورسیته
را  اونیورســیته  ایجــاد  اولیــن بحث هــا دربــاره 
اسماعیل خان سنگ، نماینده مجلس شورای ملی 
از حوزه ســاری در ششــمین دوره مجلس شورای 
ملــی مطرح کرد و از وزیر وقت معارف خواســت که 
در این مورد چاره اندیشــی کند. سید محمد تدین 
هم شــخصا از طرفداران تأســیس دانشــگاه بود و 

می گفت:
»یک روزی این مملکت از علم کامال مستفید خواهد 
شــد که ما دارای اونیورسیته و دار العلوم باشیم و اال 
با این تحصیالت ابتدایی و متوســطه آن اســتفاده 
کــه ممالک دیگــر از علــوم عالیه می کننــد ما هم 
اگــر بخواهیم منحصر کنیم به همین قســمت، آن 

استفاده را نخواهیم کرد.«
بــرای  ایــده اش  تدیــن  کــه  بــود  این چنیــن  و 
تأســیس دانشــگاه در فضایــی بــه انــدازه ۸۰ تا 
۱۰۰هــزار متــر را بــرای شــاه توضیــح داد. برای 
تکمیــل طرح، مقرر شــد عیســی صدیــق اعلم، 
از نزدیــکان و یــاران علی اکبــر داور بــا مســافرت 
 بــه اروپــا طرح تأســیس دانشــگاه را آمــاده کند. 
بــه جز صدیق اعلم، محمود حســابی هم به عنوان 
یکــی از ایده پــردازان در مورد دانشــگاه تهران نام 
بــرده می شــود اما جز کتاب »اســتاد عشــق« که 
پســرش درباره او نوشــته، ســند مطمئن و معتبر 
دیگری وجود ندارد که از حسابی نام ببرد. هرچند 
با توجه بــه فضای فکری تحصیل کــردگان جامعه 
بعید نیســت که او نیز ایده تأسیس دانشگاه را نزد 
یوســف قراگوزلو، وزیر وقت معارف در سال ۱۳۱۰ 

مطرح کرده باشد.

بودجه ۲۵۰هزار تومانی ساخت 
اولین دانشگاه

هم زمان با بازگشــت دکتر صدیــق اعلم، علی اصغر 
حکمت، کفیل وزارت معارف چنین نقل می کند:

»در یکی از شب های فرخنده اواخر بهمن ۱۳۱۲ جلسه 
هیئت وزرا در حضور شاه در عمارتی که اکنون مقر کاخ 
ملکه پهلوی است تشکیل شــده بود. سخن از آبادی 
تهران و عظمت ابنیه و عمارات و قصور زیبای جدید در 
میان آمد. مرحــوم فروغی )ذکاءالملک(، رئیس الوزرا 
در این باب به شاهنشاه تبریک گفت. دیگر وزیران نیز 
هریک به تحسین و تمجید زبان گشوده بودند. نوبت 
به بنده نگارنده رسید که به سمت کفیل وزارت معارف 
در آن میان حاضر بودم. گویا خداوند متعال به قلب من 
الهام کرد که عــرض کردم در آبادی و عظمت پایتخت 
البته شکی نیست ولی نقصی که دارد این است که این 
شهر هنوز عمارت مخصوص »اونیورسیته«)دانشگاه( 
ندارد و حیف است که این شهر نوین از همه بالد بزرگ 
عالم از این حیث عقب باشــد. شاه بعد از اندک تأملی 
یک کلمه گفتند »بسیار خوب آن را بسازید. در جلسه 
بعِد هیئــت وزرا در آغاز به وزیر مالیه، مرحوم علی اکبر 
داور رو نمــوده و فرمودند در بودجه ســال آینده مبلغ 
۲۵۰ هــزار تومان به وزارت معارف اعتبار بدهید که به 
مصرف ساختمان مدرسه برســانند. چند روز بعد که 
بودجه سال نو تدوین و تنظیم شد و به تصویب رسید، 
وزیر مالیه اضافه بر اعتبار مقرر سال قبل، مبلغ مزبور را 
جهت ساختمان مدارس در فصل مخصوص گنجانیده 
و قبل از نوروز ۱۳۱۳ به تصویب رسید و به وزارت معارف 
هم ابالغ شــد و من مأمور و مکلف شدم که ساختمان 

دانشگاه را آغاز نمایم.«

قانون مجلس تکلیف همه چیز را 
مشخص می کند

این چنیــن اندکی بعد با پیگیــری حکمت و طراحی 
آنــدره گدار کار انتخــاب زمین دانشــگاه هم دنبال 
شــد. جالب این است که رضاشــاه در مورد انتخاب 
منطقه زمین دانشگاه نیز رأی نهایی را صادر می کند 
و حتــی چنین امری نیز خارج از ســاختار مورد نظر 
او اجرا نمی شــود. پس در نتیجه دور از ذهن نیســت 
که فاصله تصویب طرح تأســیس دانشگاه در هیئت 
دولت و مجلس و افتتاح آن از هم فاصله ای ندارد. در 
هشــت خرداد ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی با تصویب 
الیحه تأســیس دانشــگاه به وزارت معارف اجازه داد 
مؤسسه ای به این نام برای تعلیم درجات عالیه علوم 
و فنون و ادبیات و فلســفه در تهران تأســیس نماید. 
قانونی ۲۱ ماده ای که مسئولیت مستقیم اداره آن را بر 
عهده وزیر معارف می گذاشت، نحوه استخدام استاد 
و کارمندان دانشگاه را تعیین و بیان می کرد که شیوه 
ارتقای اســتاد چگونه است، وظیفه شورای دانشگاه 
و دانشکده چیســت و حتی در مورد اعطای دکترای 
افتخاری به افراد شــامخ بحث کرده بود. این قانون، 
دستمزد اساتید را مشــخص کرده بود و برای اساتید 
رتبه ۱ )پایین ترین رتبه( در ســال ۱۳۱۳ حقوق صد 
تومان در ماه در نظر گرفته بود. همچنین در این قانون 
شش دانشکده پیش بینی و مدارس صنایع مستظرفه 
و دانش ســراهای عالی نیز ذیل دانشگاه تعریف شد. 
نامگذاری دانشگاه و دانشکده به جای اونیورسیته و 
فاکولته، پیشنهاد فرهنگستان بود تا در کنار نام های 
اســتاد و دانشــجو برای برای معلمان و شاگردان آن، 
تفاوت شرایط جدید آموزشی با گذشته را نشان دهد.

رویای تجدد با اونیورسیته
دانشگاه وارد می شود

افتتاح با پنج دانشکده
دانشــگاه تهــران بر پایه مدارس موجود ســاخته شــد. مدرســه 
حقــوق و علوم سیاســی، طب، کشــاورزی و صنایع مســتظرفه 
تجمیع شــد تا بنیان دانشــگاه تهــران را بنا نهــد. در ۱۵ بهمن 
۱۳۱۳ هــم شــاه با حضور در دانشــکده پزشــکی، لــوح یادبود 
دانشــگاه را به خاک سپرد. دانشــگاه در محدوده فعلی پردیس 
اصلی دانشــگاه افتتاح می شــود اما افتتاح رســمی دانشــگاه 
تهران در روز جمعه، ۲۴ اســفند ۱۳۱۳، یک ســاعت و نیم قبل 
از ظهــر در دانشــکده حقوق انجــام گرفت. نخســت وزیر وقت، 
محمدعلــی فروغــی در نطق خــود دربــاره مقام علــم و دانش 
گفت و از افتتاح دانشــگاه به عنوان یــک اتفاق فرخنده در تاریخ 
فرهنگ ایران یاد کرد. هم زمان با افتتاح دانشگاه تهران، شورای 
دانشــگاه تهران با حضور چهره هایی که قرار بود دانشــکده های 
 مختلف را راه اندازی کنند، تشــکیل شــد. در این شورا این افراد 

حضور داشتند:
	zدانشکده طب: دکتر لقمان الدوله و دکتر امیراعلم
	z،دانشکده حقوق: دهخدا و صدیق حضرت
	z دانشکده ادبیات و علوم: صدیق اعلم و میرزا غالمحسین خان

رهنما و دکتر سیاسی
	z دانشــکده معقــول و منقــول: حــاج ســیدنصرالله تقوی و

بدیع الزمان فروزانفر
	zساخت سردر دانشگاه تهراندانشکده فنی: امین، رئیس اداره کل صناعت و دکتر حسابی

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  865

   1399 مـاه  آبان   15 پنجشنبـه 

6

سدهخوانی



هنوز هم وقتی صحبت از دانشــگاه در ایران می شــود، نام دانشــگاه تهران و ســردر معروفش بیش و پیش از هر عنوان و تصویر دیگری به ذهن 
می آید. شــاید این طور بتوان گفت که در حافظه جمعی ایرانیان مفهوم دانشگاه با دانشگاه تهران مترادف است؛ دانشگاهی که در سال ۱۳۱۳ 
پای دانشــگاه، به شــکل غربی اش را به آموزش عالی ایران باز کرد و بســاط مدارس عالی را تا حدی برچید و پله ای شد برای رفتن به سوی رویای 
تجدد رضاخانی. سوژه اصلی دومین قست از سده خوانی به دانشگاه تهران اختصاص دارد؛ از شکل گیری ایده تأسیس آن همراه با دوره اقتدار 
پهلــوی اول در ســال های ابتدایی دهه دوم قرن بیســتم تا تصویب طرح آن در مجلس شــورای ملی و هیئت دولــت و انتخاب زمین و افتتاح آن 
در ســال ۱۳۱۳ با پنج دانشــکده. در این دو صفحه کمی از اهداف تأسیس دانشکده های مختلف دانشــگاه تهران می گوییم، به ویژه دانشکده های ادبیات 
و معقول و منقول که قرار بود در چارچوب دســتگاه تبلیغاتی پهلوی فعالیت کنند، ســری به اولین اعتصاب های دانشــجویی با موضوعات صنفی و اندکی 

سیاســی می زنیم و در نهایت به عنوان چهره شــاخص این دهه از آموزش عالی ایران سراغ علی اصغر حکمت می رویم.

 محمد 
مالنوری

گزارش

وزیر حکیم
بدون تردید، علی  اصغر حکمت را می توان برجسته ترین 
چهره فرهنگی ایران در دهه  دوم قرن بیســتم دانست. 
او در راه اندازی دانشــگاه تهران نقشــی کلیدی داشت 
و با ارائه الیحه تأســیس دانشــگاه تهران و پیشبرد امور 
اجرایی آن دانشــگاه را شــکل داد و تا ســال ۱۳۱۷ که 
اســماعیل مرآت جایگزین او شــود، ریاست دانشگاه را 
بر عهده داشــت. او خود استاد ادبیات فارسی دانشگاه 
بود و تصحیح کشف االسرار خواجه رشیدالدین میبدی 
را برعهده گرفت. حکمت از لحاظ سیاســی عضو حزب 
رادیــکال بود که تحت رهبــری علی اکبر داور در فضای 
سیاســی کشور فعالیت می کرد. حکمت از سال ۱۳۱۲ 
از سوی فروغی در جایگاه سرپرست وزارت معارف قرار 
گرفت و از سال ۱۳۱۳ به وزارت معارف منصوب شد و تا 
ســال ۱۳۱۷ در این سمت باقی ماند. او در این جایگاه 
مســئول ســه وزارتخانه ای بود که امروز به عنوان وزارت 
آموزش و پــرورش، وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری و 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی می شناسیم. او برای 
آموزش معلمان اقدام به گســترش دارالمعلین کرد و با 
اصالحات قانونی، دانش سرای عالی را راه اندازی نمود.
حکمــت مجــری قدرتمند و مدیر موفق سیاســت های 
نوســازی فرهنگی و متناسب ســاختِن نظام آموزش و 
پرورش کشور با مقتضیات سیاســیـ  اجتماعی دولت 

وقت بود. کشــف حجــاب در ایران در ســال ۱۳۱۴، با 
مسئولیت او در وزارت معارف مصادف شد. در مراسمی 
که در ۱۷ دی همان سال در دانش سرای عالی تهران با 
حضور رضاشــاه و زنان بی حجاب برگزار شــد، او نقشی 
محوری داشــت. حکمت همچنین به تحصیل زنان نیز 
اهتمامی جدی داشــت و براساس گزارشی که به وزارت 

خارجه ارسال شده، این طور بیان شده است:
»تــا اکنــون )۱۳۱۴( زن هــا می توانســتند در مدارس 
ابتدایی و متوســطه تحصیــل کنند و تعلیمــات عالی 
برای آنها وجود نداشــت. اخیرا از طــرف وزارت معارف 
اجازه ورود به مدارس عالی به زنان داده شــده است. در 
تعلیمات نسوان در ظرف پانزده سال اخیر، پیشرفت های 
جالــب توجهــی رخ داده اســت و اکنون، دبســتان ها 
و دبیرســتان های زیادی در سرتاســر کشــور برای زنها 
وجود دارد. اکنون ۵۸۷۰۰ دختــر در مدارس ابتدایی 
و مکاتب مشغول تحصیل هستند و عده زن هایی که به 
آموزگاری اشــتغال دارند، به دو هزار نفر بالغ می شــود. 
عده دخترانی که در مدارس متوسطه تحصیل می کنند، 
متجاوز از ۳۴۷۹ نفر و عده دبیران زن )معلم متوســطه( 
بیش از ۲۹۵ نفر می شود. عده زیادی از دختران نیز در 
مدارس صنعتی، فنون نقاشــی و خیاطی و دفترداری و 

ماشین نویسی را می آموزند.« 

حکمت با عضویت در انجمن آثار ملی در برگزاری کنگره 
هزاره فردوســی و هزاره ابن ســینا و همچنین ســاخت 
آرامگاه چهره ها و مفاخر فرهنگی نقش مهمی داشت. 
همچنین در دوران وزارت او، اداره بهداشــت مدارس، 
فرهنگستان ایران، سازمان پیشاهنگی و تربیت بدنی، 
نظام تعلیم اکابر، مؤسسه وعظ و خطابه به منظور تربیت 

واعظان و خطیبان منبــری، کتابخانه ملی و موزه ایران 
باســتان شــکل گرفت. حکمت همچنین در نخستین 
کنگره نویسندگان ایران که به همت سفارت شوروی در 
ایران پس از سقوط رضاشــاه برگزار شد، سخنران بود و 
البته با طعنه نویسندگان رادیکال این دوره برای مشارکت 

در دستگاه سانسور پهلوی اول مواجه شد.

دانشکده های ایدئولوژیک پهلوی
هر کدام از این دانشــکده ها کاربردی 
داشتند و به صورت مشــخص قرار بود 
در تربیت کادرهای ادارات دولتی نقش 
ایفــا کند. دانشــکده هایی مثل طب و 
فنی مشخص بود قرار است چه کنند؟ 
جملــه ای منســوب به دکتر حســابی 
وجود دارد که می گوید هدف از تأسیس 
دانشــگاه و دانشــکده فنــی، تربیــت 
مهندسینی ســت که کارهایی را که در 
آن دوره از ســوی مهندسین اروپایی و 
به ویــژه آلمانی صورت می گرفت انجام 
دهنــد. از آنجا که محــل خاصی برای 
اســتقرار دانشــکده فنی تدارک دیده 
نشده بود ، طبقه دوم مدرسه دارالفنون 
به عنوان دانشکده فنی مورد استفاده 
قرار گرفت. در سال ۱۳۱۳ از بین ۱۰۰ 

نفر از فارغ التحصیالن دبیرســتان ها، ۴۰ نفر دانشجو در رشته  های مهندسی راه 
و ساختمان ، مکانیک ، برق و معدن از طریق کنکور پذیرفته شدند. همچنین قرار 
شــد ادامه کار مدرســه حقوق و علوم سیاســی برای تربیت کادر وزارت خارجه و 

عدلیه صورت بگیرد.
اما با تفاوتی بارز دو دانشــکده ادبیات و علوم معقول و منقول در چارچوب دستگاه 
تبلیغاتی پهلوی کارکردهایی داشــتند که البته هرکدام در رســیدن به اهداف شان 
نتایج متفاوتی گرفتند. رضاشاه با گذشت زمان از آغاز سلطنتش تالش کرد که نهاد 
دین و روحانیت را تحت کنترل درآورد. در کنار مطالبات روشنفکرانه، تجددخواهانه 
برای اصالح نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تأکید بر اصالح فکری و فرهنگی 
مردم هم وجود داشــت که بایستی از دین خرافه زدایی می شد تا بتواند مفید باشد. 
نقــش وزارت اوقاف، کنترل شــرایط اقتصادی این نهادها بود اما الزم بود شــرایط 

تبلیغی و ارشــادی روحانیت نیز کنترل 
شود. معروف است که به واسطه فشارها 
به روحانیت، تعداد روحانیون حاضر در 
حوزه علمیه به شــدت کاهش یافته بود 
و ایــن اتفاق فرصتی بود که دانشــکده 
معقــول و منقول، نقــش خالی آن نهاد 
را پــر کنــد. اتفاقــی کــه در نهایت رخ 
نداد و حتــی در ســال ۱۳۱۸ به توقف 
فعالیت دانشکده انجامید تا بعدا مجددا 
بازگشایی شود. از سوی دیگر دانشکده 
ادبیات کارکردی ترویجی داشت. ابتدا 
ایــن دانشــکده و دانشــکده علــوم، با 
دارالمعلمیــن به طــور مشــترک اداره 
می شد اما به مرور دانشــکده ادبیات و 
علوم انسانی گسترش می یافت. در این 
دوره زمانی، عقاید ملی گرایانه و باستانی 
در سطح کشور ترویج می شد و از همین رو از دانشکده ادبیات نیز انتظار می رفت در 
بسط این ایدئولوژی کوشا باشد. بده بستانی که بین حکومت و دانشکده-و به عبارتی 
اصحاب دانشکده- وجود داشت، باعث شده یکی از پررونق ترین دوره های توجه به 
متون ادبی یا اماکن تاریخی در این دوره رقم بخورد و حتی چهره های برجسته ای از 

دانشکده ادبیات، در ادوار مختلف به وزارت و وکالت رسیدند.
همچنین با توجه به آنکه تحصیالت آکادمیک مرســوم و کسب درجه دکتری برای 
جذب هیئت علمی در این دو دانشکده وجود نداشت، هیئت ممیزه ای که در قانون 
دانشگاه پیش بینی شــده بود، با ترکیب اعضای ولی الله نصر، علی اکبر دهخدا و 
سیدنصرالله تقوی به جذب هیئت علمی پرداخت. چهره های برجسته ای همچون 
عالمه بدیع الزمان فروزانفر یا شــیخ فاضل تونی از این دســته از افراد هستند که با 

وجود تحصیالت سنتی، ردای استادی دانشگاه را بر تن کردند.

اعتصاب های صنفی با چاشنی سیاست
گرچه در دوران حکومت رضاشاه، دستگاه سرکوب پررنگ 
بود و پلیس سیاســی بــر روزنامه ها نظــارت می کرد تا هر 
مطلبــی چاپ نکننــد و اکثر مخالفین حکومت کشــته یا 
تبعید می شــدند اما اعتراض دانشــجویی، از همان ابتدا 
در دانشگاه تهران شکل گرفت و جزیی از فضای دانشگاه 
شــد؛ اعتراض هایی که بیشــتر جنبه صنفی داشت اما از 
پشت پرده سیاسی هم تهی نبود. در سال ۱۳۱۵، اعتصاب 
دامنه داری در دانشــکده فنی شــکل گرفت تا هم رئیس 
دانشکده و هم برنامه درسی را تغییر دهد؛ اتفاقی که موفق 

بود و توانست به تغییر دکتر حسابی منتهی شود.
اعتصاب دوم در دانشگاه تهران نیز متعلق به دانشجویان 
دانشــکده پزشــکی در ســال ۱۳۱۸ بود که علیه مصوبه 
دولت دست به نافرمانی زدند. دولت مصوب کرده بود که 
فارغ التحصیالن این دانشــکده باید بعد از اتمام تحصیل 
به خدمــت نظام برونــد و آنها نیز با توجه به ســلب آزادی 
شغلی شــان اعتراض کردند و توانســتند مصوبه دولت را 
باطل کننــد. آن گونه که ابوالحســن ضیاظریفــی و انور 
خامه ای روایت کرده اند این اعتصاب ها با محوریت جمعی 
دانشجویی بود که در کنار محفل تقی ارانی شکل گرفته بود 
و کارشان به جایی رسید که در دستگیری ۵۳ نفر از اعضای 
حلقه  نزدیک به ماهنامه دنیا، نام ۱۳ دانشجوی دانشگاه 
نیز دیده می شــد؛ دانشــجویانی همچون انور خامه ای، 
احسان طبری و عباس نراقی از این دسته بودند. هر چند 
در ایــن دوران، اعتصاب های صنفی صورت می گرفت اما 
امکان تشکل یابی و حرکت های سازمان یافته داده نمی شد 
و به موجب قانون مبارزه با فعالیت های اشتراکی با هرگونه 

کنشگری سیاسی دگراندیشانه برخورد می شد.

علی اصغر حکمت

اســتادان برجســته دانشــکده ادبیات؛ ظهیراالســالم، حکمت، رعدی 
آذرخشی و فروزانفر
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سدهخوانی



اقتصاددانــان بــه دالیــل قابل قبولــی از پوپولیســم 
بیزارند؛ اصطالحی که حاکی از مســئولیت ناپذیری و 
سیاســت های ناپایدار اســت و اغلب با فاجعه و آسیب 
به مــردم عادی که ظاهرا به کمک نیــاز دارند، به پایان 
می رسد. ظهور اخیر جنبش های پوپولیستی در اروپا و 
ایاالت متحده، این نگرانی ها را جدی تر کرده است اما 
اصطالح پوپولیســم دارای معانی متعددی ست و تمایز 
میان معانی سیاسی و اقتصادی آن دشوار. در این مقاله 
کوتاه، من دفاعیه محدودی از پوپولیســم در اقتصاد، و 
نه در سیاست، با توجه به اوضاع فعلی ارائه خواهم داد.

مردم این را می خواهند!
مشخصه پوپولیسم این است که ادعا می کند با »مردم« 
صحبت کــرده و آنهــا را نمایندگی می کنــد، چنان که 
گویی همه آنها با منافع مشــترکی یکپارچه گشته اند. 
این منفعت و عالقه مشترک، »خواست عمومی« است 
که علیه »دشمنان مردم«، یعنی اقلیت ها یا خارجی ها 
برای پوپولیست های دست راستی، و سرمایه دارها برای 

پوپولیست های چپ قرار گرفته است. 
از آنجــا کــه پوپولیســت ها مدعی نمایندگــی »مردم« 
هســتند، از هرگونه مانع اجرایی در سیاســت بیزارند. 
آنها محدودیت ها در مقابل مشق قدرت شان را به چشم 
عواملی برای نادیده گرفتن خواست عمومی می بینند.
در سیاســت، این رویکرد خطرناک می تواند به اکثریت 
اجازه سوءاســتفاده از حقــوق اقلیــت را بدهد. بدون 
تفکیک قــوا، قوه قضائیه مســتقل یا رســانه های آزاد 
)نهادهایی که خودکامگان پوپولیســت از آنها بیزارند( 
نظام دموکراســی با ظلم و اســتبداد از سوی کسی که 
قدرت را تصاحب کرده، به فســاد کشــیده می شــود. 
انتخابات ها ساختگی می شــوند و در غیاب حاکمیت 
قانون و حقوق مدنی، رژیم های پوپولیست می توانند با 
کنترل رسانه ها و دستگاه قضایی، دوره حاکمیت خود 

را طوالنی تر کنند.
به طور مشــابه در اقتصاد، پوپولیست ها، محدودیت ها 
در اجرای سیاســت های اقتصادی را زیر پا می گذارند. 
نهادهــای نظارتــی مســتقل، بانک مرکزی مســتقل 
و محدودیت هــای خارجــی )ماننــد قوانیــن تجارت 
بین الملل(، سیاســت های قابل اجــرای آنها را محدود 

می کند و بنابراین، باید بر آنها غلبه کرد!

پوپولیسم داریم تا پوپولیسم
در اینجا مهم است که تفاوت دو نوع پوپولیسم سیاسی 
و اقتصادی را در نظر داشــته باشیم، چراکه این دو نوع 
پوپولیسم، همواره دست در دست هم حرکت نمی کنند. 
در جدول روبه رو مجموعه حالت های ممکن را می بینید. 
رژیم هــای فــردی ماننــد والدیمیر پوتین در روســیه یا 
اردوغــان در ترکیه، با غیبت محدودیت های سیاســی 
و اقتصادی مشخص شده اند )شــماره ۱( اما می توان 
رژیم های خودکامه ای را تصور کرد که در آنها جنبه های 
مهمی از سیاســت گذاری اقتصادی مانند حالت پرواز 
اتوماتیک هواپیماها، به تکنوکرات ها اعطا شــده است 
)شــماره ۲(. رژیم پینوشه در شــیلی مثالی را برای این 

حالت فراهم می کند. 
در عــوض، یک رژیم می تواند بدون نقض لیبرالیســم و 
ارزش های کثرت گرایانه در حوزه سیاسی، در حوزه های 
اقتصــادی پوپولیســت باشــد )شــماره ۳(. در نهایت 
رژیمی وجود دارد که هم در سیاســت و هم در اقتصاد، 
محدودیت هایی را برای خود قائل اســت و می توان آن 
را »تکنوکراســی لیبــرال« نامید )شــماره ۴(. اتحادیه 
اروپا را می تــوان مثالی از نوع چهارم دانســت: قواعد 

و مقــررات اقتصــادی به نحوی طراحی شــده اند که با 
نظرات عموم مردم در ســطح ملی، فاصله قابل توجهی 
دارد، چنان که اغلب به عنوان کاستی های دموکراسی 

موجب نارضایتی به شمار می آیند.
در اینجا تمرکز من بر مزایا و معایب رژیم نوع سوم نسبت 
بــه نوع چهارم اســت. ســوال من این اســت که در چه 
صورت برچیدن محدودیت ها روی سیاست اقتصادی، 
ایــده خوبی اســت؟ یا به طور معــادل، در چه هنگامی 

تکنوکراسی لیبرال بیش از حد محدودکننده است؟

اقتصاددانان دست در دست تکنوکرات ها
اقتصاددانــان قوانین یا نمایندگی نیروهای مســتقل 
تکنوکــرات را ترجیــح می دهند، چراکه اگر سیاســت 
اقتصادی در دستان سیاستمداران قرار گیرد، گرایش 
به منافع کوتاه مدت اســتیال می یابد؛ مخصوصا اینکه 
سیاســت گذاری اغلب محدود به مســأله ناســازگاری 
زمانی ست؛ چیزی که باعث می شود سیاست هایی که 

در بلندمدت مطلوبند، کمتر دنبال شود.
یک مثال استاندارد، سیاست پولی صالح دیدی است. 
سیاســت مدارانی که چــاپ اوراق را کنتــرل می کنند، 
ممکن است برای ایجاد »تورم غیرمنتظره« انگیزه پیدا 
کنند تا تولید اقتصاد در کوتاه مدت افزایش یابد اما این 
کار نتیجه عکس در پی خواهد داشــت، زیرا بنگاه ها و 
خانوارهــا انتظارات خود را تطبیق می دهند. در نهایت 
تنها تورم افزایش می یابد، بدون هیچ افزایشی در تولید 
یا اشــتغال. یک راه حل مســأله، تعیین سیاســت های 
پولی از ســوی یک بانک مرکزی مستقل است که فارغ 
از سیاســت باشد و تنها مسئولیت حفظ ثبات قیمت ها 

را برعهده داشته باشد.
به طــور گســترده تر، هزینه هــای کالن پوپولیســم در 

آمریکای التین کامال شــناخته شــده اســت. چنان که 
ساکس )۱۹۹۰( یا دارن بوش و ادواردز )۱۹۹۱( تحلیل 
کرده اند، سیاست های پولی و مالی ناپایدار تا زمان غلبه 
سیاست های دســت راستی اقتصادی در دهه ۱۹۹۰، 
مانند زهری برای منطقه بوده اســت. این سیاســت ها 
بحران های دوره ای و بســیار دردنــاک اقتصادی را در 
پی داشــتند که بیشــتر فقرا را متأثر می ساختند. برای 
شکســتن این دوره ها، منطقه به ســوی قوانین مالی و 

وزرای اقتصادی تکنوکرات تمایل یافت.
یک مثال دیگــر رفتار دولت در مقابل ســرمایه گذاران 
خارجــی اســت. هنگامــی که یــک شــرکت خارجی 
ســرمایه گذاری می کند، به ناچــار در قید امیال دولت 
میزبــان قرار می گیــرد. قول هایی کــه به منظور جذب 
سرمایه گذار خارجی داده شده بود، به آسانی فراموش 
شده و با سیاست هایی که شرکت ها را در راستای منافع 
خزانه داری دولت یا شرکت های دولتی تحت فشار قرار 
می دهد، جایگزین می گردد. اما سرمایه گذاران احمق 
نیستند، از چنین اتفاقاتی بیم دارند و در جای دیگری 
ســرمایه گذاری می کنند. در نتیجــه اقتصاد محلی از 
ســرمایه و تخصــص محروم می مانــد. محدودیت های 
اضافی می تواند این مسأله را هم حل کند؛ مثال بسیاری 
از دولت ها به قراردادهای تجاری یا ســرمایه گذاری به 
بندهــای اصطالحا رفع اختالف میان ســرمایه گذار-
دولت روی می آورند. این بندها به شرکت های خارجی 
اجازه می دهد از سیستم قضایی محلی عبور کرده و در 

دادگاه های بین المللی از دولت شکایت کنند.
اینها مثال هایی ست از محدودیت های سیاست گذاری 
اقتصادی کــه به صــورت تفویض به عوامل مســتقل، 
تکنوکرات ها یا قوانین خاص اعمال می شود. چنان که 
گفته شــد، این کارهــا باعث پیشــگیری از روی آوردن 

صاحبان قدرت به سیاســت های کوتاه مدت می گردد. 
هنگامــی کــه دارندگان قــدرت اکثریــت را نمایندگی 
می کنند، این محدودیت ها منفعت عموم را خدشه دار 
نمی ســازد. در واقع، این محدودیت ها با کنار گذاشته 
شــدن سیاست های زیان رســان، موجبات پیشرفت را 

فراهم می آورند.

به نفع عموم نه، به نفع خاص
چنیــن مــواردی را بایــد از احتمــاالت دیگــر متمایز 
ســاخت. تعهــد به قوانیــن و نمایندگی عامــه، ممکن 
اســت موجب تأمین منافع گروه های محدودتری شده 
و برتری هــای فعلی آن را به بلندمدت بکشــاند. به طور 
مثــال تصور کنید که نقض عملکــرد دموکراتیک یا یک 
شــوک تصادفی، اقلیتی را به ســوی در دســت گرفتن 
قــدرت بکشــاند. در نتیجه آنهــا اجازه دارنــد مادامی 
که گروه دیگری جایگزین شــان نشــده، سیاست های 
مورد عالقه شــان را دنبال کنند. به عالوه ممکن است 
بتوانند با پذیرش تعهداتی کــه اختیارات دولت بعدی 
 را محــدود می کنــد بــرای اکثریت بعــدی محدودیت 

ایجاد کنند. 
بخشــی از واکنش پوپولیستی شــدید امروز، ریشه در 
باوری دارد که شــاید چندان قابل اثبات نباشد؛ باوری 
مبنی بر اینکه محدودیت های سیاست گذاری اقتصادی 
در دهه های اخیر، دقیقا در راســتای منافع گروه هایی 

خاص بوده و نه منافع عمومی.
به  طــور مثال بــه سیاســت گذاری پولی دقــت کنید. 
بانک های مرکزی مســتقل، نقش مفیــدی در کاهش 
نرخ تورم در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ داشــتند اما این 
مسأله باقی می ماند که بانک های مرکزی با نگرانی های 
تورمــی، انگیــزه می یابنــد هدف های تورمی شــان را 
در مقادیــر پایین دنبــال کنند. این رویه ممکن اســت 
فشارهایی را بر ایجاد شغل و رشد اقتصادی اعمال کند.
یا قواعد تجــارت بین الملل را در نظــر بگیرید. ممکن 
است کسی اســتدالل کند که دســتور کار توافق های 
تجــارت جهانــی به طــور فزاینده ای مطابــق با بعضی 
منافع خاص شــکل می گیرد، مانند منافع شرکت های 
بین المللــی، نهادهــای مالی، شــرکت های دارویی یا 
شــرکت های فناوری های پیشــرفته. نتیجــه این روند 
نظمی جهانی ســت که بی پروا، منفعت سرمایه دارها را 

با هزینه نیروی کار دنبال می کند.
به طور مثال توافق نامه های تجاری جهانی و منطقه ای 
در حال حاضر شــامل قوانین سختگیرانه ثبت اختراع 
و حــق مالکیت اســت، هــدف اصلی چنیــن قوانینی 
ایجاد و بازتوزیع رانت برای داروســازان بزرگ، هالیوود 
و شــرکت های فناوری ســت. اصطالحا مقررات حقوق 
مالکیت معنوی مرتبط با تجارت به این شرکت ها کمک 
می کنــد تــا انحصار خانگی خــود را به سراســر جهان 
گسترش دهند. طرح مثالی که نشان دهد این مقررات 
هــم ماننــد تجــارت آزاد اســتاندارد، می تواند موجب 

افزایش رفاه جهان شود دشوار است.
تأکیــد بر یکپارچگی اقتصــادی در اروپا موجب دوری 
بیشــتر از دموکراســی در ســطح ملــی شــده اســت. 
تنظیم گری های گسترده، قواعد مالی و سیاست های 
پولی مشــترک اتحادیه اروپــا به شــکل فزاینده ای در 
بروکسل و فرانکفورت شــکل می گیرد. این سیستم به 
حفظ متخصصان و شرکت های بین المللی می پردازد اما 
بسیاری حس می کنند که بیگانه مانده اند. نارضایتی از 
ضعف دموکراسی منطقه ای و واکنش های پوپولیستی 
به آن، ریشه در این نوع سیاست گذاری تکنوکرات دارد 

که از مسائل سیاسی دور مانده است.

آیا پوپولیسم لزوما برای اقتصاد بد است؟

بزک پوپولیسم
دنی رودریک اقتصاددان اهل ترکیه و اســتاد مدرســه جان اف کندی در دانشگاه هاروارد است. او این مقاله را در حال وهوای بعد از انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا 
نوشته؛ جایی که ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده شد و بسیاری معتقد بودند حضور برنی سندرز به نمایندگی از دموکرات ها به جای هیالری کلینتون، 
می توانســت نتایج را به شــکل دیگری رقم بزند. مقاله رودریک در AEA Papers and Proceedings و در ســال ۲۰۱۸ منتشر شده و در آن، به ریشه ها و آثار 

اقتصادی ظهور پوپولیسم می پردازد. در صفحه اقتصاد این شماره از روزنامه ترجمه گزیده ای از این مقاله را برایتان آماده کرده ایم.

گزارش
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غزل شفیعی

گزارش

شاعر اسطوره ها
وبینــار بررســی نوبــل ادبیــات بــا 
محوریت لوییز گلیک، برنده جایزه 
امســال، ســوم آبان از طرف کانون 
شــعر و ادب و با همــکاری معاونت 
فرهنگــی اجتماعی دانشــگاه برگزار 
شد. مهمان این جلسه، دکتر ابوالقاسم 
اســماعیل پور مطلق، اسطوره شناس 
از دانشــگاه شــهید بهشــتی بــود که 
بــه موضوع هــا و وجه هــای مشــترک 
اصلــی شــعر گلیــک و آثــار مهم تر او 
پرداخت. در ابتدای این جلســه حول 
موضوع های کلی و سنتی شعر گلیک، 
شامل اسطوره آفرینی و طبیعت گرایی 
صحبت شــد. به بیان اســماعیل پور، 
اسطوره آفرینی یعنی اینکه با بهره مندی 
از مضامین و اســطوره های باســتانی، 
اسطوره های معاصر آفریده شود. با این 
تعریف، شعر گلیک ادامه دهنده سبک 
تی اس الیوت، یعنی اسطوره  آفرینی یا 
mythopoeia است اما برخالف الیوت 
که زبان سخت و آکادمیک و استعارات 
پیچیده بــه کار می برد، گلیک به نوعی 
زبــان طبیعــی روی آورده که با شــرح 
زندگی خودش، به گیرایی قلمش افزوده 
اســت. او به جای اســتفاده از اسطوره 
در قالبــی پیچیــده، اســطوره ها را به 
زندگی روزمره تقلیل داده است. ویژگی 
دیگر شــعر گلیک، تعلق نداشتن آن به 
قومیت یــا دین خاص اســت که نوعی 
انســان گرایی را تداعی می کند. برخی 
گلیک را با شاعران اعتراف گرا همچون 
سیلویا پالث مقایسه کرده اند اما تفاوت 
اصلی گلیک با شــاعران اعتراف گرا در 
این است که گلیگ به جای بیان صرف 
رنج و مســائل، رنج و ترومــا را به عنوان 
دروازه ای بــه درک عمیق تــر زندگــی  

می بیند.
پس از این ارزیابــی  اولیه، به تاریخچه 
آثار گلیک پرداخته شــد. دو مجموعه 
شــعر اول او توجه چندانی جلب نکرد. 
در ســال ۱۹۹۰ گلیک بــا تأثیر از مرگ 
پدرش مجموعــه »آرارات« را منتشــر 
می کند؛ مجموعه ای بســیار غمگین 
که نام آن به داســتان توفان نوح اشاره 
دارد. ایــن مجموعه در مرکــز توجه ها 
قرار گرفــت و نام گلیک را ســر زبان ها 
 آورد. از جملــه آثار دیگر گلیک، »زنبق 
وحشی« و »پیروزی آشیل« است که به 
ترتیب نمونه هایــی از طبیعت گرایی و 
اسطوره آفرینی در شعر گلیک محسوب 
می شــود. در نهایت، به مجموعه اخیر 
او، »اورنو« اشاره شــد که مجموعه ای 
زیبا و عمیق است اما تاکنون به فارسی 
ترجمه نشــده است. در این مجموعه، 
داستان هادز و پرســفون روایت شده، 
و پرســفون نماد خود شــاعر اســت که 
ایــن نیز نمونــه ای از اســطوره آفرینی 

گلیک است.

عرفان خلج

شریفانه

بســیار پیش آمده که درباره 
موضوعــی فکــر کرده ایــم و 
ســخن گفته ایــم امــا وقتی 
پای نوشــتن به میــان آمده، 
درمانــده شــده ایم. بــه نظر 
می رسد این موضوع چندان وابسته به سن 
یا میزان تحصیالت نیســت. چنان که گاه 
حتی فردی با تحصیالت عالی دانشگاهی، 
برای نوشــتن متنی ساده عاجز می شود. 
منشــأ ایــن ناتوانی و دشــواری نوشــتن 
چیســت؟ با صرف نظر از پاسخ  احتمالی 
»ناکارآمدی نظام آموزشــی« و پاسخ هایی 
از این دســت، می توان از زاویــه ای دیگر 
این موضوع را بررســی کرد. به این منظور 
باید کمی پیشــتر رفت و پاســخ را در میان 
رویدادهــای تاریخی و تأثیری که بر زبان و 

نثر ما داشته اند، جست.
زبان یک ملــت آیینه تمام نمــای آن ملت 
اســت. ذات زبــان به گونه ای اســت که با 
رشــد و تغییر مردم متحول می شود و خود 
را با ذات جامعه و پیشــامدهای آن سازگار 
می ســازد. گرویدن به دینــی تازه از جمله 
مهم ترین رویدادهای تأثیرگذار بر یک ملت 
و به تبع آن از عوامل مهم تأثیرگذار بیرونی 
بر زبان اســت. بنابرایــن نقطه آغازین این 
بررسی جایی نیست جز بزنگاه ورود اسالم 
به سرزمین های فارســی زبان. در پی این 
رویــداد مهم تاریخــی و حکم رانی خلفای 
عــرب و چیرگی امیران ترک، زبان عربی با 
زبان فارسی درهم آمیخت. این اتفاق امری 
غیرقابل پیشــگیری بود. نمی توان چشم 

پوشید که درهم آمیختگی دو زبان توانست 
موجــب غنی تر شــدن گنجینــه واژگانی 
زبان فارسی شود اما مشکل آنجایی پیش 
آمد که اســتفاده هرچه بیشــتر از واژگان 
عربی و دشــوارگویی در نثرها نشانه فضل 
و فخر هرچه بیشــتر شــد. هرچــه تعداد 
واژگان ســخت و بعضا کم کاربرد عربی در 
نثر منشــیان ســلطان ها و امیران افزایش 
می یافت، بیشتر به مذاق صاحبان قدرت 
خوش می آمد. نمونه ای از این نثر پرتکلف 
را می توان در کتاب کلیله و دمنه، نوشــته 
نصرالله منشــی یافت. به ایــن ترتیب این 
نقطه را شــاید بتوان نقطه آغازین جدایی 
زبان گفتار از نوشــتار دانست. آنچه زبان 
روان و ساده فارسی را زنده نگه می داشت، 

همین گفتار مردم عادی بود، چراکه نیازی 
بــه خودنمایی و فضل فروشــی نداشــت. 
البته از نقش شــعر فارســی نیز نمی توان 
به سادگی گذشت. شعر و قالب و وزن های 
آن محدودیت هایــی داشــت کــه اجــازه 
دشــوارگویی به شــاعر نمی داد. بنابراین 
سرشــار از واژه هــا و ترکیب های درســت 
فارسی بود. عالوه بر آهنگین بودن، شاید 
همین روانی و شیوایی واژگان شعر بود که 
موجب مانــدگاری اش در حافظه تاریخی 
شــد. به این ترتیب جدایی گفتار و نوشتار 
رفته رفته بیشــتر شد تا رســیدن به بزنگاه 
تاریخی دیگر که نوشــتار را بــه آنچه که ما 

می شناسیم بیشتر شبیه ساخت.
جنبش مشــروطه، نقطه عطــف دیگری 

در سرگذشــت نثر فارســی بود. مشروطه 
از مــردم بود و روی ســخنش نیز با همین 
عوام. بنابراین باید با زبان خودشان سخن 
می گفــت و می نوشــت، یعنی بــه همان 
ســادگی و شــیوایی. به وضــوح، زبان از 
تغییر جهان بینی یک ملت تأثیر می پذیرد 
و مشــروطه نیــز در پی تغییــر ارزش های 
اجتماعی بــود. بنابراین زبان در این دوره 
دچــار تحول دیگری شــد. در این دوران و 
پس از آن، دهخدا و جمال زاده و هدایت و 
دیگران با شیوه ای نو نوشتند و پایه های نثر 
جدید را بنا کردند؛ نثری که کم شباهت به 

نثرهای امروزی نیست. 
با اینکه مشــروطه نثر روان فارســی را احیا 
کــرد، هنــوز هم بعضــی دشوارنویســی و 
درازنویســی را ارزش می دانند. گویی این 
ارزش کاذب، در ضمیر ما نهادینه شــده و 
فراموش کرده ایم که اصلی ترین هدف زبان 
ایجاد ارتباط اســت و نه دشــوار کردن آن. 
همین ارزش کاذب است که در کنار باقی 
دالیل احتمالی، نوشتن را برای اهالی زبان 
فارسی دشوار می سازد. آشنایی حدودی 
با ریشــه های مســأله بیگانگی مــا با زبان 
نوشتار، شروعی است برای یافتن درمانی 
برای کالبد نیمه جان نثر فارسی و آمادگی 
برای چالش هــای پیــش روی آن، چراکه 
بدیهی ست با پیشرفت جهان و تحوالت آن، 
ملت ها نیز وادار به تغییر می شوند و این خود 

بزنگاه دیگری برای زبان ماست. 
 با نگاهی به کتاب بازاندیشی زبان فارسی، 
نوشته داریوش آشوری

چرا نوشتن برایمان سخت است؟ 

همان طور که می گوییی بنویس

در آدمی عشقی و دردی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر صدهزار عالم، ملک او شود که نیاساید و آرام نیابد. این 
خلق به تفصیل در هر پیشــه ای و صنعتی و منصبی و تحصیل نجوم و طب و غیرذلک می کنند و هیچ آرام نمی گیرند 
زیرا آنچه مقصود اســت به دســت نیامده است. آخر معشوق را دالرام می گویند؛ یعنی که دل به وی آرام گیرد، پس به 
غیر چون آرام و قرار گیرد؟ این جمله خوشی ها و مقصودها چون نردبانی است و چون پای های نردبان، جای اقامت 
و باش نیست از بهر گذشتن است. خنک او را که زودتر بیدار و واقف گردد تا راه دراز بر او کوته شود و در این پایه های 

نردبان، عمر خود را ضایع نکند.
)فیه ما فیه/ فصل چهاردهم/ موالنا جالل الدین محمد بلخی(

بزرگ جنگلی واژگون
سلینجر از تأثیرگذارترین  نویسندگان  معاصر 
آمریکاست؛ نویسنده ای که بسیار می نوشت 
و به  ندرت  منتشــر می کرد. او که موضع سفت 
و سختی در برابر انتشار بسیاری از آثارش داشت، در جایی 
حسش نسبت به انتشــار آنها را این گونه توصیف می کند: 
»فرض کنید ُکتی را بســیار دوســت دارید و کســی آن را از 

گنجه تان می رباید. من این طور حس می کنم.«
سلینجر در داستان هایش انسان ها را از حیث انسان بودنشان 
بررسی می کند، نه لزوما رفتارهایی که در بازه ای از خود بروز 
می دهند و ســعی می کند با تفکیک رفتــار و خود حقیقی 
انســان ها به درک درستی از وقایع برســد. نثر آشنا و قوی 
ســلینجر در فضایی نیویورکی و با لفظی گویا ســعی دارد 
از خواننــده بخواهد همراه با او تجربه هــا را مزه مزه کند تا 

شخصیتی که پرورش داده، بخشی از وجودشان شود.
سلینجر قلمش را رها نمی کند تا داستان هایی طوالنی خلق 
شــود، داســتان هایش کوتاه  و در عین حال پر از جزئیات و 
اشــارات دقیق به شخصیت هاست؛ شخصیت هایی که در 

عین دیوانگــی و انگشــت نمابودن، از عادی ترین افرادی 
هستند که ممکن است با آنها برخورد داشته باشیم.

هولدن  کالفید، قهرمان  رمان  »ناطور دشت« ، جوانی  جسور 
و جستجوگر تصویر شــده که با جهان بیگانه  است و در پی 
مفهوم زندگــی، روزها را می پیماید. دنیای کالفیلد دنیایی 

مملو از ناآرامی های دوران نوجوانی ست.
در »تقدیم به ازمی با عشق و نکبت« با شخصیتی خالص و 
روان همراه می شویم که هنوز چندان با تاریکی های زندگی 
آشنا نشده و سلینجر در »فرنی و زویی« با قداست زدایی از 
طرز تفکر شخصیت ها نشان می دهد تالش در جهت یافتن 
راه رستگاری ممکن است به مواردی ختم شود که دقیقا در 
خالف جهت آن قدم برداشته شده تا نمایشی مختصر باشد 

از دوگانگی های رفتاری انسان معاصر.
»جنــگل واژگــون« او با روایتــی خطی ولی بســیار روان و 
خوش خوان واکنشی ست به سطحی شدن عشق در دنیای 
پر هیاهوی امروزی. شخصیت پردازی های روان شناسانه ای 
که خاطرات شخصیت ها را تا عمیق ترین جزئیات پردازش 

می کند تا در پس ساده ترین چیزها نکته ای ماندگار بیابیم؛ 
دقیقا همان گونه که در شعری از کتاب آمده:

نه سرزمین هرز، که بزرگ جنگلی واژگون.

آوردهاندکه...

صریر

سرمشق

هاله دادمهر

خط: هاجر  جوادی

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  865
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جای تعجب ندارد کــه آخرین اقدام وزارت 
دادگســتری ایاالت متحده برای شــکایت 
از گوگل به اتهــام نقض قوانین ضد انحصار 
فــدرال به وســیله عملگر های جســت وجو 
و تبلیغاتــی این شــرکت، تیتر یــک اخبار 
می شــود. طبیعی ســت که دنیا از بررسی 
اتهام یک پلتفــرم غالب در دنیای اینترنت، 
که به بیان وزارت دادگستری آمریکا، بخش 
جســت وجو را در انحصار خــود درآورده و از 
طریق ســلطه تبلیغاتی خود از جامعه بهره 
برده، اســتقبال کند. اما واقعیت این است 
که ایاالت متحــده )و شــرکای جهانی آن( 
باید یک رویکرد جامع را برای نظم بخشیدن 
بــه اینترنــت در نظر بگیرند تــا بزرگ ترین و 
باثبات ترین چالش هایی را که اینترنت طی 
دهه گذشته برای جهان پدید آورده، برطرف 
کننــد. درحالی که اقدام علیــه گوگل یک 
پیشرفت قابل توجه است، هدف از نظارت 
قانون گذاران نباید به گــوگل یا تنها اجرای 
مقــررات ضدانحصــاری علیه این شــرکت 

ختم شود.

کرونا در خدمت غول های اینترنتی
همه گیری ویروس کرونا اهمیت نظم بخشی 
به اینترنت را بیشتر کرده است. کووید-۱۹ 
به حرکت دنیا به سمت یک اقتصاد مجازی 
شتاب بخشیده: کار و تحصیل عمدتا آنالین 
شده ، خدمات پزشــکی از راه دور گسترش 
یافتــه، خرید آنالیــن افزایش پیــدا کرده و 
نرم افزار های تحویل غذا و خواروبار، تناسب 
اندام و مالقات هــای اجتماعی هم در بین 
مردم بیشتر شده است. البته هرکدام از این 
موارد در گذشــته هم در حــال تحول بودند 
ولــی قرنطینه هــای جهانی بــرای پاندمی 
کرونا به طور چشــمگیری به ایــن تغییرات 

سرعت بخشید.
آیا شــیوه زندگی ما در اثر شیوع کرونا برای 
همیشــه تغییــر خواهد کــرد؟ هنجار های 
جدیــد بعــد از این چگونــه خواهــد بود؟ 
جواب این سوال ها شاید نامشخص باشد، 
اما مشــخص اســت که در کوتاه مدت مردم 
سراسر جهان اطالعات بیشتری را به صورت 
آنالین رد و بدل خواهند کرد که سبب بیشتر 
شدن  اشــتراک گذاری اطالعات شخصی 
بــا شــرکت های مختلــف، ارائه دهنــدگان 
بیمه درمانی، کارفرمایان، مدارس و ســایر 
شــبکه ها می شــود؛ و همه این موارد اکثرا 
روی پلتفرم های آنالین نظارت نشده اتفاق 
می افتد. از آنجا که ارتباطات دیجیتال با روند 
روبه رشدی به یک امر اساسی تبدیل می شود 
که جامعه به آن وابســته است، افرادی که از 
این سرویس ها استفاده می کنند باید بدانند 
که چه کســانی به اطالعات آنها دسترسی 
دارند و چگونــه از این اطالعات اســتفاده 
می شود. امروزه ارتباطات در بستر اینترنت 
بیشتر و بیشتر یک سرویس شبه خدماتی را 
تداعی می کند؛ ما هر روزه از پلتفرم یکسانی 
استفاده می کنیم تا به شبکه های مجازی، 
ویدئوکنفرانــس و جســت وجو در اینترنت 
دسترسی پیدا کنیم. در نتیجه، کمپانی ای 

که این ســرویس را مدیریــت می کند از این 
رقابت پیروز بیرون آمده و از لحاظ اقتصادی 
قوی تر می شود. در همین حال، پلتفرم های 
دیجیتال غالب در دنیــای اینترنت در حال 
جمع آوری داده ها، استفاده از آن برای تولید 
بازخوردی انحصاری و هدایت فضای رسانه 
به سمت سود حداکثری هستند. به عبارت 
دیگر، آنها در حــال ایجاد قدرتی یک طرفه 
و انحصــاری بــر هرچیزی هســتند که در 
اکوسیستم رسانه های دیجیتال می بینیم و 

دریافت می کنیم.
کاربــران هر رســانه دیجیتال یــا داده های 
آنالیــن موجــود در اینترنــت بایــد بدانند 
که آیــا اطالعاتی کــه در حــال مطالعه آن 
هســتند دقیــق و مطمئن اســت یــا خیر؟ 
مردم حــق دارند بدانند که از داده های آنها 
سوءاســتفاده اقتصادی، فکری یا سیاسی 

نمی شود.

چه دموکرات و چه جمهوری خواه، 
کسی باید غول ها را کنترل کند

چــه رئیس جمهــور، دونالد ترامــپ دوباره 
انتخاب شــود و چه رقیــب دموکرات او، جو 
بایــدن پیــروز باشــد، دولت بعــدی باید به 
ضرورتی که ویروس همه گیر کرونا در مفهوم 
اکوسیســتم رســانه های دیجیتال به وجود 
آورده، پاسخ دهد. کنگره و دولت باید با هم 
کار کننــد تا قانون محکــم و دقیقی را برای 
نظم بخشیدن به اینترنت تصویب کنند. ولی 
دقیقا چطور این کار ممکن است؟ و چگونه 
یک افســار کنترل کننده می تواند شرکتی 
مثل فیس بوک را که ذات مدل های تجاری 
آن بهره برداری حداکثری ست، کنترل کند؟
یک دستورالعمل هوشمندانه و آینده نگرانه 
که قصدش اصالح وضعیت حاضر اســت، 

باید از بررســی دقیق مدل های کسب وکار 
غالب در عرصه اینترنت کارش را آغاز کند؛ 
مدلی که توجــه آن روی جمع آوری بی رویه 
مقادیــر زیــادی از اطالعــات شــبکه های 
شخصی و انحصاری، استفاده از الگوریتم 
های مبهم و پیچیده برای دست چین کردن 
محتوا و هدف گــذاری تبلیغات و تمایل در 
کل این عرصه برای تمرکز روی رشد بی رویه  
پلتفرم بدون هیچ مالحظه ای است و در این 
راه حتی وقعی بــه هنجار های دموکراتیک 

هم نمی نهد.
دولت بعدی ایاالت متحــده باید به صورت 
پیوســته بــه ایــن گســترش بیــش از حد 
شــرکت های تجــاری در عرصــه اینترنــت 
واکنش نشان دهد. اولین قدم تصویب یک 
قانون جامع حریم خصوصی در سطح فدرال 
اســت. قانون حریم خصوصی مشــترکین 

در کالیفرنیــا در ســال ۲۰۱۸ گامــی بزرگ 
در جهــت پیشــبرد حمایت از کاربــران در 
ســطح ایالتی بود اما بدون رویکرد منسجم 
فدرالــی، مشــاغل مجبور خواهند شــد از 
الگوی ناســازگاری از قوانین ایالتی تبعیت 
کنند. در هر صــورت، ایاالت متحده نیاز به 
رویکردی حتی قوی تر از کالیفرنیا در سطح 
فدرال، با چارچوبی مشابه مقررات عمومی 
محافظت از داده های اروپا )GDPR( برای 
محافظت از حریم خصوصــی آنالین افراد 
دارد. GDPR بــه میــزان قابــل توجهی به 
تک تک مشــترکین اجازه کنترل داده های 
شــخصی خود را می دهد و محیط نظارتی 

ســاده ای را بــرای تجــارت بین المللی در 
ســطح اتحادیه اروپا فراهــم می کند. حریم 
 خصوصی یعنی اینکــه به مصرف کنندگان 
توانایی کنترل داده هایشــان )که ســرمایه 
دیجیتالی آنهاست( را بدهیم. و همین طور 
توانایی خروج از سلطنت تبلیغات اینترنتی 
که مشترکین را به محصوالتی تبدیل می کند 
کــه بــه تبلیغ کننــدگان دنیــای دیجیتال 
فروخته می شوند. دنیای تکنولوژی بیش از 
۱۰درصد اقتصاد ایاالت متحده را تشکیل 
می دهد. ایاالت متحده باید در عرصه نوآوری 
در قوانین فناوری پیشگام باشد اما در عوض 
خیلی جا مانده اســت. درحالی که ممکن 
است بعضی ها بگویند ما به یک قانون حریم 
خصوصــی آمریکایی نیــازی نداریم، چون 
این صنعت باید از قبل با GDPR در ســطح 
جهانی مطابقت داشته باشد، حقیقت این 

اســت که ما به قانونی مکتوب نیاز داریم تا 
به مصرف کننــدگان آمریکایی، حقوقی در 
برابر این صنعت دائما در حال تغییر بدهیم.

حداقل بگویید چه چیزهایی را 
جمع آوری می کنید

همچنین ایــاالت متحده باید شــفافیت را 
در همه جهــات در اینترنت ارتقا ببخشــد. 
شــرکت های تکنولوژی پیشــرو، اطالعات 
کاربــران را جمع آوری می کننــد اما به آنها 
نمی گوینــد کــه در حقیقت چــه چیزی را 
جمع آوری می کنند. آنها داده های کاربران 
را پردازش می کنند تا بازخورد های رفتاری 
به دســت آورنــد امــا مشــخص نمی کنند 
کــه ایــن بازخورد ها چه هســتند یا چگونه 
ایجاد شــده اند. آ نهــا کاربران مشــابه را بر 
اساس شــخصیتی که فکر می کنند دارند، 
بــا محتــوای سازماندهی شــده و دارای 
حمایــت مالی مــورد هدف قــرار می دهند 
و در ایــن پروســه جهت دهــی زشــتی در 
اکوسیســتم رســانه ایجاد می کنند که ما را 
به آســیب های اجتماعی عمیقی همچون 
عملیات های پخش اخبار غلط و کورکورانه 
بیگانــه ســوق داده اســت. به گفتــه مرکز 
تحقیقات Pew، ۷۹درصد از بزرگ ســاالن 
آمریکایی نگران میــزان جمع آوری داده ها 
از ســوی شــرکت های اینترنتی هســتند، 
۸۱درصــد معتقدنــد خطــرات جمع آوری 
داده ها بیشتر از مزایای آن است و ۸۱درصد 
بــاور دارند روی داده هایی که از ســوی این 
شــرکت ها جمــع آوری می شــود، کنترلی 
ندارند. ارائه شــفافیت بیشــتر درباره نحوه 
عملکرد الگوریتم های پشــت این سیستم 
تصمیم گیرنده ناممکن نیست؛ این موضوع 
به سادگی روشن می ســازد که این صنعت 
انگیزه ای برای انجــام چنین عملی ندارد. 
قانون گذاران و نهاد های نظارتی می توانند 

و باید آنها را مجبور به انجام این کار کنند.

معیارهای قدیمی را دور بریزیم
در مرحلــه بعد مــا بایــد در روش برگزاری 
بازار رقابت مان تجدید نظــر کنیم تا انگیزه  
قدرتمند پلتفرم ها برای رشد به قیمت منافع 
عمومی را به چالش بکشیم. همان طور که 
گــزارش ضد انحصار اخیر ایــاالت متحده 
اظهار می کند، قانون گذاران باید روش هایی 
بــرای تقویت بازار رقابت و همچنین تقویت 
و اجرای قانون ضد انحصار در نظر بگیرند. 
برای مدتی طوالنی، آمریکایی ها شاهد این 
قضیه بوده اند که دادگاه ها سابقه ای متمرکز 
بر آســیب های مشــتریان ایجاد کرده اند؛ 
معیــاری که نمی تــوان آن را در صنعتی که 
مدیران برجسته  شرکت ها به اشتباه بار ها و 
بار ها خدمات شان را برای کاربران »رایگان« 
می خوانند محاســبه یا تنظیم کرد. ناظران 
باید به راهکارهایی برای مهار قدرت غالب 
این پلتفرم ها فکر کنند. همان طور که یکی 
از مــا قبال پیشــنهاد داده، ایــن پلتفرم ها 
به طور فزاینده ای نشانه های انحصار طلبی 
ذاتی را نشــان داده اند و باید با همین نگاه 

تنظیم شوند.
االن زمانــی مهــم بــرای سیاســت گذاری 
در زمینــه فناوری ســت. در حقیقت، یک 
اراده سیاســی قــوی  وجــود دارد تا قدرت 
اقتصــادی را که طی دهه ها از ســوی یک 
صنعت فرصت طلب جمع آوری شــده مهار 
کند. شــکایت دولــت ترامپ علیــه گوگل 
ممکن اســت گامی در مسیر درست باشد. 
از ایــن رو کنگره بعدی فرصتــی قدرتمند 
برای پیشــبرد یک برنامــه اصالحاتی موثر 
و جامــع به منظــور نظم بخشــیدن به غول 
فناوری را برای همیشــه دارد. دولت بعدی 
)چه به رهبری بایدن و چه ترامپ( باید از این 
فرصت استفاده کند و در این مسیر بکوشد 
تا قوانین موثری بــرای محافظت آنالین از 

کاربران تصویب کند.
foreignpolicy.com :منبع

چرا اقدامات قانونی در برابر گوگل کافی نیست؟

گوگل در مسیر انحصار
کســی پیدا می شــود که از تسلط غول های فناوری عمدتا ساکن ســیلیکون ولی بر زندگی کاربران فضای مجازی بی خبر باشد؟ احتماال بله و آن هم 
سیاست گذاران و قانون نویسان که هنوز برای افسار زدن بر اسب سرکش شرکت های فناوری عزم الزم را جزم نکرده اند. مقاله زیر از فارین پالیسی با 
اشاره به اقدام وزارت دادگستری آمریکا در شکایت از گوگل به اتهام نقض قوانین ضدانحصار فدرال و تأثیر شیوع کرونا در توسعه بیش ازپیش زندگی 

مجازی شهروندان، پیشنهادهایی را برای مهار انحصار شرکت هایی مثل گوگل و فیس بوک و... از طریق تصویب و تغییر قوانین ارائه می دهد.

 پارسا 
پاک دامن گزارش

پلتفرمهایآنالیندرحالایجادقدرتییکطرفه

وانحصاریبرهرچیزیهستندکهدراکوسیستمرسانههای

دیجیتالمیبینیمودریافتمیکنیم
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خداحافظ آقای دیزی
ناصــر قهرمانی یــا همان ناصرخــان معروف 
دیزی ســرای طرشــت هم از بین ما رفت، آن 
هم وقتی که خیلی ها منتظر بودند کرونا تمام 
شود و دوباره بروند پیشش دیزی خوردن یاد 
بگیرند. البته خاطراتش حاال حاالها در ذهن 

اهالی شریف می ماند.

 Amin Nouri

خدا بیامــرزدش. یه روز بــا چند تا بچه هــا رفته بودیم 
دیزی بخوریم، دوســتمون شــروع کرد نونــش رو توی 
آبگــوش خرد کنــه. ناصر خان زیرچشــمی نــگاه کرد 
 گفــت درشــت خــرد کن، بــرای کفتــر کــه نمیخوای 

بریزی.

ابوالحسن خان 

چند وقت پیش زنــگ زدم گفتم ناصرخان صبحانه هم 
میفرستی؟ گفت ژیگول این وقت صبح موتوری و پیکم 
کجا بود؟ بزن همین اسنپ فود مسنپ فود میان ازمون 

میگیرن میارن.
دلم تنگ میشه براش

امیرمہدے 

دلم برای "ماســت دانشجویی براشــون بزن" گفتنش 
تنگ  میشه.

خدا بیامرز اصال اعتقادی به دو تا یکی هم نداشت!  

 milad alikhani

ناصرخان! خدا رحمتت کنه مشتی.
ایــن مدتی که به رفتــن فکر میکنــم. واس این که دلم 
کمتر بگیره تو افکارم ۲۰ ســال دیگه دست بچه هام رو 
میگیرم میارم ایران و جاهایی که باهاشون خاطره دارم 

رو بهشون نشون میدم. 
واس ناهار میایم پیشت بهشون میگم اینجا گشنم نیست 

و دوتایی یک دیزی میخوریم، نداریم.

مهد آزادی بیان؟!
اهانت نشــریه فرانســوی به ســاحت پیامبر 
اکرم )ص( و اظهارات مکرون، رئیس جمهور 
فرانســه واکنش های زیادی را در کشورهای 
اســالمی به دنبــال داشــت. در تهــران هم 
عده ای دانشــجو و مردم به نشــانه اعتراض 

مقابل سفارت فرانسه تجمع کردند.

امین شریفی 

#اسالم فقط به درد این می خوره که از یه امامش درس 
صلــح و از دیگری درس مذاکره با دشــمن بگیرند. اما 
اونجا که به پیامبر توهین میشــه سکوت! اینم برای یاد 

دادن رحمت نبوی ه؟
آقای رئیس جمهوری اسالمی ایران کشورهای زیر پونز 
هم صداشون دراومد، تو چرا یک کلمه چیزی نمیگی؟

#ابلیس_پاریس 

حاجاقا رضا 

بی سلیقگی یعنی درســت روزی که تلفات کرونا باالی 
چهارصد نفر اعالم شــده تجمــع محکومیت توهین به 

پیامبر اسالم )ص( برگزار کنند.
#اساتید_تو_اوت_زدن_دروازه_خالی 

ممرضا 

عزیزانــی کــه خونشــون از فرانســه به جــوش اومده، 
اردوگاه های کار اجباری و شست و شوی مغزی و سرکوب 
کامل مذهبی مســلمان های ایغور در چین خون شــما 

رو به جوش نیاورد که کاالهای چینی رو تحریم کنید؟ 

مهدی پسر ابراهیم. 

چیــزی کــه در این مناقشــات در نظر گرفته نمیشــه، 
تقابل فرانسه و ترکیه در مقابل همدیگه، در میدان های 
لیبــی، آذربایجــان، و یونانــه. بیشــتر از اینکــه دعوا 
 ســر آزادی بیان باشــه و اســالم باشــه، طبق معمول 

سر قدرته.

به وی کالس خوش آمدید 
باالخره جمعه هفته پیش نتایج نهایی کنکور 
۹۹ اعالم و شریفی های ورودی ۹۹ مشخص 
شــدند، البته ورود آنها به دانشــگاه فعال به 
فضــای مجازی محدود اســت و خبــری از پا 
گذاشــتن در چهاردیواری آجرقرمز شــریف 

نیست.

مهدی 

من واقعا دلم برا ورودیا میسوزه 
کل تایمی که تو شــریف میشد واقعا زندگی کرد همون 

یک ماه اولشه
 که اونم اینا باید دنبال لینک کالسا بگردن :( 

زنده به گور 

میدونی ما ها چرا میزنیم تو ذوق ورودی ها؟ 
چون احساس میکنیم از سال اول بهره کافی رو نبردیم 
و حقیقتا دیگه تایمی مثل سال اول پیش نمیاد؛))))) 

 Mrtaalebi

سالم آقای دانشگاه. جشن ورودی می خوای برگزار کنی 
رو ســامانه اســکای روم یه زنگ بهشون بزن مشخصات 
ســرور و تعداد آدمات رو بگو ببین می کشــه یا نه، که رو 
تایم جشن تو همه کالسا صدای استادا لگ نخوره و کال 

کالسا مختل نشه. درود. #بدیهیات 

 Milad Khademi 

»اینــا کــه نمی تونن یه جشــن مجازی بگیــرن چطور 
میخوان صنعت و بگردونن«

هم اکنون در خانواده های ورودی شریف 

 Erfan Esteghamat

االن دقیقا قســمت جذاب دانشــگاه واسه ورودیا چی 
میشه؟ 

از هر دری سخنی 

حامد 

اینجا ملــت اســتعداد دارن از هــر چیزی 
تراژدی خلق کنن:

"وای مــن بــه عنــوان بیل گیتــس خیلی 
بدبختم، میدونی چقد ســخته کــه هر روز 
صبح از خواب پا شی و ندونی اون همه پول 
رو چجوری خرج کنی؟ میدونی چقد فکرش 
مشغولم میکنه و منو دیوونه میکنه؟ آه چطور 

دنیا میتونه انقد ظالم باشه." 

 Mina Asgharzadeh

خیلی نامردیه که اثر خوشــحالی بعد از یک 
اتفــاق خوب انقــد کوتاه و گذراســت، ولی 
ناراحتــی بعد از یک اتفــاق بد انقد عمیق و 

اثر گذار

یزدان 

معموال بعد فیلم های احساســی حس می 
کنم از یه گردان دشــمن فرضی شکســت 

عشقی خوردم

اگه کرونا نبود، درس و کار داشتم ولی زن نداشتم 
ســجاد بهنام هســتم. تــوی تبریز بــه دنیا اومــدم. به جای 
تیزهوشــان، توی نمونه دولتی درس خونــدم و خیلی هم از 
این اتفاق خوشــحالم. دوران مدرسه بسیار لذت بخش بود. 
هــم درس می خوندم و هم کارای دیگه مــو می کردم و دغدغه های ذهنی 
عجیبی نداشتم. تنها دغدغه ام این بود که هر کاری کردم، آخرش یه کاری 
بــرای مملکتم بکنم. این همه از منابعش اســتفاده کردم، با پول مردمش 
بزرگ شدم، الاقل یه خیری ازم بهش برسه. به همین خاطر توی دبیرستان 
رفتم ســمت ریاضی. به پزشــکی عالقه ای نداشتم و حس می کردم اونجا 
نمی تونم مفید باشم. همه این افکار آرمانی توی ذهنم بودن و نمی دونم از 
کجا تصمیم گرفتم توی دانشگاه مکانیک بخونم. از درسای مدار دبیرستان 
بــدم می اومد و با یه چیز انتزاعی مثــل برق آبم توی یه جوب نمی رفت. از 
عمران هم خوشــم نمی اومد و هیچ اطالعی هم از شرایط کاری کامپیوتر 
نداشــتم. رشــته ای رو می خواستم که بتونم درساشــو لمس کنم. به اون 
چیزی که وقتی دبیرستانی هســتی و با شنیدن »مهندسی مکانیک« به 
ذهنت می آد عالقه داشــتم. پس انتخاب اولم شد مکانیک شریف و قبول 

هم شدم. چه اتفاق خوبی! شاید بهترین اتفاق کل زندگیم.
دانشگاه شروع شد و کالسا هم بد نبود ولی یه مشکلی که رشته ما داشت، 
این بود که خود رشته تقریبا تا ترم سه شروع نمی شد و تا اون موقع داشتیم 
پیش نیازهاشو می خوندیم. تنها درس مورد عالقه ترم اولم همون نقشه کشی 
بود که شــاید اون درس با استادش بهترین درس دوران کارشناسیم باشه! 
اون ترم نمراتم خوب بودن. حتی بیست هم داشتم ولی ریاضی یک درسی 
بود که همه چی رو خراب کرد. ترم ها اومدن و رفتن و من روزهامو توی خوابگاه 
به این فکر که باالخره یه روز کاری مرتبط با رشته م پیدا می کنم می گذروندم. 
دغدغه اصلیم کار فنی بود و نمی خواستم به سمت کار آکادمیک برم. حتی 
برای ادامه تحصیل هم شک کرده بودم ولی تا آخر کارشناسی حداقل باید 

می رفتم. این شد که نمراتم کم کم و هر ترم اومدن پایین تر.
اولین کارآموزیم رو رفتم ماشین سازی تبریز. می خواستم تابستون رو توی 
تبریز باشم و یه صنعتی رو هم ببینم ولی دیدن اونجا به یکی از بزرگ ترین 

ناامیدی هام تبدیل شــد. در حین کارشناسی و از اونجایی که از مکانیک 
بریده بودم به سمت عالیق دیگه کشیده شدم. رفتم سمت زبان و ترجمه 
و هنــر. زبانم بد نبود و بــه یه منبع درآمد کوچیک برام تبدیل شــد. زمان 
انتخاب پروژه کارشناســیم به خاطر چندین رابطــه و اتفاق، پروژه ام رفت 
سمت بیومکانیک و پرینتر سه بعدی. کمی که در موردش خوندم احساس 
کردم بهش عالقه دارم. کنکور ارشــد رو هم مکانیک دادم، چون در مورد 
موضوعات دیگه تحقیق نکرده بودم و می خواستم همین راهی که هستم رو 
ادامه بدم، چون راحت ترین کار بود! پس کنکور رو دادم و طراحی کاربردی 

شریف قبول شدم و خب رفتم سمت بیومکانیک.
ترم اول ارشــد به خاطر یه سری مشــکالت جانبی دوران خوبی نداشتم و 
نمراتم خیلی بد شــد ولی در هر صورت درس ها پاس شد. تو همین دوران 
به  شدت دنبال کار بودم. بعد از چندین مصاحبه باالخره یه شرکت مکانیکی 
منو قبول کرد. خیلی خوشحال بودم. اوایل ترم دوم ارشد بود و داشتم آخرای 
کار آموزیم توی این شرکت رو می گذروندم. اون ترم تصمیم گرفته بودم درسا 
رو با جدیت بیشتری ببرم جلو. گذشت تا رسیدیم به کرونا. به خاطر کرونا و 
اینکه جایی توی تهران غیر از خوابگاه نداشتم، مجبور شدم برگردم تبریز و 
شرکت هم عذرم رو خواست. اوایل قرنطینه اوضاع بد نبود و سعی می کردم 
درسا رو ببرم جلو ولی بعدش شرایطم به سمت افسردگی کامل رفت. دیگه 
نمی تونســتم فشارها رو تحمل کنم. آخرش تصمیم گرفتم که برم انصراف 
بدم. دیگه واقعا نمی تونســتم رشــته ای رو که ازش بدم میــاد، ادامه بدم. 
تنها چیزی که به خاطرش می خواستم درسمو ادامه بدم، یعنی کار رو هم 
نداشتم. پس تصمیمم رو عملی کردم. االن هم هنوز تصمیم نگرفتم که سال 
بعد برای ارشد چیکار کنم؟! از یه طرف می گم برم به سمتی از مکانیک که 
بیشــترین فاصله رو ازش داشته باشه و بتونم برنامه نویسی یاد بگیرم. از یه 

طرف دیگه به ادبیات و هنر و مخصوصا ترجمه عالقه دارم و هنوز مرددم.
البته خدارو شــکر! چون درســته این کرونا ضررهای زیــادی بهم زد ولی 
تو همین دوران تونســتم ازدواج کنم. اگه کرونا نبود، شاید هیچ وقت این 

اتفاق نمی افتاد!

مریم 
اشتهاردی

مردمانشریف
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هزارقلم



آب زنید راه را
کم کــم انتظارهــا در حــال 
اتمام است؛ از یک سو نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری 
آمریــکا و از دیگر ســو ورود 
نوورودی های ۹۹. مدیونید 

اگر به ایــن دو به یک اندازه و برابر نگاه 
نکنید، به هر حال گل شــبدر چه کم از 

الله قرمز دارد؟!
 ۹۸ ورودی هــای  از مدت هــا  پــس 
می تواننــد بــا خیالی آســوده منصب 
»اندک ترم« را به نســل بعدی بسپارند 
و نشــان افتخــار »ســال باالیی« را بــر 
دوش خــود نصــب کننــد و هماننــد 
کوروش آســوده بخوابنــد. دو ترم ونیم 
»اندک ترم«بــودن ورودی هــای ۹۸ با 
اتفاقات بســیار زیادی مصادف بود، از 
آبــان و دی گرفته تا آمــدن و ماندگاری 
کرونا، از امتحان های سرعتی-قدرتی 
گرفته تا تحلیل های بنیادی و تکنیکال 
بــرای کشــف تقلــب در فیزیــک ۲، از 
منتظربــودن برای ایجــاد صمیمیت و 
اقدام به امر خیر در ترم دوم تا نشســته 
به در نگاه کردن و آه کشــیدن دریچه. 
احتماال مجموع این تجــارب هرکدام 
از آنها را به یک »َاَبرسال باالیی« تبدیل 
کرده کــه می گوید »ببیــن هم زمان با 
  CWدوســتات وارد صفحــه امتحــان
نشــو، واســه وارد کردن جواب فیزیک 
دو، واسه هر سوال حداقل هشت ونیم 
دقیقــه صبر کــن، با عکــس پروفایل، 
عاشــق طرف مقابل نشــو، کتابات رو 
هم از من بخر«. اما دوســتان هرگز در 
سال باالیی بودن خود مغرور نشوید که 

دست باالی دست بسیار است.
البته از حق نگذریم علی رغم بدی های 
بســیار زیــادی کــه کرونا داشــت یک 
خوبی هایــی هــم بــه دنبال داشــته؛ 
بــرای مثال برچیده شــدن مراســم ها 
آنهــا  طــی  کــه  مناسباتی ســت  و 
ســال باالیی ها ایســتگاه ورودی های 
جدید را می گرفتند، تعدادی از دوستان 
حتــی بعــد از فارغ التحصیلی هم این 
داِغ ایستگاه شدن را فراموش نکرده اند.
و اما انتخابات آمریکا. بعد از آنکه آدرس 
درســت مشــکالت معیشــتی و فشار 
بــر روی مــردم از ســوی رئیس جمهور 
اعالم شــد، اکثریت ما مردم منتظریم 
ببینیم این بار چه کســی برای ورود به 
کاخ ســفید واشنگتن دی سی انتخاب 
 می شود که همه لعن و نفرین ها را حواله 

او کنیم.
عده ای می گویند با آمدن فالن کاندیدا 
دالر ارزان می شــود و بــا آمدن بیســار 
کاندیدا دالر سر به فلک می کشد. عده 
دیگــری از متخصصان عزیز می گویند 
هیچ کدام تفاوت خاصی برای ما ایجاد 
نمی کنند. به هر حال هرچه بشــود ما 
در انجام وظیفه خود کوتاهی نخواهیم 
کرد و تمام لعــن و نفرین های جدیدی 
که یاد گرفته ایم را به کاخ ســفید حواله 
می کنیم و در کنارش دعا برای کاهش 

قیمت ها هم فراموش مان نمی شود.

گر تو دگری به جای من بگزینی /  من عهد تو نشکنم که مانند تو نیست شب نیست که چشمم آرزومند تو نیست /  وین جاِن به لب رسیده در بند تو نیست 
)سعدی شیرازی، قرن هفتم، رباعیات(

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به پدری که ۱۴۲ بار به تلفن همراه دانشجوی جوانش 
زنــگ زد و وقتی جواب نگرفت، پیامک نوشــت که »جان پدر کجاســتی؟«، به پدری که 
کمرش با همین ســه کلمه خم شــد، به مادری که مویش با همین ســه کلمه سپید شد، 
به الله های وطن که با همین ســه کلمه پژمردند. این شــماره از روزنامه تقدیم می شود به 

محمد راهد، وقتی که برایمان از فراموش نکردن لبخند و ِتر شــدن زندگی می گفت. این 
شــماره از روزنامه تقدیم می شود به قلم و کاغذهایی که از زیر گلوگه و فشنگ جان سالم 
به در می برند و می مانند، به ۲۲ شهید دانشگاه کابل و به آنهایی که روز بعدش گفتند »ما 

را نکشید، گلوله کم می آورید، ما زیاد هستیم«.

تقدیممیشودبه...

۷۸۷****۰۹۱۰: سالم وقت به خیر، پوشش خبری تجمع 
مقابل سفارت فرانســه رو از رورنامه شریف انتظار نداشتم! 
اصــل تجمع تــوی این شــرایط رو توجیه پذیــر نمی بینم و 
همینطــور حمایــت از اون رو. خصوصــا کــه قالب فضای 
مجازی برای انجام کارهای نمادین و اعتراضی این چنینی 
کافی و خوبه و میشــه با تولید محتواهای مختلف فرهنگی 
تو فضای مجازی به این هدف رسید. تقاضام این هست که 

نظرات مختلف افراد رو راجع به همین موضوع)توی توییتر 
مثال( اگر بازتاب بده روزنامه شاید خوب باشه و اثربازدارندگی 

رو داشته باشه الاقل��  
  ببین آخه توی پوستر گفته بود تجمع مردمیه، 
روزنامه شــریف هم که خیلــی مردمیه؛ فلذا بــرای اینکه 
رســالت پوپولیســتی مون رو به جــا بیاریم باید پوشــش 

می دادیم.

۳۷۳****۰۹۱۰: آقا، با مســابقه ره نشــان کــه تا حاال یک 
برنامه آنالین هم نتونســته برگزار کنه و به شــکل رندوم هم 

بچه ها رو حذف می کنه چه کنیم؟
  همیــن حــذف رنــدوم هــم بخشــی از چالش 
مسابقه س. به هر حال شــانس تو کارآفرینی حرف اول رو 
می زنه، اگه بتونید از حذف رندوم جون ســالم به در ببرید 

تازه می تونید برید مرحله بعد.

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

عکسو
مکث

رضا علیپور

وصلهپینه

استوری اشتوری!
)Shotor Story(

همان گونــه کــه می دانید اســتوری 
روزنامه شــریف به انتشــار اخبار داغ 
تعلــق دارد و همیشــه کلــی بازدید و 
کامنت و ماچ و بوســه و ایموجی های 
عشــقوالنه دریافت می کند. این بار با 
توجه به محدودیت جا فقط تعدادی از این کامنت ها را اینجا 

آورده ایم. این استوری و این هم واکنش ها:
درخشش دانشگاه صنعتی شریف در جدیدترین رتبه بندی 

موضوعی موسسه تایمز
در آخریــن رتبه بندی اعالم شــده توســط موسســه تایمز 
دانشــگاه صنعتی شــریف با ارتقای رتبه در ۴ حوزه اصلی 
مهندســی و فناوری، علوم کامپیوتــر، اقتصاد و تجارت، و 
علوم طبیعی در بین دانشــگاه های مطــرح دنیا موفق به 
کسب جایگاه برتر شد. )سایت رسمی دانشگاه - ۸ آبان ۹۹(

z	!بنازم به این درخشش، کور شدیم
z	 من فکر می کنم علتش این بوده دانشــگاه چندین ماه

تعطیل بوده!
z	 ببخشــید این علوم طبیعی دقیقا کجا تدریس می شه؟

من که هرچی گشتم دانشکده اش رو پیدا نکردم. ممکنه 
منظورشون مرکز بهداشت باشه؟

z	 دقت کردید این جایگاه برتر معلوم نیست کجاست! فقط
برتره. معلوم نیست از چی!

z	 .میگن جراحان روده این روزا خیلی سرشــون شــلوغه
آخه خیلی ها با خوندن این خبر از خنده روده بر شدن!

z	 می دونید چی بامزه ست! اقتصاد و تجارتت، یعنی فقط
همین دوتا.

z	 »شــماها می دونید توی حوزه »فرار مغزها از همه مرزها
جایگاهی به دست آوردیم یا نه؟

z	!عالم بی عمل به چه ماند؟ زنبور کچل
z	 ببخشید من مادربزرگ یکی از دانشجوها هستم. از وقتی

این خبر رو زدید دیگه نوه ام بهم سر نزده. تو رو خدا پاک 
کنید، مسخره بازی در نیارید.

z	این موج سومه یا چهارم؟
z	 خدایا بازم برتر شدیم. من و این همه خوشبختی محاله

محالــه محاله )تو رو داشــتن مــث خــواب و خیاله، آخ 
خیاله...( لطفا حس حرکات موزون بهتون دســت نده. 

)جنبه داشته باش!(
z	 دقت کردید وقتی درخشــش داریم می گن، وقتی توی

گند زدن درخشش داریم نمی گن!
z	!مگه شما فیلتر نشدید هنوز؟
z	 این مجله تایمز همون ورژن نیش شــتری هســت که در

آمریکا چاپ می شه و بیشتر خبراش طنزه!
z	 سالم. من اینترنت ندارم و آفالین هستم. امیدوارم پیامم

برسه به دست تون!
z	 من از خوابگاه طرشــت ۲ تماس می گیرم. لوله ترکیده

طبقه سوم از ظهر تا حاال. کل ساختمون رو آب برداشته. 
تأسیسات گوشی برنمی داره. گفتم اینجا کامنت بذارم.

z	 من از نگهبانی در اصلی تماس می گیرم! علت موفقیت
رو سردر جدید دانشگاه می دونم. اونم خیلی ارتقا داشته 

نسبت به قبل!
z	 ایموجــی صورت بــا ۳ تا قلــب دورش! )ببخشــید من

گوشی ام ایموجی نداره باید شرح بدم( دنبال ایموجی 
پینوکیو با دماغ دراز می گردم بذارم براتون!

z	علیرضا مختار *  

شیخ بزول *

نیش اشتر نه از ره کین است/نوش داروی زخم دیرین استنیششتر

گوگل ترنسلیت و فرهنگستان زبان و ادب فارسی و امنیت دان های سایبری در آغوش هم گریستند!
از متن بلندباال و فینگلیش ایمیل بگوییم،

یا از لحن محاوره آن،
پ.ن. : ایمیل دانشکده مدیریت و اقتصاد به دانشجوهای جدید دانشکده یا از قرار دادن نام کاربری و رمز عبور در قسمت موضوع ایمیل؟! 

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

صفحهآخر

شرح
هجران
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