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کنش دانشجویی؛ یک تکانه اوتوپیایی
در وضعیت تاریخی ای که با استعاره »بن بست« توصیف می شود، تفکر 

محمد جوانمرد

انتقادی سیطره بسیار بیشتری به نسبت تفکر اوتوپیایی دارد. چندان 
جای تعجب هم نیست. روشن فکر یا فعال اجتماعی که به دنبال تغییر 
نظم موجود است، در مواجهه با »بن بست«، پیش از هر چیز می کوشد 
محدودیت های خود را بازشناسد و اضالع این »بن بست« را واکاود. اما 
تفکر انتقادی اگر با ردیابی  امکان هایی رهایی بخش همراه نباشد، این خطر را دارد که به داِم 
ازلی-ابدی پنــداری وضعیت »بن بســت« بیفتد؛ یا به بیان دیگر، »بن بســت« را نه به مثابه 
موجودیتــی تاریخی، بلکه به عنوان پدیده ای طبیعی و جاودانی بازتولید کند. و چه چیزی 
بهتر از این برای گروه های فرادست و سودبرندگاِن از نظم موجود، که فرودستان پیشاپیش 
واقعیــت اجتماعِی رویاروی خود را تغییرناپذیر تلقی کنند و بدون مبارزه، شکســت خورده 
باشند؟ به همین خاطر، در این نوشته می خواهم به کنِش دانشجویی، نه از زاویه  ای انتقادی- 
که البته خود مکمل تفکر اوتوپیایی است- بلکه از زاویه امکان های رهایی بخِش نهفته در آن 

بپردازم؛ از زاویه آگاهی ای که نفس کنش به مثابه یک جمع با خود به همراه می آورد.
آگاهــی ای که می تواند به تغییرات بنیادین اجتماعی بینجامد، تنها از راه عمل جمعی به 
دســت می آید. واقعیت اجتماعِی رویاروی ما، شــباهتی به وضعیت »رابینسون کروزوئه« 
ندارد؛ ما نه جداافتاده در جزیره خود بلکه در میان شــبکه پیچیده مناســبات اجتماعی 
زندگی می کنیم. نیازهای ما در فرایندهای اجتماعی سامان می یابند و پاسخ داده می شوند 
)یا نمی شــوند!(. البته این واقعیــت را نمی توان انکار کرد که فرد ممکن اســت در زندگی 
»خصوصی« خود عاملیتی محدود داشته باشد. این عاملیت - با کمک گرفتن از تمثیِل آلن 
بدیو فیلسوف فرانسوی- به این معنا محدود است که ما می توانیم حداکثر فیلمی را که در 
سینما می بینیم تعیین کنیم، اما واقعیْت خوِد »سینما« است که خارج از دسترس ما باقی 
می ماند. تغییر بنیادین مناســباتی که زندگی روزمره ما را متعّین می کنند، با صرف تالش 
برای بهبود وضعیت »جزیره« خود، ممکن نیست؛ به عکس، پیش از هر چیز ضروری است 
خــوِد تصور »جزیره«  از میان برخیزد. کنش جمعــی در نفس خود، چنین امکانی را مهیا 
می کند تا فرد درون گروه، درون یک »بدن« جمعی ادغام شود و به این طریق، ظرفیت تحقق 
عاملیتی جمعی را در خود حفظ کند؛ ظرفیت جذب شدن در یک »ما«، ظرفیت درگذشتن از 
دیوارهای موهومِی »جزیره« را، حتی اگر این عاملیت جمعی قادر به تغییرات اساسی نباشد. 
وضعیت تاریخی ویژه »ما« از این جهت شــبیه به »بن بســت« اســت که آگاهی الزم برای 
درگذشتن از شرایط کنونی نیازمنِد کنش جمعی ای است که همین وضعیت تاریخی آن را 
ناممکن کرده است. اما در این میان، نقاطی هم هستند که دست کم امکان هایی برای رهایی 
در خود حفظ می کنند؛ نقاطی که شاید ناتوان از حمل »پرچم« باشند، اما دست کم معنای 
آن را حفظ می کنند. در وضعیت امروز ایران، کنش جمعی دانشجویی از چند وجه نماینده 
چنین »نقطه «ای است: با مقاومت های صنفی سال های اخیر خود در برابر تالش ها برای 
کاالیی ســازی آموزش، با فعالیت متشکل در برابر قدرت فرادست سیاسی و با تالش برای 
مفصل بندی مطالبات خود با گروه های تحت سلطه بیرون از دانشگاه. بی شک محتوای این 
فعالیت ها، می تواند محل انتقادهای بسیاری باشد. اما آنچه اینجا اهمیت زیربنایی دارد، نه 
فالن کسی است که برای سخنرانی دعوت می شود، نه محتوای متن هایی که در نشریه ای 
دانشجویی چاپ می شوند و نه متن شعارهایی که در یک اعتراض صنفی سرداده می شود، 
بلکه شکِل انجام این فعالیت ها به مثابه یک عامل جمعی است. نه محتوای کنش دانشجویی 

بلکه »فرم« آن است که این امکان رهایی بخش را در خود حفظ می کند.
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۱۶ آذر در سالی که دانشگاه نیست

دوری و سکوت
اکسیری برای ورودی

»اکســیر« چهــارم بــا تصویــری از 
دانشکده شیمی بر روی جلد و تیتری 
تا حدودی کلیشــه ای خبــر از ویژه نامه 
ورودی های ۹۹ دانشکده در این شماره 
مفصــل می دهــد. ســرمقاله پیرامون 
همین موضوع، خوشــامد و تبریکی به 
ورودی هاست. یادداشت بعدی با اندکی 
تأخیر به تسلیت درگذشت »محمدرضا 
شــجریان« اختصــاص یافتــه اســت. 
پیام تبریک هیئت رئیســه دانشــکده، 
دانشــگاه،  تاریخچــه  از  مختصــری 
معرفــی نســبتا جامعــی از بخش های 
مختلف دانشــگاه و دانشکده شیمی، 
دو یادداشت شــامل اطالعات، نکات و 
توصیه هایی پیرامون دانشگاه و خوابگاه، 
معرفــی روش ها و گزینه هــای مختلف 
تهیه خــوراک در دانشــگاه، اطالعاتی 
جهت آشنایی با ســامانه آموزش، بیان 
شرایط ماینور، دورشته ای و تغییر رشته، 
یک مصاحبه، معرفی اجمالی استادان 
دانشــکده، معرفــی انجمــن علمی و 
شورای صنفی دانشــکده و ذکر نکاتی 
درباره حضور در دانشگاه در دوران کرونا 
ادامه تالش های بچه های اکسیر برای 
خوشــامدگویی به ورودی هــای جدید 
دانشــکده و ســعی برای هرچه بیشتر 
آشناکردن شــان با فضای دانشــگاه را 

تشکیل می دهد.

ذبح نامه
شماره ۱۹۲ »خبرنامه«، با طرح و تیتر 
جلد مرتبط و در حوالی سالگرد حوادث 
آبــان ۹۸، بــه موضوع رفتــار حکومت 
در مقابل اعتراضات مردم و ســرکوب و 
کشتارهای مرتبط با آن پرداخته است. 
ســرمقاله یادداشتی ســت انتقادی به 
ســرکوب های شــدید مردم معترض از 
ســوی حکومت و توجیه آن با آشوبگر و 
اشــرار نامیدن و خارج از دایره تعریفی 
حکومت از »مــردم« قرار دادن شــان. 
بررســی خطرات شــبکه مجازی برای 
دموکراســی با اشاره به مواردی از نتایج 
ایــن تهدیــد در زمینه ها و کشــورهای 
مختلف، کنــدوکاوی پیرامــون احکام 
حکومتی با بیــان مثال هایی از اعمال 
نظر مستقیم رهبر در تصمیم گیری های 
قســمتی از حکومــت و محل پرســش 
بــودن جایگاه قانونــی آن، درس هایی 
پیرامــون ســازمان دهی یــک جنبش 
یــک  بــا  ترقی خــواه، مصاحبــه ای 
جامعه شــناس و ســعی در کنــدوکاو 
حوادث آبان ۹۸ از بعد جامعه شناختی، 
بررســی رابطه اینترنت و حوزه عمومی 
و مــروری بر اعتراضــات و جنبش های 
شکل گرفته حول شکاف های طبقاتی 
از انقالب ســال ۵۷ تا اکنــون موضوع 
 ســایر متون ایــن شــماره از خبرنامه را 

تشکیل می دهد. 

به دنبال موفقیت
رویداد »در جست وجوی موفقیت« درباره موفقیت است، درباره 
خوشــبختی و حس رضایت از خــود، دربــاره معیارهای کمی و 
کیفی مفهومی که زیاد خوش تعریف نیســت، درباره چالش های 
رســیدن به آن و درباره هزینه هایی که در مسیرش باید پرداخت 
کرد. »در جســت وجوی موفقیت« ســراغ افرادی رفته که ما آنها 
را در زمینه خودشــان موفق می دانیم تا بپرســد درباره موفقیت 
چطــور می اندیشــند؟ این رویــداد آنالین کاری ســت از جامعه 
اسالمی شریف و مدرسه آزادفکری. مدعوین آن هم از همه رنگ و 
همه شکل هستند؛ اعظم ایرجی زاد، علینقی مشایخی، سیاوش 

شهشــهانی، مســعود نیلی، حمید حق شــناس و محمدمهدی 
شیخ جباری در زمینه علمی و دانشگاهی، مهدی گلشنی، علی 
ملکی، ســعید انواری، محمدحســین بادامچی، مانی رفیعی و 
سیدفرید حاج سید جوادی در زمینه علوم انسانی و دینی و محمد 
قائم خانی، آرش خوشــخو، هامون طهماســبی، پوریا کاویانی، 
کورش علیانی، امید غیبی و ســیدامیر سادات موسوی در زمینه 
جهان بیرون دانشــگاه. »در جست وجوی موفقیت« از شب یلدا 
شــروع می شود. برای ثبت نام در آن می توانید سری به وب سایت 
مدرسه آزادفکری به نشانی www.azadfekrischool.ir بزنید. 

۱۶ آذر ۹۹ الجرم باید ساکت تر از همان ۱۶ آذرهای 
کم سروصدای سال های قبلش می بود؛ دانشگاهی 
که دانشــجو در آن پرسه نمی زند، روز دانشجویش 
هم می شود چند مدعو در بک اند و دانشجویانی خسته از فشار 
آموزش مجازی در فرانت اند که اگر حس وحالی برایشان مانده 
باشــد، نگاهی به صفحه تلفن همراه یا لپ تاپ شان بیندازند و 

ببینند آش تشکل ها برایشان چه مزه ای بوده؟
انجمن اسالمی مستقل تنها تشکلی بود که توانست برنامه روز 
دانشجوی خود را به سرانجام برساند؛ سه نماینده جوان تهران 
در مجلس شورای اســالمی مهمان دانشگاه شدند و به برخی 
ســوال های دانشجوها درباره عملکرد مجلس یازدهم در شش 

ماه اخیر پاسخ دادند؛ از شفافیت تا بودجه و تحریم.
بسیج دانشــجویی برای ۱۶ آذر قصد داشت هرطور شده پای 
مســئوالن رده باالی کشــور را به دانشــگاه باز کنــد اما مطابق 
انتظار در این اوضاع و احوال جواب مثبتی نشــنید. اســحاق 
جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهــور، محمــود واعظــی، 
رئیس دفتر رئیس جمهور، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی و عبدالعلی 
علی عسگری، رئیس صداوسیما مسئولینی بودند که نامه بسیج 
دانشجویی شریف به دست شان رسید ولی ترجیح دادند امسال 

هم ردپایی از آنها در دانشگاه ثبت نشود.
جامعــه اســالمی هم صرفا با حضــور یکی از اعضای شــورای 
مرکــزی اش در میزگرد گفت وگوی اینســتاگرامی دفتر تحکیم 

وحدت دانشگاه تبریز، ۱۶ آذر را به سرانجام رساند.
در این بین انجمن اســالمی به نظر می رســید کــه برنامه های 
مفصل تری دارد. شــماره یازدهم نشریه دانشجو، نشریه واحد 
صنفی انجمن اسالمی ۱۶ آذر منتشر و به موضوع دانشجوهای 
ســتاره دار و محرومیت از حق تحصیل پرداخت. برنامه اصلی 
انجمــن هم قــرار بود یک برنامه مشــترک با انجمن اســالمی 
آزادی خواه دانشگاه شهید بهشتی و انجمن اسالمی پیشروی 
دانشــگاه تربیت مــدرس برگزار کنــد اما با توجه بــه مخالفت 
هیئت نظارت بر تشکل های شریف و تربیت مدرس با برگزاری 
این برنامه مشــترک، در نهایت انجمن اسالمی دانشگاه شهید 

بهشــتی برگزاری برنامه را به عهده گرفت و بچه های شــریف و 
تربیت مدرس به حمایت نمادین از این برنامه اکتفا کردند.

مصطفی معین وزیر اســبق علوم، تحقیقات و فناوری، هادی 
خانیکــی اســتاد دانشــگاه و فعال سیاســی و آرمــان امیری 
وبالگ نویس و فعال سیاســی مهمانان این برنامه بودند. معین 
مطابــق پیش بینی بخشــی از صحبت هایش را بــه ۱۸ تیر ۷۸ 
اختصاص داد و مدعی شد استعفایش در اعتراض به ظلم وارد 
به دانشجوها بوده و توقع داشته این استعفا باعث آرامش فضای 
دانشــگاه شــود. او فضای کنونی جنبش دانشجویی را هم به 
هیچ وجه به نفع کشور ارزیابی نکرد: »در کشوری که نهادهای 
مدنی مانند مطبوعات، احزاب، ان جی اوها و دیگر پایگاه های 
مردمی شــکل نگرفته؛ تمامی ســرریز فعالیت هــای مدنی به 
دانشگاه است که فضایی آگاه است و جامعه به آن نیاز دارد.«

خانیکــی نیز در صحبت هایش به ضعــف فرهنگ گفت  وگو در 
ایــران به عنوان مســأله ای کانونی و محوری اشــاره  کرد: »اگر 
بخواهیم همه مسائل ایران از قبیل مسأله سیاسی، فرهنگی، 
اقتصــادی، روابط بین الملل، مســائل محیط زیســتی و... را 
به یک مســأله بکاهیم، به عقیده من به مســأله کانونی ضعف 
فرهنــگ گفت وگــو می رســیم  و از ضعف فرهنــگ گفت وگو به 
عدم رقابت های سیاســی قانونمند، کمبود تحزب و مشــارکت 

اجتماعی و مفاهمه سیاسی می رسیم .«
یک بیانیه اعتراضی و یک نشــریه مشــترک هم دیگر خروجی 
انجمن اســالمی همراه با انجمن های اسالمی شهید بهشتی 
و تربیــت مدرس بــرای ۱۶ آذر بود. شــماره ۱۹۳ خبرنامه اول 
قــرار بود با تیتر جلد »عصر حصر کنش گری« و هم نام با عنوان 
برنامه مشترک منتشر شود ولی گویا تیتر جلد هم مجوز نگرفته 
و حصر به حبس تقلیل پیدا کرده اســت؛ یک نشــریه با همان 
چیزی که از انجمن اســالمی برای ۱۶ آذر انتظار می رود. اگر 
از یادداشت های دانشــجویی انتقادی که نمونه اش را زیاد در 
سال های قبل دیده ایم و در سال های بعد خواهیم دید بگذریم، 
گفت وگو با ســیدمهدی غنی، پژوهشگر تاریخ و مبارز سیاسی 
درباره فضای فعالیت ها و کنش های سیاسی در سال های بعد 

از ۱۶ آذر ۱۳۳۲ خواندنی به نظر می رسد.

گزارش

درنگی بر شریف و نشریاتش
»درنــگ« کــه خــود را بــا عنــوان 
»فصل نامه نقد و بررســی دانشگاه 
صنعتــی شــریف« معرفــی کرده، 
نخســتین شــماره  اش را بــه نقد و 

بررســی فضــای نشــریاتی دانشــگاه 
اختصــاص داده اســت. طــرح جلــد 
بــا نمایــش ذره بینی بــر روی تعدادی 
از نشــریات دانشــگاه به موضــوع این 
پرونده اشــاره دارد که البته نداشــتن 
تیتر جلــد را می توان ضعــف بزرگ آن 
دانست. سرمقاله با ذکر باالبودن تعداد 
نشــریات فعال دانشــگاه و طرح چند 
پرسش، هدف شماره را بیان کرده است. 
نداشــتن تیتر و یا استفاده از زیرتیتر به 
جــای تیتر در برخی از متون نشــریه از 
موارد قابل توجه اســت. طــرح و رنگ 
صفحات »درنگ« مطالعــه آن را کمی 
دشــوار کرده و وجود فضاهایی خالی، 
بی تناســبی تعداد و چیدمــان تصاویر 
با حجم متن، درج نشــدن نام و شماره 
نشــریه در صفحات داخلی و نداشتن 
جلد پشت را می توان از سایر اشکاالت 
صفحه آرایی شــماره نخست »درنگ« 
دانســت. مقالــه ای در مــورد ویرایش، 
مــروری بــر هفت قلــم ۲، یادداشــتی 
پیرامون آمــوزش نقــد، گفت وگویی با 
نخستین صاحب امتیاز نشریه »داد«، 
نقدی بر شــماره اخیر نشــریه »کیش 
مهر« و یادداشــتی پیرامــون انتخابات 
نمایندگان مدیرمسئوالن در کمیته ناظر 
بر نشریات و حواشی آن سایر متون این 

شماره را تشکیل می دهند.

به بهانه سالروز تولد یک عکس
جلد شماره پانزدهم »شباهنگ« تصویر 
یک ســیاهچاله با اســتفاده از واقعیت 
مجــازی را نشــان می دهــد و فقــدان 
تیتر جلــد از نــکات منفــی پررنگ آن 
است. ســرمقاله با طرح موضوع پروژه 
برندگان جایزه امســال نوبل فیزیک به 
اشتراک موضوع ســیاهچاله ها در این 
جوایز اشاره کرده و نوید بررسی بیشتر 
ایــن موضوع در شــماره آینده نشــریه 
را می دهــد. ســیاهچاله ها و فیزیــک 
خورشیدی بخش عمده موضوعات این 
شماره را تشکیل می دهد که با ¬¬¬سه 
مصاحبه و یک مقاله نســبتا مفصل به 
آنها پرداخته شده است. یادداشتی برای 
معرفی کتاب »ریاضیات و فیزیک« نیز 
متن دیگری از نشریه است. صفحه آرایی 
»شباهنگ« در مجموع به دنبال کردن 
بهتر نشــریه کمک می کنــد اما وجود 
فضاهای خالی بســیار، درج نشدن نام 
و شــماره نشــریه در صفحات داخلی و 
نبود تمایز کافی تیترها با متن در فونت و 
رنگ را می توان از جمله مواردی دانست 
که امتیاز صفحه آرایی این نشــریه را تا 

حدودی کاهش می دهد.
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۱۶ آذر با طعم مجلس انقالبی

جوانان تو�ییتری بهارستان

مثل هرســال بــه دنبــال آن بودیم که علی رغــم واهمه 
مســئوالن کالن کشــور، از ســاکنان پاســتور گرفته تا 
بهارســتان، و چه انتخابی و چه انتصابی بتوانیم یک یا 
چند نفر را به دانشگاه کشانده و مطالبه گری دانشجویی 
را دوباره به نمایــش بگذاریم. مطابق معمول دولتی ها، 
حتی معاون علمــی و فناوری رئیس جمهور که عملکرد 
نسبتا مثبتی داشته و در ظاهر خودش را دانشجودوست 
نشــان می دهد، روی خوشــی برای حضور در دانشگاه 

نشان ندادند.
در ادامــه ســراغ مجلــس شــش ماهه یازدهــم رفتیم؛ 
مجلسی که از نظرات مختلف شاید خاص ترین مجلس 
بعد از انقالب باشــد، از درصد مشــارکت و کاندیداهای 
انتخابات گرفته تا وقایعی که در دوران ســر کار بودن آن 
رقم خورده اســت. بدون صرف تالشی زیاد برای دعوت 
رئیس مجلس که از قضا رغبت نداشــتنش هم چند روز 
پیش مشخص شد، به سراغ سه تن از نمایندگان تهران و 
حاضر در کمیسیون های مختلف مجلس رفتیم تا برنامه 
جامعیت قابل قبولی نسبت به مسائل اخیرا مطرح شده 
در فضای کشور داشته باشد. سرانجام عصر روز ۱۶ آذر 
دکتر سید احسان خاندوزی، دکتر مالک شریعتی نیاسر 
و دکتر مجتبی رضاخواه مهمان انجمن اسالمی مستقل 

شریف شدند.

برای شفافیت باید صبور بود
خاندوزی، اولین مهمان برنامه ساعت ۱۴:۰۵ دقیقه به 
دانشگاه رسید و بعد از خوش وبش اولیه و تنظیم نهایی 
دوربین ها، جلســه ســاعت ۱۴:۱۵ دقیقه شروع شد. 
مجری برنامه ابتدا مختصری درباره روند شــکل گیری 
مجلس یازدهــم و انتظــارات و مطالبات دانشــجوها و 
عموم ملت از مجلس توضیح داد. نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی بحثش را این طور شروع کرد: »دشمن از سال 
۳۲ تاکنون از دو سالح برای شکستن مقاومت ملت ایران 
استفاده کرده؛ اول فشار اقتصادی و دوم تغییر تفکرات 

و نفوذ در الیه تصمیم گیران کشور«.
در ادامه بحث ناظر به سه مسأله اصلی شفافیت، الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ و برخورد متقابل مجلس نســبت به ترور 
شــهید فخــری زاده ادامه پیــدا کرد. خانــدوزی الیحه 
ارائه شده از سوی دولت و پیش بینی میزان فروش نفت 
آن را غیرواقعی و تورم زا خواند و این مسأله را عامل مخابره 

پیام ضعف و آســیب پذیری به خارج از کشــور دانست و 
سپس به موضوع شــفافیت پرداخت: »ایجاد شفافیت 
در نظام تصمیم گیری کشور باید آهسته و صبورانه پیش 
برود و نمی توان انتظار داشت یک شبه به نتیجه مطلوب 
برســیم. از طرف دیگر، شفافیت باید به صورت جامع از 
طرف همه ارگان ها پیگیری شــود تا اثر مطلوب خود را 

داشته باشد.«

سال اول مجلس و سال آخر دولت
شــریعتی ساعت ۱۵ در محل جلســه حضور پیدا کرد. 
سخنگوی کمیسیون انرژی در مقدمه گفت وگوی خود 
کمی درباره وضعیت مجلــس یازدهم توضیح داد: »در 
مجلــس فعلی حــدود ۱۷۰ نفــر ورودی جدید مجلس 
هستند و تجربه ندارند، ضمنا سال اول مجلس در سال 
آخر دولت است و این مسأله دست مجلس را در بسیاری 
از اقدامات خواهد بست، آن هم با وجود دولتی که منتظر 

است مشکالت موجود را گردن دیگران بیاندازد.«
در ادامه خاندوزی در پاســخ به سوالی پیرامون کم رنگ 
بودن نقش مجلس در حکم رانی کشــور و در تقابل های 
فعلی با دولت گفت: »وظیفه مجلس ریل گذاری است. 
اگر مجلس به درستی به وظیفه ریل گذاری بپردازد و وارد 
طرح های حاشیه ای و ضرب االجلی نشود، طبیعی ست 
که در عرض دو ماه خروجی ملموســی از ســوی جامعه 

احساس نخواهد شد.«
شــریعتی نیز ناظر به مســأله دخالت های ریاست گونه 
و خــارج از محــدوده رئیس مجلس، پاســخ داد که این 
دخالت ها و نظرات رئیس مجلس راهبردی و اصالح جویانه 

بوده و اجباری از طرف او بر تصمیم گیری ها نیست.

نوشتن طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها از 
تابستان شروع شد

خاندوزی درباره طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 

این نکته را گفت که »شــروع طرح اقــدام راهبردی لغو 
تحریم ها هیچ ارتباطی به شــهادت شــهید فخری زاده 
نداشــت و از اواخر تابستان نوشــتش شروع شده بود.« 
شــریعتی هم در همین موضوع اضافــه کرد که »انتظار 
از مجلــس برای پاســخ به ترور، انتظار بجایی نیســت و 
این مســأله وظیفه نیروهای امنیتی ســت. طرح اقدام 
راهبردی در سطحی که مجلس می توانست به این مسأله 
پاسخ بدهد، پاسخ مناسب و قابل قبولی بود؛ البته متن 
اولیه پیش از مســأله ترور نوشته شــده بود و ترور شهید 

فخری زاده باعث دو فوریتی شدن طرح شد.«
شریعتی درباره اثر این طرح هم این طور گفت: »برداشت 
دولت های متخاصم از وضعیت ایران این است که پاسخ 
محکم و بازدارنده و فوری به اقدامات آنها نخواهیم داد و 
تحریم ها اثرگذار بوده اند. وجود طرح اقدام راهبردی و 
قانون تشدید مجازات جاسوسان امنیتی که به تازگی ثبت 

شده، باعث تغییر این طرز فکر خواهد شد.«
او درمورد موضوع شــفافیت و وجوب همگانی شــدن و 
جامع بــودن آن در همــه قوا و ارگان ها نیز شــفافیت در 
مجلس را دارای اثر دومینویی برای شفاف شــدن باقی 

ارگان های کشور دانست.

بودجه تخیلی ۱۴۰۰!
بخــش آخر برنامــه با رضاخــواه ادامه پیــدا کرد. عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه الیحه بودجه ۱۴۰۰ را تخیلی 
خواند و علت رد کلیات آن از طرف مجلس را نه لجبازی 
مجلس، بلکه ایرادات زیاد آن عنوان کرد. در ادامه بحث 
به اصــالح نظام مالیاتی به عنوان بخشــی اساســی از 
اصالح بودجه کشیده شد و رضاخواه اجرای طرح هایی 
نظیر مالیات بر خانه هــای خالی و تراکنش های بانکی 
ثروتمندان را ضمن اشاره به مقاومت های دولت و وجوب 
قرار داشتن ضمانت های اجرایی الزم در قانون، نیازمند 
زمان کافی برای راه اندازی و بهره برداری از سامانه های 
مخصوص برای جمع آوری و تحلیل داده های الزم برای 

دریافت این مالیات ها دانست.
او دربــاره حضــور زیــاد نماینــدگان در توییتــر و دادن 
وعده های پوچ و بدون پیگیری هم اظهار داشت که اتفاقا 
حضــور نمایندگان در فضای مجــازی و تعامل با مردم و 
پاسخ به ســواالت و مطالبات آنها از اثرات مثبت حضور 

نمایندگان در توییتر است.

مجلس یازدهم را از همان اول اگر قرار بود با یک صفت توصیف کنند، »انقالبی« انتخاب خوبی به شمار می رفت؛ هرچند پشت این صفت همیشه هم 
معنای خوبی نهفته نبود و طعن و کنایه روی آن سوار می شد. هرچه هست، از عمر مجلس یازدهم بیش از شش ماه گذشته و در این مدت سروصداهای 
بهارستانی های جدید هم کم نبوده. انجمن اسالمی مستقل برای برنامه ۱۶ آذر ۹۹ خود سراغ سه نماینده جوان تهران در مجلس رفت و سوال های 

دانشجوها را در دانشگاه خالی از دانشجو جلوی آنها گذاشت تا تنها برنامه ۱۶ آذر شریف در سال بی دانشگاهی شکل بگیرد.

در ستایش اقتدار
روزهای اول، تصور می کردیم با یک بحراِن زودگذر طرفیم؛ یک 
چالش کوتاه که بعد از یکی دو ماه، بســاطش را جمع می کند 
و می رود. حاال اما تعــداد روزهای کرونایِی ما دارد به ۳۰۰ روز 
می رسد و حتی خوشبین ترین تحلیلگران هم، زمانی زودتر از سال آینده را 
برای پایان بحران متصور نیســتند. آسمان البته در همه جای دنیا یک  رنگ 
است و نه فقط ما، بلکه تمام مردم دنیا به کرونا عادت کرده اند. اما یک تفاوت 
مهم میان مــا و دیگران وجود دارد؛ اینکه ما عالوه بر کرونا، در این مدت به 
چیزهای دیگــری هم عادت کرده ایم؛ مثال؟ بحران مدیریت، بی تصمیمی 
و بی تدبیری که شــاید مهم ترین شاخصه  های توصیف عملکرد »ستاد ملی 

مقابله با کرونا« و رئیس آن باشد. 
در ایــن نه ماهی که از اعالم رســمی ورود ویروس COVID-19 به کشــور 
گذشــته، سیاســت گذاران و مدیران دولتی کلکســیونی از دستورالعمل  و 
راه حــل  را برای مهار این ویــروس به کار گرفتند. یــک روز از بی فایده بودِن 
ماسک گفتند، روز دیگر استفاده از دستکش را بی ثمر دانستند، یک روز از 
»فاصله گذاری هوشمند« حرف زدند، کمی بعد استفاده از ماسک را اجباری 

کردند و اخیرا هم طرح شترگاوپلنگی را اجرا کرده اند که در ظاهر قرار بوده 
ترددها را کــم و خیابان ها را خلوت کند. در این مــدت، آقایان و خانم  های 
مســئول گاهی با خواهش و تمنا از مردم درخواســت می کردند در اجرای 
این طرح ها همکاری کنند، گاهی دســت به دامن پلیس می شدند و حاال 
امیدهایشان برای مهار بحران را در پیامک دادن به مردم و اخذ جریمه های 
سنگین مالی جست وجو می کنند. در میانه این آِش شوِر مدیریتی اما جای 
یک چیز خالی است؛ یک عنصر که می تواند قوام بخش تصمیماِت مسئوالن 

باشد و نیست: اقتدار. 
مدیریت بحران، مدیر مقتدر می خواهد. مدیری که مشــورت هایش را ســر 
صبــر و حوصلــه انجام دهد و »یــک« تصمیم »جامع« و »شــفاف« را برای 
مهــار همه  گیری به مردم اعالم کند. تصمیماِت مســئوالن مدیریت بحران 
در کشور ما اما نه جامع بود، نه شفاف و نه واحد. ما با ملغمه ای از دستورها 
و نظرات مواجه بودیم و هســتیم. فی المثل در یک اظهار نظر، شرکت های 
خصوصی مشــمول طرح تعطیلی دوهفته اِی ابتدای آذرماه می شوند و در 
اظهار نظر مسئول بعدی، نه. یا یک روز حرف از ممنوعیت تردد بین شهری 

است و نیم ساعت مانده به اجرای طرح، خبر می رسد که برنامه عوض شده 
و خبری از این ممنوعیت نیســت! از این دســت مثال ها در میان اخباِر این 
ماه های کرونایی، فراوان اســت. مثال هایی که در کنار هم، پازِل شلختگِی 
اداره کشــور در این روزهای بحرانی را پیش چشــم مــا کامل می کند. یک 
شــلختگِی زجرآور که موج هایش تا دانشگاه های کشور، از جمله دانشگاه 
خودمان هم رسیده و انبوهی از مشکالت را پیش پای دانشجویانی گذاشته 
که نمی دانند کارهای ضرورِی اداری شان را در این وضعیت بالتکلیف، دقیقا 

چگونه باید پیگیری کنند. 
پاندمــی کرونــا، مثــل یک زلزلــه مهیب بــه جــاِن زندگی هایمــان افتاده 
و خیلی چیزهــا را زیــر ســایه ســنگین »تعلیق« نگه داشــته. بــا این حال 
امــا یــک امدادگــِر خــوب، می توانــد از زیــر آوار همیــن زلزلــه مهیــب، 
حداقلــی از ثبــات را به زلزلــه زدگان بازگرداند. اتفاقی که به نظر می رســد 
کلیــد آن در »اقتــدار« اســت. چیــزی کــه حتــی نشــانه های آن هم در 
 میــان تصمیمــات و اقدامات کســانی که باید بحــران را مدیریــت کنند، 

دیده نمی شود.

امیرعباس 
جعفری گزارش

محمدصالح 
سلطانی

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  869

   1399 مـاه  آذر   22 شنبه 

3

ذرهبین

بخشخبری



مدیریت مداری
اظهارات مدیر شبکه سه درباره علت 
اخراج فردوسی پور بحث های زیادی 
را برانگیختــه؛ اینکه او از مدار خارج 
شده بود و حرکت هایش می توانست 

الهام بخــش دیگــران باشــد. برخالف 
تحلیل هــای رایــج عمدتــا سیاســی، 
نگاهی جامعه شــناختی به این رخداد 
می اندازیم. جوامع در سیر تاریخی شان، 
در برهه هایی وارد »دوره گذار« می شوند، 
به این معنا که مناسبات و قواعد گذشته، 
به تدریج مشروعیت و مقبولیت شان را از 
دست می دهند؛ در حالی که مناسبات 
و نظــم جدید نیز هنــوز اســتقرار پیدا 
نکرده اند: »کهنــه، زوال  یافته در حالی 
که نــو هنــوز متولد نشــده«. در چنین 
موقعیت هایــی )مثل امــروز جامعه ما( 
ســازمان های رســمی اصرار دارند تا به 
هر قیمتی، مناســبات ســنتی را حفظ 
کننــد. در نقطه مقابــل، جامعه تمنای 
آن را دارد کــه به ســمت نظمی جدید با 
قواعدی متفاوت حرکت کند. اینجاست 
که »شــکاف بین حاکمیــت و مردم« یا 
»شــکاف بین ســازمان و جامعــه« رخ 

می دهد.
سازمان صداوسیما دقیقا چنین شرایطی 
دارد؛ ســازمانی کــه با چنــگ و دندان 
می خواهد قواعد گذشــته اش  مبنی بر 
ارائه یک خوانش بسته از سبک زندگی، 
نوع سیاســت ورزی، نوع دین ورزی و... 
را به جامعه تحمیل کند و حضور هر فرد 
شاخصی را که حتی احتمال زاویه گرفتن 
با رویکردش را داشــته باشد، یک تهدید 
تلقی می کند. چنین رویکردی طبیعتا 
بــه دلیل حضور در دوره گذار، از ســوی 
جامعــه پــس زده می شــود. در چنین 
فضایی فردوسی پور که صدای قسمت 
قابل توجهی از مردم شــمرده می شود و 
طبعا نمی تواند با قواعد خشک و مستقر 
همکاری کند، یک زائده تلقی می شود؛ 
زائده ای که از مدار مدیریت تنگ نظرانه 
فروغی خارج شده، در حالی که هم زمان 
به شدت با قواعد پذیرفته شده در جامعه 
همــراه و هماهنــگ اســت و حکــم به 
اخراجش، شکاف ها را عمیق تر می کند.
مدیریــت در دوران گــذار، مدیریــت 
خطیری ســت. می توان همــان قواعد 
تمامیت خواهانــه در گذشــته را اعمال 
نمود اما باید دانست به سرعت، مقبولیت 
و مشروعیتت را در افکارعمومی از دست 
می دهی، آن هم در شرایطی که انبوهی از 
رسانه های رقیب در کمینت نشسته  اند. در 
عین حال می  توان با رویکردی بلندنظرانه 
و با شروع یک بازی جدید، شرایط را آماده 
گذاری آرام و موفق به نظمی جدید نمود 
و حاکمیــت و جامعه ای را کــه تا پیش از 
این نیروهایشان صرف فرسایش یکدیگر 
می شد، به هماهنگی و هم افزایی با هم 

هدایت نمود.

محمدتقی 
ضرغام افشار

آنسوی
آجرهای
قرمز

مروری بر دومین دوره »مدرسه ادبیات، انسان، شهر«

آنچه خود داشت
ارســطو می گوید انســان ها درون مرزها و باروهای »شهر« زندگی می کنند و آنان که خارج از شهر هستند، یا ددی اند و یا ایزدی. اینجا شهر نه در برابر روستا 
که در برابر طبیعت است. طبیعت جایی برای سکنای انسان نیست بلکه سکنای انسان هم زمان با مدنیتی که در شهر متولد می شود ممکن است. در قرآن 
هم هرجا که خداوند به انسان توجه دارد او را در »مدینه« یه تصویر می کشد. تاریخ فرهنگ و تمدن ایرانی هم آمیخته با مفاهیم شهری و مدنی ست و به نظر 

می رسد بدون این مفاهیم نمی توان تصویر دقیقی از سیر فرهنگ ایران داشت.

فرار از بحران با بازخوانی سنت ادبی
ایده برگزاری »مدرسه ادبیات، انسان، شهر« 
ســال ۹۷ در و گفت وگو و هم اندیشــی بین 
چند نفر از دانشــجوها و فارغ التحصیالن 
دانشــگاه بــه میزبانی اندیشــکده مهاجر 
شــکل می گیرد: برای انســان ایرانی امروز 
شهر از معنا تهی ســت، از امر قدسی اولیه 
خود دور شــده و زندگــی بی معنایی در آن 
جریان دارد. از ســوی دیگر ادبیات ایران در 
طول تاریخ امکان هم زیســتی قومیت ها و 
قرائت های مختلف از دیــن و فرهنگ را در 
کنار هم ممکن کرده و اساسا ادبیات همواره 
با زندگــی ایرانی آمیخته بوده و در مرکز آن، 
شعرا مفاهیم مختلفی از زندگی در شهر را در 
آثار خود بازتاب داده اند؛ مفاهیمی که امروز 
یا استحاله شــده اند یا فراموش: حماسه، 
امید و خرد از فردوســی، رواداری، عشــق، 
تدبیر و نقد اجتماعی از ســعدی، بیداری، 
شهرآشــوبی، مدعی ســتیزی و اعتراض از 
حافظ و شــوروبی تابی، هنر زیستن، یافتن 
معنای زندگی و اتحاد با هستی از مولوی. از 
همین جاست که ایده بازخوانی سنت ادبی 
و مفاهیــم به یادگارمانده از شــاعران برای 
زندگی امروزی انسان مدرن مطرح می شود؛ 
مفاهیمــی که در ســاختن شــهر اهمیت 
داشتند و بررسی دوباره آنها می تواند انسان 
ایرانی را از بحران بالفعلی که در اثر مواجهه 
با مدرنیته و عقب ماندگی تاریخی چند قرن 

اخیرش به آن دچار شده، نجات دهد.

محملی برای گفت وگوی واقعی
بازخوانی سنت ادبی و نسبت آن با شهر امروز 
و بررســی مفاهیمی که ادیبان ایرانی برای 
ساخت شــهر و مدنیت آنها را در آثار خود به 
کار برده اند، هدف اصلی مدرسه است ولی 
در کنــار آن تحقق گفت وگویــی واقعی هم 
دنبال می شود، چرا که ادبیات محملی ست 
برای کنار هم نشستن انسان هایی با افکار 
و عقاید مختلــف و از طیف های متفاوت تا 
درباره مفهومی مانند شهر حاضر به گفت وگو 
با یکدیگر شــوند. مدعوین متنوع و متکثر 
مدرســه هم نشــان دهنده همین موضوع 
هســتند؛ ادبیــات دیوارهای بین افــراد را 
برمی دارد و ادیب و فیلسوف و جامعه شناس 
و مردم شــناس و مهندس و ... را با سلیقه ها 
و طیف های مختلف سیاسی و اجتماعی و 
فرهنگی کنار هم می نشــاند. ادبیات برای 
همه است و همه در آن شریک اند و به خاطر 
همین در »مدرســه ادبیات، انسان، شهر« 
قرار نیســت فقــط ادیبان صحبــت کنند و 
نگاهی زیبایی شناختی به آثار ادبی سنتی 
ایران بررسی شود و از آرایه ها و صنایع ادبی 
سخن گفته شود. ادبیات بهانه ای ست برای 
ســاختن جمع و جامعه. فیلسوف و ادیب و 
جامعه شناس و مردم شناس، هرکدام از منظر 

خود می توانند به آن بپردازند.

فرم و محتوای نو در دوره اول
دوره اول مدرســه با همکاری اندیشــکده 
مهاجر و چهار گروه دانشــجویی در اسفند 
۹۷ برگزار می شــود؛ اندیشــکده مهاجر، 

انجمن اسالمی مستقل، جامعه اسالمی و 
کانون شعر و ادب چهار گروه همراه هستند. 
البته نقش محــوری را چند نفر از بچه های 
اندیشکده مهاجر در برگزاری برنامه به عهده 
دارند ولی گروه های دیگر نیز با ایده و دغدغه 
مدرسه همراه اند و برخی افراد فعال شان در 

تیم کوچک برگزاری مدرسه حضور دارند.
اســتقبال از دوره اول و بازخوردهــا درباره 
آن بسیار خوب اســت و فراتر از حد انتظار. 
۱، ۲، ۷، ۸ و ۹ اســفند آمفی تئاتــر مرکزی 
و ســالن جابربن حیان دانشگاه در تسخیر 
ادبیات و انسان و شهر است. در هر نشست 
به طور متوســط ۱۳۰ نفر حضور دارند و از 
ایده و اجرای بدیع مدرســه غافل گیر شده 
و مواجهــه ای نو با ادیبــات را برای اولین بار 
تجریه می کنند؛ جایی که شهر وسط است و 
نسبت شاعران با آن بحث و بررسی می شود. 
ســخنران ها نیز سخن ورند و حرف هایشان 
دقیــق و عمیق و موثر، تا حــدی که یکی از 
شــرکت کنندگان در مدرســه که نسبت به 
ایران حــس ناامیدی و ســرخوردگی دارد 
و می خواهد بــرای ادامه تحصیــل و ادامه 
زندگــی کشــور را ترک کند، بعد از مدرســه 
حس می کند علقه ای به هویت ایرانی پیدا 
کرده و تصمیم می گیرد بعد از پایان تحصیل 

به ایران برگردد.

هنوز حرف ها مانده
دوره اول مدرسه به پایان می رسد اما احساس 
می شــود که حرف هــا باقی مانــده و دوره 
اول نیازمند تکمله ای اســت بــا مدعوین و 
موضوعات جدید. بنابرایــن برگزاری دوره 
دوم مدرســه در دســتور کار قــرار می گیرد 
تا بحث هــا کامل تر و عمیق تــر و دقیق تر و 
جامع تر شود؛ مثال در دوره اول از فردوسی 

حماسه و ملیت و اســطوره گفته شده و در 
دوره دوم امید و هویت و فره ایزدی. سعدی 
هم که در دوره اول ســهمش کــم بوده، در 
دوره دوم با شــش سخنران و شش موضوع 
روی میز قرار می گیــرد. مدعوین دوره اول 
هم خودشان پیشنهاد می دهند کار مدرسه 
ادامه پیدا کند و از مدعوین و متفکرین دیگر 
هم برای سخنرانی و ارائه بحث دعوت شود. 
حرف از ادبیات در محیط یک دانشگاه فنی 
و مهندســی هم این قدر جذابیــت دارد که 

برگزاری دوره دوم را ناگزیر کند.

حمایت الفی ها برای برگزاری رایگان
قرار اســت دوره دوم اسفند ۹۸ برگزار شود 
و معاونت فرهنگی اجتماعی قول حمایت 
و برخــی گروه هــای دانشــجویی هم قول 
همکاری می دهند اما بعد از شــیوع کرونا و 
تصمیم به برگزاری مجازی دوره دوم مدرسه، 
تأکید تیم برگزاری به رایگان بودن برنامه، نیاز 
به حمایت مالی را بیشتر می کند و بچه های 
دســت اندرکار مجبور می شوند برای تأمین 
مالی بــه خارج دانشــگاه مراجعــه کنند. 
همکاری گروه های دانشجویی هم با توجه 
به شرایط حاضر میسر نمی شود و در نهایت 
انجمن ادبی تازه تأسیس »الف« که در حوزه 
ادبیــات کاربردی و میان رشــته ای فعالیت 
می کند، حامی دوره دوم مدرســه می شود 
تا مدرسه برای مخاطبان رایگان آب بخورد، 
چرا که هدف مدرسه آگاهی بخشی و تذکر 
است و با وجود محتوای آموزشی زیاد، یک 
دوره تخصصی ادبیات به شــمار نمی رود. 
گروه اصلی پشــت دوره دوم مدرسه سه نفر 
از دانشجوهای شریف و شهید بهشتی اند و 
چند نفر از اعضای کانون شعر و ادب هم به 

آنها کمک می کنند.

گسترش به بیرون از شریف
در دوره اول مدرســه بیشــتر مخاطبــان 
شــریفی اند و رویکرد مدرســه هم رساندن 
حرفش به گوش شریفی هایی ست که معموال 
در یک فضای تخصصی زیســته اند و کم تر 
بیرون از دایره خودشــان حرفی شنیده اند 
و از قضا ســازندگان شــهر آنها هستند؛ هم 
بــه دلیل تخصص مهندســی و هم به دلیل 
حضورشان در موقعیت های مهم مدیریتی 
کشــور در آینده. مجازی شــدن دوره دوم، 
درصــد مخاطبــان عمومی غیرشــریفی را 
بیش از مخاطبان شــریفی می کند و از بین 
۳۰۰ نفــر ثبت نامــی دوره دوم، حدود ۶۰ 
درصد از بچه های علوم انسانی و اجتماعی 
هستند و حتی تک وتوک استادان دانشگاه و 
دانشجوهای دکترا هم دیده می شوند. البته 
رویکرد مدرسه در دوره دوم هم تخصصی تر 

است و حرف ها عمیق تر و دقیق تر.

از اسفند تا آذر، از حضوری تا مجازی
در برنامه ریــزی قبلی افتتاحیه مدرســه ۷ 
اسفند اســت، آن هم با حضور رضا داوری 
اردکانی، غالمحســین ابراهیمی دینانی، 
مصطفی ملکیان و سیدحســین نصر. بعد 
از لغو برنامه های حضوری دانشــگاه، ابتدا 
برنامه ریزی هــا برای برگــزاری حضوری در 
فروردین صورت می گیرد ولی شــیوع کرونا 
ادامه دارد و برگزاری مجازی در مرداد مطرح 
می شود. باز هم تعویق کنکورهای سراسری، 
برگزاری را به آذرماه موکول می کند و تعداد 

مدعوین هم از ۲۲ نفر به ۲۶ نفر می رسد.
موضوعات مدرســه آبــان و آذر ۹۸ بســته 
می شــود، از خــالل بحث ها و جلســات و 
مطالعه و نظرات مدعوین دوره اول و مشورت 
و هم اندیشــی با موسســه شهرستان ادب 
و اندیشــکده مهاجر. دعــوت مدعوین کار 
سختی ست اما مجازی شــدن برنامه آن را 
تا حدودی تســهیل می کند و حتی حضور 
اســتادان خارج از کشــور چــون عطاالله 
مهاجرانی و محمدعلــی همایون کاتوزیان 
را هــم افزایــش می دهــد. البته اســتادان 
پیشکسوتی مثل غالمحســین ابراهیمی 
دینانــی و بهاءالدین خرمشــاهی به دلیل 
مجازی شــدن برنامه دیگــر نمی توانند در 

نشست های مدرسه حضور پیدا کنند.

یک کتاب از ۴۳ نشست
قرار است تمامی نشست ها و سخنرانی های 
دوره اول و دوم مدرسه تجمیع و در قالب متن 
پیاده ســازی و اصالح شود تا ۴۳ سخنرانی 
در قالــب یک کتــاب که ادعــای بازخوانی 
جامع ســنت ادبی ایــران را دارد، منتشــر 
گردد. همچنیــن گفت وگوهایی تصویری 
با اســتادانی که نتوانستند در نشست های 
مدرســه شــرکت کنند، ضبــط و در آینده 
پخش می شود. بسته به شرایط پیش آمده 
و بازخوردها و خروجی مدرسه ممکن است 
دوره های بعدی مدرسه هم در آینده برگزار 
شود؛ هم موضوعاتی غیر از شهر می تواند 
سوژه باشــد و هم حیطه هایی مثل ادبیات 

غرب و ادبیات معاصر ایران.

گزارش
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به این اتفاقات بیاندیشــید: ماشــین شما در میانه راه خراب می شود، در محل کار دچار مشــکل و دردسر می شوید، سهوا نوشیدنی تان را روی لباس 
گران قیمت خود می ریزید، یکی از اعضای خانواده بیمار می شــود. همه ما تجربه هفته هایی را داشــته ایم که حداقل یکی از چنین وقایعی در آنها رخ 
داده. بعضی اوقات چنین هفته هایی به چندین ماه یا حتی چندین سال تبدیل می شود و کم کم به ذهن شما خطور می کند که همه چیز دارد از کنترل 

خارج می شود. امسال هم که مجموعه ای از چنین هفته هایی در مقیاس بزرگ بود. در این آوار اتفاقات بد چه می توان کرد؟

محمدامین 
رامی گزارش

وقتی فرصت سر خاراندن هم نداریم، چه کنیم؟

وقت ندارم!

توهم تحت کنترل بودن اوضاع
شلدن سولومن، محقق و روان شناس جامعه، می گوید: 
»واقعیت تلخ این است که پاندمی و همه آشفتگی هایش، 
در مقابل رخداد هــای آب وهوایی که در دهه آتی اتفاق 
خواهد افتاد ناچیز است.« دکتر سولومن همراه با جف 
گرینبرگ و تام پیزکزینســکی، تئــوری مدیریت ترس را 
مطالعه می کنند. تئوری مدیریت ترس بیان می کند که 
اغلب رفتارهای انسان بر مبنای اولیه ترین و پایه ای ترین 
ترس انســان، یعنی ترس از فنا و عدم بقاست . وقتی که 
اتفاقات بــد رخ می دهند، خصوصا آنهایی که تصادفی 
و بی معنا به نظر می رســند، ما به دنبال یک حس درک و 
نهایتــا یک حس کنترل می گردیم؛ برای مثال هنگامی 
کــه یکی از اعضای خانواده دچــار یک بیماری بحرانی 
می شــود، مــا راه هــای درمــان بیمــاری را در اینترنت 
جست وجو می کنیم یا به دنبال پزشکی بهتر می گردیم، 
یــا حتی دعا می کنیم. عالوه بر اینکه ما برای انجام این 
کارها دالیل شخصی خود را داریم، بخشی از آن برای این 
است که حس کنترل و موثر بودن داشته باشیم. اگرچه 
در حقیقت این حس کنترل یک توهم بزرگ اســت ولی 
تأثیر بسزایی در بهتر کردن حال مان دارد. دکتر سولومن 
می گوید: »بســیاری از تفکرات و اعمال ما از سوی این 
فرایند نسبتا ابتدایی تحریک می شود.« وقتی که قطاری 
از اتفاقات بد، ناتمام به نظر می رسد، ما این حس تسلط 
و کنترل را از دســت می دهیم و خودمان را در گردابی از 

عواطف و احساسات منفی می یابیم.
ایتان کراس، پروفسور روان شناسی دانشگاه میشیگان 
می گوید: »وقتی اتفاقات ناگوار رخ می دهند، ما نسبت 
به اینکه چه اتفاقی در ادامه رخ خواهد داد بی اطمینان 
می شویم و درنتیجه حس سردرگمی  به ما دست می دهد 

و وارد یک چرخه مخرب می شویم.«
اوضاع زمانی از این بدتر می شود که ما شروع به یاد آوردن 
خاطــرات بد خود نیز می کنیم و وقتی چنین اتفاقی در 
مقیــاس جهانی رخ می دهد، تبدیــل به یک »مصبیت 
عظمی« می شود. این درجه از سردرگمی  و ناخشنودی 
ما از شــرایط باعث می شود خلق وخوی ما به طور کامل 
مختل شود. درنتیجه بیگانه هراسی ما افزایش می یابد 

و نسبت به دیگران بی اعتماد می شویم.

از بیرون گود نگاه کن
با این حال، نحوه مواجهه ما با یک تجربه بد می تواند به 
اصالح این رفتارها کمک کند. دکتر کراس معتقد است: 
»تفاســیر ما از وقایع و اطراف مان در شیوه رفتار، فکر و 

احساس مان بسیار تأثیرگذار است.«
طی یک مجموعه از آزمایش ها دکتر کراس و همکارانش 
از افراد مورد آزمایش خواستند یکی از خاطره های تلخ 
خــود را به یــاد بیاورند. به بعضی از افــراد مورد آزمایش 
گفته شــد این خاطره را از چشــم انداز خودشــان مرور 
کنند و تمامی  وقایع ناگوار آن را برای خود تداعی کنند. 
از طرفــی دیگر، به بقیه گفته شــد آن اتفــاق خاص را از 
چشم اندازی خارجی و با استفاده از تکنیکی که محققان 
به آن self-distancing می گویند، بی طرفانه مرور کنند.

»دوســت خود را تصور کنید که برای حل مشکلی سراغ 
شما می آید. در این شــرایط، قضاوت و نگاه بی طرفانه 
به موضوع بدون غرق شــدن در احساســات، کار نسبتا 
ساده ای است، چون خود شــما به دردسر نیفتاده اید. 
درحقیقت وقتی با مشکلی مواجه هستیم، چنان به این 
مشکل مشغول می شویم که داشتن یک تصویر کلی تر و 
واضح تر از وضعیتی که در آن هستیم، سخت می شود.«

دکتر کراس در تحقیق خود دریافت که وقتی اشــخاص 
از تکنیک self-distancing  برای تحلیل موقعیت های 

ناگوار اســتفاده می کردند، ســطح اســترس پایین تر و 
عملکرد بدنی بهتــری را تجربه می کردند و در نتیجه در 
مدیریت اوضاع، حل مشکالت و برطرف کردن تعارضات 
عملکرد بهتری داشتند. »این نوع فکر کردن به شخص 
کمک می کند مشــکل خود را بهتــر درک کند و آرامش 
بیشتری داشــته باشد. در این صورت مشکل دیگر یک 

منبع استرس نخواهد بود.«
به عبارت دیگر، موقعیت های استرس زا می توانند خود 
را تقویت کنند. به این صورت که هرگاه ما در یک شرایط 
بد قرار می گیریم، حســی مخرب و منفی به ما دســت 
می دهد که خود این اضطراب باعث می شــود عملکرد 

ما ضعیف تر از حالت عادی باشد.

اگرچه صحبت درباره تکنیک self-distancing بسیار 
آسان تر از انجام آن است. وقایع امسال ثابت کردند که 
درست است گاهی اوقات اتفاقات بدی می افتد اما در 
عوض کارهای زیادی هســت که مــا می توانیم برای آن 
انجــام دهیم. حــاال به برخی راهکارها بــرای بهتر فکر 

کردن در این شرایط می پردازیم.

	z!بیگانه شوید
هماننــد شــرکت کنندگان آزمایش دکتــر کراس، 
تصویرسازی یک واقعه تلخ از دید یک فرد بیگانه به 
شــما کمک می کند از آن فاصله بگیرید و در نتیجه 

بهتر آن را تجزیه و تحلیل کنید. به طور خالصه سعی 
کنید به مشــکل یا دغدغه خود به عنــوان یک فرد 

خارجی و بی طرف نگاه کنید.
دکتر کراس می گوید: »یک تحقیق نشان می دهد 
که هرچه یک حادثه ناگوارتر و تلخ تر باشد، احتمال 
اینکه ما به حادثه به صورت اول شخص نگاه کنیم و 

واکنش نشان دهیم بیشتر است.«
هرچه شــدت ناگواری حادثه کمتر باشد ما بیشتر 
به صورت یک فرد نظاره گر واکنش نشان می دهیم. 
»ولی شــما می توانید این حقیقت را دســت کاری 
کرده و همیشه به عنوان یک ناظر به مشکالت نگاه 
کنید.« به عبارت دیگر، اگر شما روز بدی در محل 
کارتان داشــتید یا در طول جلســه ای اشــتباهی 
احمقانه کردید، ســعی کنید حادثه را از چشم یک 

ناظر بیرونی بازبینی کنید.

	zیک آیین را دنبال کنید
اعمال یا مراســمات دینی می توانند برای بازیابی 
تعــادل بعــد از مجموعــه ای از وقایــع ناگــوار و 
بداقبالی ها بســیار موثــر باشــند. در یک تحقیق 
در ســال ۲۰۱۳ مشخص شــد که اعمال مذهبی 
می تواند به کاهش اضطراب و تســکین غم و اندوه 
کمک کند. طی این تحقیق محققان به این نتیجه 
رسیدند که شــکل و نوع مراسم هایی که اشخاص، 
به سبب از دســت دادن نزدیکان و عزیزان خود در 
آن شرکت می کنند بســته به فرهنگ، متغیر است 
اما نتایج از یک تأثیر مشترک بین همه آنها حکایت 
می کند: بازیابی حس تســلط و کنترل. چون این 
مراسم ها به شخص حس تسکین را باز می بخشند 

و تاب آوری را نیز تقویت می کنند.
نیک هابسون، دانشمند رفتارشناسی معتقد است: 
»دنبال کردن یک آیین یا برخی مراسم های خاص، 
یک راه مطمئن برای بازگشــت به یک فضای آشنا، 
دل گرم کننده و بامعناست، حتی وقتی زندگی کامال 
خارج از کنترل به نظر می رسد. دنیای اطراف ممکن 
است گاهی پر از تالطم و سردرگمی  باشد اما فردی 
که بعد معنوی پرورش یافته ای دارد، همواره می تواند 

در خلوتــگاه معنوی خود، آرامش داشــته باشــد.«
 The Journal Of Life در یک تحقیق منتشرشده در
And Environmental Sciences، دکتر هابسون و 
همکارانش از افراد مورد آزمایش در تحقیق خود یک 
آزمون گرفتند. محققان فعالیت مغز شرکت کنندگان 
را طی آزمون سنجیدند و دریافتند افرادی که به طور 
روزانه فعالیت های معنوی یا دینی مانند مراسم دعا 
انجام می دهند، نســبت به کســانی کــه این کار را 
نمی کنند عملکرد بهتــری در آزمون دارند و به طور 

کلی سطح اضطراب در آنها پایین تر است.
»حتــی زمانی که هیچ چیزی باب میل ما نیســت، 
ارتباطــات معنــوی ماننــد دعــا و غیــره می تواند 
ارزش های زندگی مان را برایمان تداعی کنند. آنها 
نماد های بی دریغ امید و زندگی هســتند، هر چند 

شرایط بد به نظر برسد.«

	zاحساسات ناخوشایند خود را بپذیرید
از طرف دیگر، نباید احساسات منفی خود را نادیده 
بگیریــد یا از آنهــا بگریزید، چــون می تواند نتیجه 
معکوس داشته باشــد. »اگر هدف برقراری ارتباط 
معنوی و یا دعا کردن، کنار زدن کامل احساســات 
منفی باشد، ترس فلج کننده عدم موفقیت از انجام 
این کار، باعث ناامیدی بیشــتر می شود و می تواند 
ســبب ایجاد یک چرخه مخرب روان شناختی شود 

که آسیب جدی روانی به دنبال دارد.«
عواطف ناخوشــایند و منفــی هدفمندند. به طور 
کلی، عواطف و احساســات به مــا کمک می کنند 
با محیــط اطراف تعامل بهتری داشــته باشــیم و 

رفتار های ما را هدایت می کنند.
دکتر کراس می گوید: »بعضی اوقات داشتن برخی 
احساسات ناخوشایند، مطلوب است، زیرا در غیر 
این صورت به مشکل برمی خورید؛ مانند وقتی که 
به یک شــیء داغ دســت می زنیم و گرمای زیاد آن 
ما را وادار می کند که دســت خود را عقب بکشــیم. 
احساســات ناخوشــایند نیز وقتی مضر و ناســالم 
می شوند که ماندگار شوند. پس چالش اصلی این 
اســت که بلد باشیم چگونه افسار این عواطف را به 
دســت گرفته و کنترل کنیم. از جمله چالش های 
دیگــر در رابطه بــا عواطــف، کنار آمــدن با حس 

سردرگمی است.«
در حین تحقیق دکتر کراس، افراد مورد آزمایش با 
وجود تمرین تکنیــک self-distancing همچنان 
داشتن احساســات منفی را گزارش می کردند اما 
معتقد بودند از شــدت آن بســیار کاسته شده. »ما 
کاری نمی کنیم تا مردم نســبت به اتفاقات و وقایع 
ناگوار اخیر حس مثبتی داشــته باشــند، زیرا این 
کار ممکن نیســت، بلکه سعی می کنیم شدت آنها 

را کم کنیم.«
کلید رهایی این اســت که خودتان را به طور کامل 
از اســترس ها و ناامیدی هایــی کــه درگیرشــان 
هســتید جدا کنیــد اما وانمــود نکنید کــه وجود 
ندارند. به دســت آوردن چنین آرامــش و تعادلی با 
خودآگاهی و خودارزیابی آغاز می شود ولی انجام 
آن، درصورتی که مدام ناامیدانه به خود تلقین کنید 

که دنیا دارد به پایان می رسد، سخت است.
»درون نگری قابلیتی شــگرف در آدمی ســت ولی 
بهره بردن از این قابلیت مســتلزم آن اســت که یک 
قدم از روزمرگی و شــلوغی اطراف فاصله بگیریم و 

به طور شفاف به خود و احساسات مان بپردازیم.«
nytimes :منبع
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شش رئیس دانشگاه از مأموریت و کارکرد دیروز و امروز و فردای دانشگاه گفتند

پژوهش حول مسائل اصلی کشور
مهدی ضرغامی )رئیس دانشگاه از ۵۴ تا ۵۶(

ضرغامی در ابتدا، فضای دوران تأسیس دانشگاه را تصویر کرد. طبق نظر او 
تأسیس دانشــگاه شریف دو هدف اصلی داشت: تربیت متخصصانی که از 
طرفی بتوانند چرخ های صنایع سنگین را به حرکت درآورند و از طرف دیگر با 
انجام تحقیقات علمی شریف را در شمار دانشگاه های علمی معتبر جهان وارد 
کنند، آن هم در شرایطی که در این زمینه ها کشور در ضعف و کمبود مفرطی 
قرار داشت. ضرغامی در ادامه با توضیح کارهای انجام شده در ابتدای تأسیس 
و در ادامه عمر دانشگاه، عملکرد شریف را در تربیت و آموزش نیروی متخصص 
مناسب ارزیابی کرد اما درباره پژوهش در دانشگاه، نظرش متفاوت بود و اعتقاد 
داشت که پژوهش های ما در حال حاضر بیشتر به مقاله ختم می شود و اشاره 
کرد که ایران از لحاظ چاپ مقاالت علمی، بیشترین رشد را در سال های اخیر 
بین کشورها داشته؛ در حالی که در واقعیت به نظر نمی رسد دانشمندان ایران 
کمک زیادی به توسعه و پیشرفت رشته  ای در جهان کرده باشند. البته وجود 
فارغ التحصیالنی مانند مریم میرزاخانی، به اعتقاد او نشان می دهد که در این 
مسیر حرکت می کنیم ولی آن محیطی که در دانشگاه هاروارد وجود داشت 
که میرزاخانی را تشویق و تربیت کرد تا برنده جایزه ریاضی شود، در دانشگاه 
ما وجود نداشت. از نظر ضرغامی آنچه اهمیت دارد این است که پژوهش در 
دانشگاه با مسائل کشور درگیر باشد، مطالعه دقیق روی مسائل کشور همچون 
آب، آلودگی هوا، محیط زیست، انرژی و ارتباطات انجام و قسمت عمده ای 
از پژوهش های دانشگاه صرف مطالعه این مسائل مهم کشور شود، تا جایی 
که سیاست های دولت ناظر به این مسائل، از همین مطالعات منتج گردد. از 
طرف دیگر پژوهش باید در نوآوری و اختراعات تکنولوژیک و دانش بنیان نقش 
ایفا کند و منجر به ایجاد صنایع و موسساتی شود که کارآفرین باشند و به تقلیل 
بیکاری و پیش برد اقتصاد کشور بیانجامند. البته در رشته های علوم پایه مسأله 
چیز دیگری است. در علوم پایه نیاز ما ایجاد یک فرهنگ و سنت علمی ست 
که در ایران به وجود نیامده. در نهایت ضرغامی این اهداف را مستلزم برنامه 
وسیعی در سطوح مختلف دانست؛ به عنوان مثال باید آموزش علوم در مدارس 

همراه با درک اهمیت نوآوری و فناوری باشد.

ارزش آفرینی ۱.۵میلیاردی، بودجه ۲۰میلیونی
علی اکبر صالحی )رئیس دانشگاه از ۶۱ تا ۶۴ و از ۶۸ تا ۷۲(

صالحی در ابتدا با اشاره به اولین مسئولیت خود در دانشگاه شریف که 
در اوایل انقالب و جنگ تحمیلی بود، یادآور شــد که اداره دانشگاه در 
آن زمان کار آسانی نبوده و با درایت دکتر انواری )رئیس وقت دانشگاه( 
و شــهید دکتر عباســپور، شــریف از رفتارهای افراطی آن دوران که در 
بعضی دانشگاه ها انجام می شد، مصون ماند. صالحی در ادامه درباره 
نوع نگاه به دانشــگاه از منظر اقتصادی مسأله ای را مطرح کرد؛ اینکه 
برخی دانشگاه را محل هزینه می بینند و برخی محل سرمایه گذاری. با 
ارائه آماری در ارتباط با مقایسه شریف و MIT، او به شباهت دو دانشگاه 
اشاره کرد اما با ذکر بودجه MIT که چیزی حدود ۱.۵ میلیارد دالر است 
و بودجه شــریف که حدودا ۲۰ میلیون دالر، و با ادعای برابری کیفیت 
شریف و MIT برابر، این طور نتیجه گیری کرد که دانشگاه شریف ساالنه 
در ازای بودجــه ۲۰ میلیون دالری، ۱.۵ میلیارد دالر ارزش می آفریند. 
همچنین او رســیدن از ۱۷۵ هزار دانشــجو در ۳۶میلیون جمعیت به 
۴.۵ میلیون دانشــجو در ۸۰ میلیون جمعیــت و بردن آموزش عالی به 

اقصی نقاط کشور را یک شاهکار دانست.
به عقیده صالحی صنعت ما عقب است اما فناوری و علم مان نسبت به 
دیگر کشورهای منطقه جلوتر است؛ البته با شرایط مطلوب بسیار فاصله 
داریم. او با ذکر آمار دیگری از تعداد شــرکت های دانش بنیان شریف، 
وضعیت را در مســائل علمی به گلوله برفی تشــبیه کرد که رها شــده و 

ان شاءالله تبدیل به یک بهمن علمی-تکنولوژیک در کشور می شود.
درباره مسأله مقاله نویســی نیز به اعتقاد صالحی نباید بگوییم نوشتن 
مقاله صرف چیز خوبی نیست، باید بگذاریم حرکت مقاله نویسی شروع 
شــود، بعد آرام آرام آن را به جایی که می خواهیم هدایت کنیم، نه اینکه 
این حرکت را ایجاد نکنیم و مکررا قید و بند روی آن بگذاریم و مانع جدی 
در مقابل اصل تحقیق قرار بدهیم. از نظر او هدایت مقاله ها را دانشگاه 
نمی تواند انجام دهد، وزارت خانه های اجرایی باید به ســمت دانشگاه 

بیایند که االن این حرکت شروع شده است. 

کیفیت فدای کمیت نشود
محمد اعتمادی )رئیس دانشگاه از ۷۲ تا ۷۴(

اعتمادی مأموریت دانشگاه را از ابتدا تاکنون کیفیت در آموزش و پرورِش 
دانشــجوها و پژوهش و توســعه فناوری های برتر می دانست. کلیدواژه 
دیگری که در کنار کیفیت تعریف می شــود، کمیت اســت که خیلی از 
دانشــگاه ها مأموریت خود را کیفیت و کمیــت به طور هم زمان و یا فقط 
کمیت آموزش می دانند. در شــریف کمیت جزء مأموریت ها نبوده ولی 
بعضی مواقع دانشگاه بر اساس انتظارات بیرونی یا داخلی گرفتار بحث 
کمیت شــده است. برای مثال او دوره مســئولیت خود را ذکر کرد که به 
دلیل این انتظارات ظرفیت دوره های مختلف دو یا چند برابر شــد و این 
افزایش، کمبود بودجه و امکانات آموزشی-پژوهشــی و رفاهی و ایجاد 
چالش برای پارامتر کیفیت را به دنبال داشت. همچنین اعتمادی یکی 

دیگر از مسائل مهم را در دانشگاه کمبود اختیارات می دانست.
در آن دوران او با کمک هایی از بیرون دانشــگاه توانســت امکانات مورد 
نیاز برای این افزایش ظرفیت را فراهم کند و در این شرایط هم مأموریت 
شــریف را در زمینه کیفیت به انجام برساند. امروز این دوره سپری شده 
امــا برای ادامه مســیر توجه به این نکته ضروری اســت که این افزایش 
ظرفیت ها حفظ کیفیت را دشوار می کند و دانشگاه باید تمرکز اصلی اش 
را روی مأموریــت کیفی خــود بگذارد. همچنین توجه بــه این نکته هم 
مهم اســت که کیفیت دوره های مختلف تحصیلی در دانشــگاه باید با 
هم متوازن باشــد و مثال نباید افزایش کیفیت دوره کارشناسی ارشد یا 
دکترا، کیفیت دوره کارشناســی را تحت الشعاع قرار دهد. این توازن در 
بار آموزش و پژوهش و همچنین نسبت دانشجو به استاد تضمین کننده 
حفظ کیفیت دانشــگاه است. دکتر این نکته را هم ذکر کرد که تالش ها 
در راستای توســعه  فناوری های نوین، نباید دانشگاه را از پژوهش های 
علمی در سطح جهانی غافل کند.  در آخر نیز اعتمادی گریزی به مسأله 
عدالت آموزشــی زد؛ نحوه جذب فعلی در نظام آموزشــی ما این مهم را 
تحت الشعاع قرار داده اســت. البته این کار فقط در اختیار دانشگاه ما 

نیست ولی می تواند مطالبه جدی دانشگاه ما باشد.

عیــار  دانشــــگاه

چقدر خوبیم ما!
تقریبا هم زمان با تأسیس دانشگاه صنعتی 
شــریف در ایــران، دانشــگاهی در هند با 
الگوگیری مشــابهی از دانشــگاه ام.آی.
تی ایجاد می شــود به نام آی.آی.تی! که چندین مرکز 
در شــهرهای مختلــف هندوســتان دارد؛ مانند همان 
اتفاقی که پیش از انقالب بین دانشگاه شریف و دانشگاه 
صنعتی اصفهان فعلی در حال رخ دادن بود. شعار اولیه 
آی.آی.تی این است: »وقف خدمت به ملت«. در مراسم 
پنجاهمین ســالگرد تأســیس این دانشگاه کنفرانسی 
با موضوع »نقش موسســات وابســته به آی.آی.تی در 
ملت سازی« برگزار می شــود. اتفاق جالبی است؛ بعد 
از ۵۰ ســال گفتند بیاییم ببینیم که چقدر به شعارمان 

نزدیک شده ایم؟!

بــه نظــر می رســد اینکــه امــروزه بیــش از ۸۰درصد 
دانشــجوهای علوم کامپیوتــر آی.آی.تی تحصیالت 
تکمیلی شــان را در آمریکا می گذراننــد و همان جا هم 
مشــغول بــه کار می شــوند و یــا اینکه وقتی فهرســت 
دانش آموختگان آی.آی.تی را مرور می کنید انگار دارید 
فهرســت مهندســان و کارآفرینان نامی آمریــکا را نگاه 
می اندازیــد، در برگزاری این همایش بی تأثیر نباشــد. 
شــاید دلیل برگزاری این همایش ایــن بود که نیم قرن 
پیش کسی تصور نمی کرد موسســه علم و فناوری برال 
در هند موفقیت بیشــتری در حل مســائل جامعه هند 
داشته باشــد، اگرچه به بهای وجه جهانی کمتر. شعار 
اولیــه آی.آی.تی این بود: »وقف خدمت به ملت« ولی 
پرسشــی که اعضای دانشگاه در برابر این شعار مطرح 

کردند این بود: کدام ملت؟! 
در جلســه ای که گذشــت، روایت و نظــرات چند نفر از 
مهم ترین رؤسای دانشگاه را در مورد دانشگاه صنعتی 
شــریف شنیدیم ولی دوست دارم روی برهه ای از تاریخ 
دانشــگاه بیشــتر تمرکز کنیم که در این جلسه مطرح 
نشد؛ جایی که دکتر سید حسین نصر، پیش از انقالب 
اسالمی رئیس دانشگاه بود. خود دکتر این گونه توضیح 
می دهد که »چیزی که من به عنوان رئیس دانشگاه می 
خواستم انجام دهم، ســاختن یک تکنولوژی بومی در 

ایران بود و نه صرفا کپی برداری از تکنولوژِی غربی«.
شاید در نگاه اول جمله خاصی به نظر نرسد ولی فرض 
کنید محمدرضا پهلوی دارد به شما دستور می دهد که 
باید در این دانشــگاه، تکنولــوژی و نیروی کار صنعتی 

را فراهم کنــی و در جواب بگویی چند دقیقه صبر کن! 
کدام صنعت؟ با کدام تکنولوژی؟ غربی یا ایرانی؟ این 
جمله در واقع پلی ســت از نگاه ما به دانشگاه به عنوان 
مجموعه ای از ساختمان ها همراه با تعدادی دانشجو، 
اســتاد و کارمنــد که بودجــه ای به آن وارد می شــود و 
خروجی های پراکنده ای هم دارد و نگاه ما به دانشگاه 
به عنوان یک نهاد علــم، یک نهاد اجتماعی اثرگذار که 

به دنبال علِم نافع است؛ یک مبدأ تحول.
بعد از این توصیف دکتر نصر از هدف خودش و به عبارت 
دیگر رسالت دانشــگاه، دیدن آن عالمت سوال بزرگی 
که هندی ها جلوی دانشگاه شــان )که از خیلی جهات 
شبیه ماست( بعد از ۵۰ سال گذاشتند و همچنین دیدن 
سردرگم بودن بسیاری از دانشجوها و فارغ التحصیالن 

سبحان 
رحمانی

یادداشت
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شــریف چه بخواهد و چه نخواهد، االن پرچم دار آموزش عالی ایران به حســاب می آید و هر مســیری که برود و هر هدف و مأموریتی که برای خودش 
تعریف کند، بعید نیســت که چندســال بعدش سایر دانشــگاه های ایران هم همان مســیر و همان هدف و مأموریت را برای آینده شان بهتر ببینند. 
دانشگاهی که قدیمی ترین دانشگاه ایران نیست و فقط پنج سال از صاحب قرانی اش گذشته ولی هم ورودی و هم خروجی اش شاخص بوده و اثرگذار 
در تحوالت مختلف جامعه ایران، با وجود این انگ باند فرودگاه بودن و جدایی از جامعه و از دماغ فیل افتادن همیشه کنار نامش پرسه زده است. »واحد دانشگاه« 
بســیج دانشــجویی بررسی وضع وحال دانشگاه را سوژه فعالیتش قرار داده و در این مسیر نخستین گام را خیلی محکم برداشته؛ پنج شنبه، ۶ آذر، همایشی با 
عنوان »مأموریت شــریف« و با حضور ۶ رئیس دانشــگاه در ادوار مختلف برگزار شد تا حول مسأله هویت و مأموریت شریف گفت وگویی شکل بگیرد؛ موضوعی 
ناظر به گذشــته، حال و از همه مهم تر، آینده دانشــگاه. هر رئیس نیم ســاعتی نظر خودش را گفت تا در ادامه نوبت به یک میزگرد گفت وگوی یک ســاعت ونیمه 

با هدایت گری دکتر علی ملکی، رئیس پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری شریف برسد. در این صفحه مروری داریم بر صحبت های رؤسای مختلف.

دانشگاه دموکراتیک و پیشرو
سعید سهراب پور )رئیس دانشگاه از ۷۶ تا ۸۹(

ســهراب پور در ابتدا مختصری از تاریخچه تأســیس دانشگاه 
بیان کرد. هدف از تأســیس دانشــگاه صنعتی شریف تربیت 
متخصصانی با وسعت نظر علمی و مهارت فنی باال و از لحاظ 
علمی در تراز مهندسان برجســته دنیا بوده است. همچنین 
دکتر مجتهدی به عنوان مؤســس دانشگاه، به نظم و ترتیب و 
کیفیت استادان توجه جدی داشت و این مسأله هنوز هم جزء 
اهداف دانشگاه اســت. در ادامه سهراب پور به زحمات دکتر 
ضرغامی برای آماده کردن پردیس اصفهان اشاره کرد که البته 
استادان با رفتن به پردیس اصفهان مخالفت کردند و دانشگاه 

صنعتی اصفهان در آنجا بنا شد.
او با اشاره به فرآیند انتخاب نام دانشگاه که مبتنی بر رأی گیری 
بوده، این نکته را یادآور شــد که ما در شریف سیستم مدیریت 
دموکراتیکی داریم که در هیچ دانشگاه دیگری دیده نمی شود. 
اعضای هیئت علمی هر دانشکده، رئیس دانشکده را انتخاب 
می کنند و همین طور اعضای هیئت علمی یک فرد را به عنوان 
نماینده خود برای عضویت در شــورای دانشــگاه. همچنین 
ســهراب پور به اهمیت روابط بین المللی دانشــگاه اشاره و از 
تجربه هــای خود در دعــوت از ۵ برنده جایزه نوبل و رؤســای 
دانشــگاه های برتر به شــریف یاد کــرد و ارزیابــی اش از آنها 
بســیار مثبت بود، چراکه وقتی این افراد به کشــور خودشان 
بازمی گشتند، در ســخنرانی ها و مقاالت به شریف اشاره و از 
آن تعریف می کردند که این امر موجب شناخته شــده تر شدن 
دانشگاه شریف در دنیا شد. در آخر هم او به تأثیرات شریف در 
آموزش عالی گریزی زد؛ به طور مثال قانون کردیت )ورود بدون 
کنکور به دوره ارشد یا دکترا( در ابتدا از سوی شریف پیشنهاد 
و اجرایی شــد که در ادامه وزارت علوم نیز از آن استفاده کرد و 

آن را وارد قوانین سیستم دانشگاهی نمود.

سرآمدی و توسعه، در کنار جامعه
محمود فتوحی )رئیس دانشگاه از ۹۳ تاکنون(

فتوحــی در ابتــدا بیان 
کرد که دکتــر مجتهدی 
تــا  یافــت  مأموریــت 
بــرای  را  دانشــگاهی 
تربیت و تأمین بخشی از 
نیروهای متخصص مورد 
نیاز کشــور در ســطوح 
تأســیس  بــاالی علمی 
کنــد؛ متخصصانــی که 
آگاهــی وســیع علمی و 
کاردانــی و خبرگی فنی 

مورد نیاز صنایع ســنگین ایران را داشته باشند. سپس حركت علمی كشور بعد از پيروزي 
انقالب اسالمي را بــه سه مرحله تقســیم کرد. تمركز اصلــی مرحله اول بر ایجاد امکانات 
و گسترش فضاي آموزشــی در دانشــگاه ها بود. اعطای مجوزهــاي متعدد براي تأسيس 
دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه علمی کاربردی نیز د ر همين راستا صورت گرفت. حركت 
د وم بر توسعه فعالیت های پژوهشــی د ر کنار آموزش تمركز داشت. شکلگيرى د وره هاي 
تحصیالت تكميلى د ر دانشگاه ها، وضع قوانین و مقررات تسهيلكننده ارتباط دانشگاه با 
صنعت و توجه به چاپ مقاله و وارد کردن آن د ر فرايند ارتقای اعضای هیئت علمی، از جمله 
اقدامات پشتیبان این حركت به شمار می رود. حركت سوم بر تجاری سازی دستاوردهای 
پژوهشی تأکید دارد. ایجاد مراكز کارآفرینی، شتابدهنده ها، مراكز رشد و پارک های علم 

و فناوري د ر دانشگاه ها د ر همین راستا صورت گرفته است.
فتوحی مأموريت اصلی شریف را توسعه سرمايه انسانی و توسعه پایدار، گسترش مرزهاي 
دانــش و مشــاركت موثر د ر جــامعه از طريق آموزش و تربيت نســل آينده پــژوهشگران، 
متخصصــان و رهبران صنعتی و اقتصادی كشور و نيز توسعه و به کارگيري علوم، دانش ها 
و فناوريهاي نوین با اولویت د ر تأمين نیازهاي اساســی كشور دانســت. او در ادامه ناظر 
به مأموریت دانشــگاه، چشم انداز دانشگاه تا ســال ۱۴۰۵ را بیان کرد و موضوعاتی مانند 
داشتن باالترین اعتبار علمی د ر سطح كشور، شاخص بودن د ر سطح بين المللی، مشارکت 
د ر حل مســائل اساســی كشور و خودگردانی مالی و استقالل عملیاتِی نسبی دانشگاه را 
ذکر نمود. در نهایت فتوحی به جهت گیری راهبردی دانشــگاه اشــاره داشــت. در مقطع 
کارشناسی، حفظ سرآمدی دانشگاه برای اموری مثل ایجاد تحوالت اساسی در روش های 
آموزش، ارتقای سطح مهارت های جوانان بااستعداد کشور، آماده کردن آنها برای پذیرش 
مسئولیت های مهم و شکوفایی استعدادها در زمینه کارآفرینی حائز اهمیت است. در مقطع 
تحصیالت تکمیلی این حرکت باید در جهت هایی مانند ایجاد دوره های آموزشــی و انجام 
پژوهش های میان رشته ای و چندرشته ای، انجام پژوهش های کیفی در تراز ملی و با تمرکز 
بر حل مســائل داخلی، برقراری ارتباط موثر میان پایان نامه ها و رساله ها با نیازمندی های 
کشــور و افزایش تعامالت علمی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی معتبر علمی باشد. برای 
پشــتیبانی از این فعالیت ها باید افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه و تنوع بخشی به 

آن و همچنین بهبود بهره وری مورد توجه قرار بگیرد.

آمارزدگی و مقاله زدگی
رضا روستاآزاد )رئیس دانشگاه از ۸۹ تا ۹۳(

روستاآزاد در ابتدا مأموریت دانشگاه ها را به طور کلی بیان کرد: 
تربیت نیرو، ایجاد دانش، ایجاد فناوری، مسئولیت اجتماعی و 
امثال اینها که خیلی اوقات اینها هم در سندهای راهبردی نوشته 
و تصویب می شــود، معموال هم مأموریت ها خیلی خوب نوشــته 
می شود ولی نوشتن کجا و اجرای آنها کجا؟ فاصله بین علم و عمل 
زیاد است و واقعا باید تالش زیادی کرد تا این دو به هم برسند. در 
اینکه چه باید کرد معموال مشکلی نیست. یک چیزی که ما معموال 
در ایران مشــکل داریم آمارهایی ســت که ممکن اســت درست 
نباشد. متأسفانه ما کشــوری آمارزده یا نمایشی هستیم. باید از 
عناوین و آمارهایی که بخواهد ما را گول بزند اجتناب کرد. خیلی 

وقت ها واقعیت ها در پس آمارهای فریبنده پنهان می شوند.
در ادامــه روســتاآزاد به روند مقاله نویســی در ایــران انتقاد کرد: 
مقاله می تواند برای حل مشــکل جامعه باشــد اما می تواند برای 
ارتقای همکاران هیئت علمی هم به کار رود و ناظر حل مشکالت 
جامعه نباشــد. من با دو نفر از استادان دانشــگاه آلبرتای کانادا 
صحبت می کردم و آنها می گفتند کسانی که از صعنت به دانشگاه 
مراجعــه می کنند می گویند که بســیاری از مقاالتی که خروجی 
دانشــگاه اســت و در آمارها هــم می آید، کاری بــرای آنها انجام 
نمی دهد. عده ای فقط از تجهیزات دانشگاه استفاده می کنند یا 
فارغ التحصیل می شوند تا عنوان کارشناسی ارشد و دکترا بگیرند. 
برای جامعه خیلی خطرناک است که خودش را در عنوان ها پنهان 

کند، در حالی که نیاز به عنوان نیست و نیازمند اقدامیم.
او در آخر به زمان مســئولیتش اشاره ای کرد که یک سوم جامعه 
اســتادان را وارد فعالیــت ارتباط با صنعت نمــوده و تالش کرده 
که بقیه اســتادان نیز با آن یک ســوم گروه هایی تشــکیل دهند 
که بتوانند ارتباط خوبی با صنعت و جامعه علمی و دانشــگاهی 

داشته باشند.

پرونده

دانشــگاه شریف و عدم جایابی مناسب آنها در جامعه و 
بســیاری سواالت جدی و بنیادینی که در مورد آموزش 
عالی در ایران و دانشــگاه صنعتی شــریف وجود دارد، 
تصورم این  بود که می آیم در جلسه ای با حضور موثرترین 
مدیران دانشگاه در ادوار گذشته و در مورد برخی مسائل 
ریشه ای دانشــگاه صحبت می شــود ولی بخش قابل 
توجهی از جلسه به » چقدر خوبیم ما!«گفتن ها گذشت. 
بازار تعریف ها از شرایط فعلی داِغ  داغ بود. البته بعضی 
جاها صحبت ها چالشی می شد ولی آن موارد هم خیلی 

زود خاتمه می یافت.
این طور که از صحبت ها به نظر می رســید، جبر زمانه و 
نیازها و امکانات و ساختارهای موجود، تعیین کننده تر 
از نظــام اندیشــه و نگرش فلســفی به دانشــگاه بوده 
و طی ســالیان گذشــته به این عقبه فکری دانشــگاه 
به عنوان یک نهاِد علِم نافع توجه کمتری شــده است. 

اگر روزی حشــرات موذی مسأله کشور شود، دانشگاه 
امروزی می رود با اقتباس از فرهنگ ایرانی-اسالمی از 
شیشــه های رنگارنگ در و پنجره ها استفاده می کند یا 
برای مقابله با این حشرات، سم های مختلف و کشنده را 
ابداع می نماید؟ اصال اگر روزی مسأله کشور این باشد، 
دانشگاه نسبت به آن واکنشی نشان خواهد داد؟ البته 
منظور دانشگاه است و نه یک فرد منتسب به دانشگاه! 

سواالت بسیار زیادی در این گونه مسائل وجود دارد. 
امیــدوارم فرصت های دیگری هــم به وجود بیاید که در 
مورد این مسائل صحبت کنیم؛ مسائلی از جنس اینکه 
این دانشگاه فعلی قرار بوده چه کار انجام بدهد و االن 
چه  کار می کند؟ آیا هدف گذاری  و ساختار سال ۱۳۵۰ 
برای سال ۱۴۰۰ هم مناسب است؟ نسبت این دانشگاه 
با جامعه ایران چیست؟ تهران، نبودن شریف را احساس 

خواهد کرد؟ ایران چطور؟
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میزگرد گفت وگوی رؤسای دانشگاه درباره مأموریت امروز شریف

�ک قدم از بیرون، ده قدم از درون
همچنان تأکید بر آموزش باکیفیت و در سطح جهانی؟ پژوهش های لبه علم که خروجی آن مقاله های درجه یک باشد؟ توسعه زیست بوم کارآفرینی 
و کسب وکارهای دانش بنیان؟ ارتباط با صنعت در شرایطی که تحریم راه نفسش را بسته؟ مسئولیت اجتماعی و مسائل کالن کشور؟ االن و در همین 
روزهایی که داریم وارد قرن جدید می شویم باید چه کنیم؟ بخش ویژه همایش مأموریت شریف، پنل گفت وگوی آن با حضور رؤسای دانشگاه درباره 
همین پرســش بود. هدایت  و پیشــبرد این پنل را هم دکتر علی ملکی، دکترای سیاســت گذاری عمومی )گرایش علم و فناوری( از دانشــگاه ادینبرو و رئیس پژوهشکده 

سیاست گذاری دانشگاه شریف بر عهده داشت.

صنعت باید سراغ دانشگاه بیاید
ملکی پنل را پس از پایان سخنان چالش انگیز روستاآزاد 
که تعارض هــا و چالش هایی را مطرح کــرده بود، آغاز 
کرد و ناظر به همان صحبت ها از دکتر فتوحی پرســید 
که دانشــگاه چقدر در مسیر مسأله محوری موفق بوده 
و آیا حل مســائل جامعــه با پژوهش و انتشــار مقاله در 

تضاد است؟ 
فتوحی در پاســخ این را مطرح کرد که »مــا باید تا حد 
امکان، رســاله های دانشــجویان را به نیازهای جامعه 
متصل کنیم اما دانشــگاه نه یک دبیرستان بزرگ است 
و نه یک هنرســتان بزرگ. یک اســتاد در دانشگاه باید 
آموزش، پژوهش و فعالیت های اجرایی را داشته باشد. 
به نظرم تشویقی که در اوایل انقالب برای نوشتن مقاله 
صورت گرفت، بسیار حرکت خوبی بود و چیزی که باید 
در آن نظارت می شــد، رعایت اخالق حرفه ای و حفظ 
کیفیت بود. در دانشــگاه شــریف هــر دوی این کارها 
صورت گرفته و در سال های اخیر با اینکه تعداد مقاالت 
تغییــر نکرده، تعداد ارجاعات باال رفته اســت. به نظرم 
مشکل این است که پژوهش هایمان ممکن است تناسب 
با مســائل جامعه نداشته باشد؛ آیا به همان نسبتی که 
مقاله داریم، توانسته ایم پتنت داشته باشیم یا آنها را به 

محصول تبدیل کنیم؟«
او در ادامه عالوه بر اشــاره به اینکه مقاله نویسی با حل 
مسائل کشــور تعارض ندارد گفت: »هر گاه صنعت به 
دانشگاه مراجعه کرده، دانشگاه توانسته آن مشکالت 
را حل کند و البته صنعتی به دنبال نوآوری می رود که در 
رقابت باشد«. رئیس دانشگاه به پروژه صنعتی خودش 
اشاره کرد که منجر به چاپ مقاله در IEEE شد و مدعی 
شــد که کار صنعتی به تولید علــم می انجامد: »تعداد 
اعضــای هیئت علمی ما که درگیر صنعت هســتند زیر 
۳۰درصد است و این برای یک دانشگاه صنعتی درصد 
پایینی ست، در حالی که از نظر حجم قراردادها در رتبه 
نخست کشــور قرار داریم. مسأله را باید صنعت تعریف 
کند و بعد از آن دانشــگاه به دنبال حــل آن برود. برای 
مثال صنعت برق و صنایع دفاعی به دانشــگاه مراجعه 
کرده اند و توانسته اند مشکالت شان را برطرف کنند.«

ملکی سپس سهراب پور را خطاب قرار داد و ضمن اشاره 
به اینکه بخشــی از مسأله ارتباط با صنعت، به خارج از 
دانشگاه برمی گردد و دانشگاه در بلندمدت می تواند با 
سیاست گذاری اش در این زمینه موثر باشد، از او پرسید 
که دانشــگاه برای مشارکت بیشــتر در جامعه و تقویت 

نوآوری چه ساختارهایی را باید توسعه دهد؟
سهراب پور به شــروع ارتباط صنایع نظامی با دانشگاه 
در دوران جنگ و مشتری دائمی شدن شان اشاره کرد 
و گفت: »در مقابل صنایع نظامی، صنعت خودروسازی 
اســت که نیازهایش را از خارج تأمین می  کند و ســراغ 
دانشگاه  ها نمی آید. راه آن یک صنعت خصوصی سوم 
با R&D قوی اســت اما اجازه وجود چنین رقیبی داده 

نمی شود.«

دریایی که نهنگ هم دارد
در ادامه ملکی همین سوال را از دکتر صالحی، به عنوان 
فردی که از پشت میز دانشگاه به میز صنعت رفته پرسید 
و خواست که در رابطه با موانع این مسیر صحبت کند. 
صالحی به سیر تحول دانشــگاه اشاره کرد که در ابتدا 
صرفا از جهت آموزشی مطرح بودیم و اکنون در مقایسه 
با روند ۲۰۰ ســاله علم و صنعت در کشــورهای دیگر و 
تحریم هایی که به خاطر حفظ اســتقالل سیاســی مان 
متحمل شده ایم، پیشــرفت حیرت آوری داشته ایم. او 
در ادامه گفت: »تعداد دانشجوهای ما از ۱۷۵هزار نفر 

به ۴.۵ میلیون نفر رســیده است. همه این دانشجویان 
باکیفیت نیستند اما ما این دریا را ایجاد کردیم که در آن 
نهنگ پیدا شود؛ امثال میرزاخانی که در شریف تربیت 

شد، نهنگ های این دریای علمی بود.«
در ادامه صالحی به فاصله بین اکتشاف تا کاربردی شدن 
آن اشاره کرد و گفت: »حرکت در مرزهای دانش وظیفه 
اســتادان اســت و دســت دیگرش که می خواهد روی 
صنعت باشد، نیازمند سفارش است و چنین استادانی 
حلقه وصل دانشــگاه و صنعت هســتند. بنابراین باید 

اســتادانی را که مقاله می نویســند، تشــویق کرده و به 
کار آنهــا جهــت بدهیــم.« او همچنین بــه تجربه لوله 
خمپاره انداز و المپ های راداری در دوران جنگ اشاره 
کرد که توانســتیم با اتصال این مســائل به دانشگاه به 

پیشرفت های ویژه ای برسیم.
دکتــر اعتمــادی در پاســخ به ســوال دکتــر ملکی که 
»اولویت هــای اصلی برای حل مســأله صنعت از درون 
دانشگاه چیست؟«، به تجربه خودش در برنامه ۵ساله 
سوم توسعه اشــاره کرد و یک چالش عدم اجرای کامل 
طرح ها را تغییر نیروی انســانی مســئول اجرای طرح 
برشــمرد: »گاهی برخی ســالیق در درون دانشگاه در 
جهت منافع کمی و معارض با اهداف دانشــگاه وجود 
دارد کــه شــناخت و جهت دهی آنها، مســئولیت مهم 
مدیریت دانشگاه است.« ســپس به این اشاره کرد که 
برای پیاده ســازی برنامه های راهبــردی باید به بهایی 
که به تحقق آنها داده می شــود و تأمیــن اعتبارات الزم 

آن توجه کرد.

توجه به علوم پایه و میان رشته ای ها
پــس از اینکه همه  رؤســای حاضر در پنل یــک دور به 
پرسش ها پاسخ دادند، ملکی دوباره فتوحی را خطاب 
قــرار داد و پرســید: »موانــع اصلــی درون دانشــگاه 
برای پیاده ســازی برنامه های تدوین شــده چیست؟« 
فتوحی این نکته را مطرح کرد که »برای اجرایی شــدن 
برنامه های راهبردی، آنها را در هیئت امنای دانشــگاه 

تصویب کردیــم، بودجه دانشــگاه را هدفمند کردیم و 
حتی از دانشکده ها برنامه هایشان را در راستای برنامه  
کلی دانشــگاه گرفتیم و این کار دو سال است که انجام 
می شود.« ســپس با یادآوری مشــکالت مالی، درباره  
رشــته های میان رشــته ای گفت که معاونت آموزشــی 
و پژوهشــی به دنبــال راه انــدازی برخی دیگــر از این 

رشته هاست.
در ادامــه رئیس دانشــگاه بــه چالش کشــور در حوزه 
رشــته های علوم پایه اشــاره کرد و گفت باید رشته های 

علوم پایه را در دانشگاه تقویت کرد و با استناد به بودجه 
کم حوزه  پژوهش، این مســأله را مطرح نمود که بعضی 
از مسائل را درباره این رشــته ها نمی توان حل کرد و به 

دانشگاه با دید سرمایه گذاری نگاه نمی شود.
فتوحــی همچنین از مصوبه اخیر یکــی از کمیته های 
شــورای عالــی انقالب فرهنگی در راســتای ســپردن 
گزینش دانشــجوهای تحصیالت تکمیلی به دانشگاه 
براساس بررسی پرونده و عملکرد پژوهشی شان یاد کرد و 
برای عملی شدن آن ابراز امیدواری نمود: »اعتقاد اینکه 
دانشگاه می تواند مسائل کشور را حل کند، باید ایجاد 
شــود. ما باید از دانشگاه بخواهیم حل مسائل کشور را 

جزء برنامه اش قرار بدهد و از آن حمایت کنیم.«
پس از صحبت فتوحی، ملکی از سهراب پور این سوال را 
پرسید که »چه اقداماتی برای حرکت به سمت مأموریت 
حل مسائل جامعه در دانشگاه الزم است؟« سهراب پور 
گفت که باید روی اتصال با صنعت کار کنیم و می توانیم 
سراغ صنایعی برویم که مسئولین آن فارغ التحصیالن 
شــریفی هســتند. دانشــگاه باید فعاالنه حرکت کند و 

منتظر صنایع نماند.

برخی مسائل را در خارج از دانشگاه باید حل کرد
ملکی در ادامه خطاب به صالحی این ســوال را پرسید 
که »چقدر اســتقالل دانشــگاه در تحقق مأموریت آن 
موثر است؟« صالحی با این پرسش که چه مفهومی در 
قبال استقالل دانشگاه برداشت می  شود، این موضوع 

را مطــرح کرد که در شــرایط فعلی، از اســتقالل کامل 
در جذب تلقی رانت می شــود و همین میزان استقالل 
دانشگاه که از طریق هیئت امنا محقق شده، تحول به 

حساب می آید و مناسب است.
صالحــی به چالش بودجه و شــرایط اقتصادی کشــور 
به عنوان یکی از مشکالت پیاده شــدن برنامه ها اشاره 
کرد و گفت: »ما دانشگاهی ۱۱هزار نفره را با ۱۵میلیون 
دالر می خواهیم اداره کنیم اما هزینه تجهیزات باالست 
و همین دانشگاه درخواست ۱۰۰میلیون دالر وام برای 
تجهیــزات داده اســت. برنامه داریم اما بــا این بودجه 
نمی شــود. البته باید تالش کنیم آرمانــی برنامه ریزی 

نکنیم و عملیاتی اولویت بندی کنیم.«
اعتمادی درباره بحث مواجهه دانشگاه با مشکالتی که 
در مسیرش وجود دارد، به همراهی خوب اعضای هیئت 
علمی در گذر از مشکالت اشاره کرد و گفت که باید برای 
حل برخی از مسائل دانشگاه از توانایی پیگیری مان در 
خارج از دانشگاه استفاده کنیم: »این تجربه را داشتیم 
و خود دکتــر صالحی زمانــی کــه در وزارت علوم بود، 
بسیاری از مسأله ها را حل کرد. به این نتیجه رسیدم که 
گاهی خیلی انرژی می گذاریــم اما مقدار زیادی از آن 
تلف می شود، چون برخی از اختیارات و امکانات درون 
دانشگاه وجود ندارد«. او چالش قرارداد ارتباط با صنعت 
در آن دوران را که بایــد ابتدا پول آن به خزانه می رفت و 
سپس بخشــی از آن به دانشــگاه تخصیص می یافت، 
مطــرح کرد و گفت که در دوران مســئولیت خودش در 
سازمان برنامه و بودجه توانست این مسأله را حل کند. 

جذب دانشجوی تحصیالت تکمیلی را به 
دانشگاه بسپارید

ملکــی به عنــوان ســوال پایانــی از فتوحی پرســید: 
»دانشگاه چقدر مأموریت دارد فعاالنه در مقابل موانع 

بیرونی پیش روی رشد علم و فناوری تالش کند؟«
فتوحی در پاســخ به این سوال، با اشاره به مرجع بودن 
دانشگاه شریف در کشــور، گفت که دانشگاه می تواند 
در تصمیمات اثرگذار باشــد و در ادامه راجع به مســأله 
اســتقالل دانشــگاه نظــرش را این طــور بیــان کرد: 
»دانشگاه باید در جذب استاد و دانشجو مستقل باشد 
اما طبیعی ست که بخش های بیرونی باید روی این روند 
نظارت کنند. البته باید توجه کرد که نمی شود یک قانون 
را برای همه دانشگاه ها نوشت. فکر می کنم حداقل برای 
دانشگاه های بزرگ کشــور جذب دانشجوهای ارشد و 
دکترا باید به عهده دانشگاه باشد که یکی از مصوبه های 

شورای عالی انقالب فرهنگی در این راستا بود.«
فتوحــی در ادامــه از هیئــت امنای دانشــگاه تمجید 
کرد و گفت که به کمک آنان وام بانک توســعه اسالمی 
بعد از ۴ ســال در حال محقق شــدن است: »موفقیت 
فارغ التحصیالن ما باعث اعتماد بیشــتر به دانشــگاه 

شده و این در تأثیرگذار بودن دانشگاه موثر است.«.
فتوحی اشاره ای هم به بودجه دانشگاه داشت: »بودجه 
دانشــگاه باید بر اساس عملکرد باشد و نباید به صورت 
کمی بر اساس تعداد دانشــجو و دیگر موارد تخصیص 
یابد. می گویند شاخص های عملکردی در بودجه هست 

اما ما کمتر آنها را می بینیم!«
آخرین صحبت فتوحی هم درباره جذب اعضای هیئت 
علمی بود: »در جذب اســتادان مشــکلی نداشتیم و 
هرگاه پرونده قوی و خوب داشــتیم، مستقل از میزان 
ظرفیت مــان جذب کردیــم. بحث اســتقالل را اگر در 
جذب دانشــجوهای ارشــد و دکتر داشــته باشــیم با 
نظــارت وزارت علوم، فکر می کنم خیلی از مشــکالت 

را حل می کند.«

 امین 
بهجتی گزارش
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دکتر سعید 
رحیمی

گزارش

گزارشی از جلسات خوانش و نقد 
داستان

می خوانم پس هستم
در  فرهنگــی  مطالعــات  دفتــر 
سلسله جلســات آنالیــن »خوانش 
و نقد داســتان«، هر هفتــه به خواندن 
یک داستان کوتاه معاصر به همراه نقد 
آن و توضیــح یک نظریــه ادبی مرتبط 
می پردازد. این جلسات با محوریت کتاب 
»داستان کوتاه در ایران« نوشته حسین 
پاینده تشکیل و نقدها نیز بر اساس این 

کتاب مطرح می شود.
جلسه اول این رویداد، با صحبت درباره 
کلیت نظریــه و نقد ادبی آغاز و در ادامه 
داســتان »درخت گالبی« نوشته گلی 
ترقی خوانده شد. در نقد این داستان، 
موضوع سمبولیســم یــا نمادگرایی به 

میان آمد. 
در جلسه دوم ویژگی های کلی داستان 
مدرن، دیدگاه ها و توصیفات نویسنده 
مــدرن موضــوع بحــث بــود. مطابق 
صحبت های مدیر جلســه، »واقعیت« 
در داســتان مدرن، امری درونی ست و 
مسائل و مشکالتی که شخصیت داستان 
مدرن با آ نها درگیر اســت نیز مشکالتی 
درونی و عاطفی هســتند. نــوع روایت 
داستان مدرن لزوما خطی نیست و زمان 
در داســتان نیز خطی پیــش نمی رود. 
پس از این بحث، داستان »نقشبندان« 
اثر هوشنگ گلشیری و نقد آن خوانده 
شــد. در نقد این داســتان که روایتی از 
فروپاشــی یک زندگی زناشویی ســت، 
درباره ویژگی های برجسته ای از داستان 
مــدرن که در این داســتان کوتاه ظاهر 

بودند، صحبت شد.
در جلسه ســوم پس از خوانش داستان 
»سه قطره خون« نوشته صادق هدایت، 
به نوع روایت داستان یعنی راوی نامعتبر 
پرداخته شــد کــه این نــوع از روایت در 
بســیاری از داســتان های مدرن دیده 
می شود. در ادامه درباره امپرسیونیسم 
و تاریخ شکل گیری جنبش هنری آن در 
فرانسه و ســپس پیشروی آن در ادبیات 
بحث به میان آمــد. همچنین به قواعد 
اولیه شکل گیری نثر امپرسیونیسم هم 
اشاره ای شد. اصلی ترین این قواعد این 
است که ترسیم یک برداشت هنرمندانه 

مهم تر از تصویر واقعیت آن است.
ن  ســتا ا د رم  چهــا جلســه  ر  د
»خاکسترنشین ها« نوشته غالمحسین 
ساعدی خوانده و در نقد آن به استفاده از 
رئالیسم برای کمک در به تصویر کشیدن 
»جهــان فرودین« اشــاره شــد. جهان 
فرودین در ادبیات کالســیک به معنای 
جهان مردگان و اشباح است اما در روایت 
معاصر، سفر به جهان فرودین یعنی آشنا 
شدن با مصائب محرومان و بینوایان که 
در این داســتان به روش های گوناگون 

تصویرسازی شده است.

عرفان خلج

شریفانه

موضوع این نوشــته، برخی 
اصطالحات زبانی ویژه است 
که به نظر می رسد دانشجویان 
عالقه ای به کاربرد آن دارند، 
یعنی این کلیشه های زبانی را 
در گفتار مثال یک دالل یا نظامی یا نماینده 

مجلس کمتر می توان یافت.
صنف هــای گوناگون جامعــه نوعی زبان 
مخصــوص به خود دارنــد )Jargon( که با 
به کار بــردن آن زبان ویژه تعلــق خود را به 
آن صنف نشــان می دهند و به نوعی کسب 
هویــت و ایجاد تمایز می کنند؛ مثال جمله 
»خیلی دوســتت دارم« را در نظر بگیرید. 
افراد بســته به صنف، قشــر، طبقه، سن و 
دیگر شاخص ها، ممکن است به جای قید 
»خیلی«، قیدهای دیگــر بیاورند )به فعل 
»دوست داشتن« نمی پردازیم، زیرا تعابیر 
بسیار دارد و »از هر زبان که می شنوم نامکرر 
است«(؛ مانند: ناجور، بســیار، لیترالی، 
اساسی، حقیقتا و... . ظریفی از دوستان 
کــه دانش آموخته یک رشــته مهندســی 
بــود، در اشــاره بــه آفریده هــای زیباروی 
خداوند تعبیر »سیســتم« را به کار می برد 
که برای بنده تازگی داشــت. یا شوهرخاله 
چینی فــروش یــک از دوســتان، روزی در 
لحظــه تجلــی صاحب جمالی بــر صفحه 
تلویزیون عنان از کف داده و با فریادی بلند، 
لفظ »بارَفَتن« )نوعی محصول شیشــه ای 

پرنقش ونگار( را به کار برده است.
نگارنده به ســبب اشتغال به امر آموزش در 
دانشگاه صنعتی شــریف و قدم زدن های 
پیشــاکرونایی در محیط دانشگاه، به ویژه 
از ســاختمان ابن ســینا تــا غذاخــوری 

اســتادان، بــا برخــی اصطالحــات مورد 
عالقه دانشــجویان روبه رو شــده است که 

در این مجال به تعدادی از آنها می پردازد.

»تا حد خوبی«
مدتی بود کــه با کاربردهای شــگفت این 
قید در زبان دانشــجویان آشنا شده بودم. 
روزی در گفت وگو با یکی از دانشجویان که 
به تازگی از سفر به شهر بیروت بازگشته بود، 
شنیدم که: »بخش هایی از این شهر هنوز 
هم تا حد خوبی ویرانه است«. مشکل است 
حد خوبی برای ویرانی تصور کرد. گفتنی 
است که بهتر است بین یک صفت یا ویژگی 
و قیدی که برای آن می آید، تناسب و ربطی 
وجود داشته باشد. پیشتر از زبان مجریان 
سازمان صداوســیما و گزارشگران فوتبال 
بــا تعابیری چون »وحشــتناک آمــاده« و 
»بدجور خوب« و از این دســت تعابیر آشنا 
شــد ه ایم. کاربرد قید »تا حد خوبی« برای 

وصف اموری که نســبتی با خوبی ندارند، 
اندکی شگفت می نماید. مثال های دیگر: 
»داستایفســکی تا حد خوبــی با رنج های 
زندان آشنا بود« یا »بنده در دبیرستان تا حد 

خوبی از ادبیات بی اطالع بودم«.

»ایده ای ندارم«
واژه »ایده« یک وام واژه از زبان فرانســوی 
است که در زبان فارسی امروز داللت هایی 
چون »اندیشه نوآورانه« یا مطلق »اندیشه« 
دارد. فرض کنید که یک دانشجوی شریف 
درحالی که با دانشجوی دیگری مناسبات 
دوستانه به قصد ازدواج برقرار کرده است، 
از او بپرســد »به نظرت به کدام کافه برویم 
تا صحبت کنیم؟«. پاســخی که فرد مورد 
نظــر خواهــد داد احتماال این اســت که 
»ایده ای ندارم«. این کاربرد کلمه ایده در 
زبان فارسی جدید و تاحدی بی مورد است، 
چراکه به ســادگی می توان گفت: »نظری 

ندارم« یــا »نمی دانــم« یا اگر مناســبات 
رنگ وبوی ســنتی تر داشــته: »هرجا شما 

بفرمایید«.
روشن است که این کاربرد، ترجمه مستقیم 

عبارتی از زبان انگلیسی است.

»این طور بودم که«
این پاره گفتار در کاربرد جدید خود معنایی 
چون »واکنش من این بود که« یافته است، 
بــا اندکی چاشــنی طنز و خوشــی. برای 
مثال، دانشــجویی هنگام شــرح زندگانی 
موالنا چنین گفت: »موالنا وقتی با رشــک 
اطرافیانش نسبت به شــمس روبه رو شد، 
این طور بود که: شــما حــق دارید، چرا که 
از دریافت حقیقت بی بهره اید«. یا »وقتی 
دیروقت به خانه رسیدم، پدرم این طور بود 
که: این چه وقت آمدن اســت؟«. نگارنده 
هنوز بــه ریشــه رواج این کاربــرد در زبان 
فارسی پی نبرده است و می توان حدس زد 

این نیز بی تأثیر از ترجمه نباشد.
به نظــر می آید نســل جوان امــروز ایران، 
بیــش از نســل های پیشــین در معــرض 
زبان هــای خارجی قــرار دارد. این پدیده 
می تواند وجوه مثبت فراوان داشــته باشد 
و درعین حــال بنابــر دالیلی کــه بحث در 
بــاب آن مجــال گســترده ای می طلبــد، 
مسبب مشــکالت زبانی و هویتی گردد. از 
دیگر ســو، اگر پیش از ایــن اصنافی چون 
مترجمــان کارنابلد و برخی اهالی رســانه 
موجب آشفتگی و تخریب زبان می شدند، 
اکنــون مجراهایی که می توانند بســتری 
برای آشفتگی های زبانی شوند، گسترده تر 

و بیشترند.

ادبیات دانشجویی روزبه روز متفاوت تر می شود

از ابن سینا تا جکوز

نابینایی در شــب تاریک، چراغی در دست و ســبویی بر دوش، در راهی می رفت. فضولی به وی رسید و گفت »ای 
نادان، روز و شــب پیش تو یکســان اســت و روشنی و تاریکی در چشــم تو برابر؛ این چراغ را فایده چیست؟« نابینا 
بخندید و گفت: »این چراغ، نه از بهر خود اســت، از بهر چون تو کوردالن بی خرد اســت تا با من پهلو نزنند و سبوی 

مرا نشکنند.«
حال نادان را به از نادان نمی داند کسی/ گرچه در دانش، فزون از بوعلی سینا بود

طعن نابینا مزن ای دم ز بینایی زده/ زانکه نابینا به کار خویشتن، بینا بود
)بهارستان/ روضه ی ششم/ نورالدین عبدالرحمان جامی(

تیشه بر ریشه
جنــگ بزرگ تریــن دزد زمــان  اســت و »تنها 
گناه هــم دزدی اســت«. مردمانی که جنگ 
را تجربه می کنند، جایی میــان دیروز و امروز 
جــا می مانند. رفتگان می رونــد و بازماندگان در خاطرات، 
آینده شان را می سازند. خالد حسینی در نوشتن از مصیبت 
جنگ بسیار ماهر است. او که در ۱۹۸۰ و در یازده سالگی به 
آمریکا مهاجرت کرد، از افغانستان بیش از هر چیز دیگری 
نوشته است؛ وطنی که زیر چکمه های سربازان روس لرزید، 
طالبان بر خاکش سجده زد و بادبادک ها از آسمانش کوچ 
کردند. اما در تقابل خوشــی و ناخوشــی، این زندگی ست 
که بی رحمانه جریان دارد. حســینی می کوشــد زندگانی 
افغان ها را پیش و پس از ســیل تغییرات بیان کند؛ از ملتی 
بگویــد که با گذر زمان به شــرایط جدید عــادت می کنند، 
چراکه عادت کردن تنها چیزی ســت که انسان به ضرورت، 
تمام و کمال فرا گرفته اســت. او در دو رمان »بادبادک باز« و 

»هزار خورشید تابان« شخصیت ها را سیاه یا سفید معرفی 
می کند و ســپس در »و آوا در کوه ها پیچید« از این ســبک 
و ســیاق فاصله می گیرد تا اثری متفاوت از دو کتاب موفق 
قبلی خلق کند. شخصیت هایش، خوب یا بد، ساده هستند 
و اهداف مشــخصی دارند. این سادگی و در بسیاری موارد 
معصومیت، به مذاق خوانندگان خوش می آید؛ با این وصف 
عجیب نیست که کتاب هایش در دنیا با استقبال خوبی روبرو 
می شــود. از دیگر علل محبوبیت این نویسنده ، نوشتن از 
جامعه ای ست که در باب فرهنگ، از مردم مغرب زمین بسیار 
فاصله دارد. فضای جدید و نوسانی داستان خیلی زود توجه 
خواننده را جلب و او را با روح رنج کشیده شخصیت ها همراه 
می کند. با این حال در خود افغانستان بعضی عقیده دارند 
که حسینی واقعیت های جامعه افغان را تحریف می کند و 
مسائلی مانند اختالفات قومی را وخیم تر از آنچه که »هست« 

به تصویر می کشد. و اما چیست آنچه که »هست«؟!

آوردهاندکه...

صریر

سرمشق

 سارا 
ایران بخش

خط: هاجر  جوادی
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هنروادبیات



بازده نجومی بورس
بورس در چنــد دهه اخیــر باالترین میزان 
بازدهی را بین بازارهای مالی داشته است؛ 
مثال اگر روند شــاخص کل بــورس، قیمت 
دالر، ســکه و مسکن )در تهران( را نسبت به 
میانگین آنها در ســال ۸۷ مقایسه کنیم، به 
اعداد هیجان انگیزی می رسیم. از سال ۸۷ 
تا ۹۹ قیمت مســکن حدودا ۱۵ برابر، دالر 
۳۰ برابر، سکه ۶۰ برابر و شاخص کل بورس 
۲۰۰ برابر شــده اســت. هیچ حرفی باقی 
نمی ماند، بورس در این بازه ۱۲ســاله بازده 
نجومی داشته و تمام بازارهای دیگر را پشت 

سر گذاشته است!
زود قضاوت نکنیم، در مورد این اعداد چند 
نکته وجود دارد؛ اول اینکه انتخاب سال ۸۷ 
به عنوان سال پایه ممکن است گمراه کننده 
باشــد، چون در این ســال بازار بــورس در 
وضعیت رکودی و بازار مسکن در قله قیمتی 
قرار داشــته، بنابراین اعدادی که به دست 
آورده ایم معیار یکسانی ندارند و مقایسه آنها 
درست نیســت )یکی دره تا قله است، یکی 

قله تا قله!(.
نکته دوم این اســت که وقتــی بازده ها را در 
ســال ۹۹ با هم مقایسه می کنیم، تغییراتی 
کــه در طول این ۱۲ ســال اتفــاق افتاده را 
نمی بینیــم؛ مثال در بازه کوتاه ســال ۹۲ تا 
۹۶ بازده بازار بورس تقریبا صفر بوده است، 
در حالــی که اگر پــول را در ســپرده بانکی 
ســرمایه گذاری می کردیم، ساالنه حداقل 
۲۰درصد ســود داشــت. پس بورس لزوما 

همیشه پربازده ترین بازار نیست.

مقایسه سیب و پرتقال؟
آیا اساســا مقایســه شــاخص کل بورس با 
قیمت مســکن و ســکه و دالر کار درســتی 
اســت؟ قیمت سکه و دالر که شبهه خاصی 
نــدارد، یکی فلــز بهــادار اســت و دیگری 
کاغذ بهادار. شــاخص بورس یک میانگین 

وزنی از قیمت ســهام شــرکت های موجود 
در آن اســت که البته شامل سود تقسیمی 
شرکت ها هم می شــود. پس عالوه بر بازده 
قیمتی، این شــاخص یک سود بهره ای هم 
در دل خود دارد.  مســأله در مورد مســکن 
پیچیده می شــود. از طرفی نگهداری واحد 
مســکونی با اســتهالک همراه اســت و از 
قیمت آن می کاهد، از طرف دیگر کسی که 
خانه می خرد، می تواند آن را اجاره بدهد )به 
خودش یا مستأجر( و ماهانه اجاره بها بگیرد. 
در قیمت مسکن نه اســتهالک می آید و نه 
اجاره. پس مقدار بازدهی که از روی قیمت 
حساب می کنیم، لزوما بازده سرمایه گذاری 
در مسکن را نشان نمی دهد. در واقع مقایسه 
بازده بازارها با این شــاخص ها مثل مقایسه 

سیب و پرتقال است.

هرچه پول بدهی، آش می خوری
به شما دو پیشنهاد می شود؛ ۱۰ تومان نقد 
بگیرید و بروید پی کارتان یا سکه می اندازیم، 
اگر شیر آمد ۴۰ تومان بگیرید و اگر خط آمد 
۲۰ تومــان بدهید! کدام پیشــنهاد را قبول 

می کنید؟ 
ریســک و بازده دو جزء جدایی ناپذیر در هر 
ســرمایه گذاری اند. هرچــه بــازده باالتری 
بخواهید، ریسک باالتری باید متحمل شوید. 
خود ریسک انواع و اقســام دارد. آشناترین 
ریســک همین ریســک قیمتی است؛ مثال 
امروز سهام یک شرکت را خریداری می کنید 
امــا از وضعیت آن در آینده اطــالع ندارید، 
ممکن است قیمت کاهش یابد و ضرر کنید. 
ریسک قیمتی در بازار بورس نسبت به بقیه 
بازارها اهمیت و شــدت بیشتری دارد؛ یک 
ســهم همان طور که ممکن اســت چندین 
روز مثبت باشد، می تواند تا مدت ها منفی و 
نزولی باشد اما مثال در بازار مسکن احتمال 
کاهش قیمت پایین است، نهایتا از یک زمان 

به بعد باال نمی رود! 

ریســک نقدینگــی نوع دیگری از ریســک 
است. سهامی که دیروز خریده اید و امروز در 
ضرر است، می تواند فردا یا ماه بعد به سود 
برسد اما شــما همین امروز به پول احتیاج 
داریــد و مجبوریــد بــا قبول ضرر ســهام را 
بفروشید. شما موقع خرید از نیاز فوری تان 
به پول نقد در آینده اطالع ندارید و با خرید 
ســهام ریســک نقدینگــی را می پذیریــد. 
حتی بعضی وقت ها مســأله در ضرر ناشی 
از فروش زودهنگام نیســت؛ ممکن اســت 
اصال مشتری دست به نقد پیدا نشود! این 
نوع ریسک ها در بازار مسکن، مخصوصا در 

دوره های رکود اهمیت زیادی دارد. 
ســر چهــار راه از یکــی از دالل هــا دالر 
می خریــد؛ دالر تقلبــی در می آیــد و ضرر 
ســنگینی می کنیــد. این هم یک ریســک 
بزرگ اســت کــه در بعضــی بازارها اهمیت 
پیدا می کند. در بازار ارز و مســکن این نوع 
ریسک ها که ناشی از عدم تقارن اطالعات 
است، شدیدتر خودش را نشان می دهد. در 
بازار بورس چون شــرکت ها اطالعات مورد 

نیاز را به صورت شفاف منتشر می کنند، این 
مســأله کمرنگ تر است.  در هنگام مقایسه 
بازده بازارهای مالی حتما باید به ریسک آنها 
توجه داشته باشیم؛ شاید بتوان گفت بازده 
باالی بــازار بورس در واقع پاداش ریســک 
باالی آن است! مخصوصا وقتی به جای کل 
بازار به تک تک سهم ها نگاه می کنیم. یک 
سهم ممکن اســت چندین سال در قیمت 
پاییــن درجا بزند یــا حتی چند مــاه قرمز 
باشــد اما کل بازار به واســطه بقیه سهم ها 
باال برود. بنابراین اگرچه شاخص کل چند 
ده برابر شــده ولی ممکن است سهم هایی 
 کــه مــا خریــده بودیــم، آنقــدر هم ســود 

نداده باشد. 

آِش خورده و دهان نسوخته!
با توجه به ریســک های مختلفی که در هر 
بــازار وجــود دارد، انتخاب یک بــازار برای 
سرمایه گذاری کار ســختی است؛ در واقع 
هم نباید یک بازار را انتخاب کنیم! این نکته 
را کســانی که در تیر و مرداد امسال خانه و 

ماشــین خود را فروختند و سهام خریدند، 
به خوبی درک می کنند. 

طبیعتــا همــواره باید بخشــی از پس انداز 
را به صــورت نقد داشــته باشــیم، چه برای 
خریدهای روزمره و چــه برای فرصت های 
ســرمایه گذاری آینده. اگر متخصص تمام 
بازارها نیســتیم، طــوری کــه بتوانیم فراز 
و فــرود بازارهــا را پیش بینــی کنیــم، بهتر 
اســت پس انداز خود را در همــه دارایی ها 
سرمایه گذاری کنیم؛ بخشی سپرده بانکی، 
بخشی سهام، بخشی ســکه و طال. ارز هم 
یک گزینه اســت اما چون معموال طال و ارز 
همراه با هم حرکت می کنند، یکی را داشته 

باشیم کافی ست. 
عالوه بــر این، بازار بــورس برخالف تصور 
بســیاری از مردم ریســک باالیــی دارد و تا 
وقتــی خودمان تخصص کافــی در تحلیل 
پیدا نکرده ایم، بهتر است پس انداز خود را 
در صندوق های سرمایه گذاری قرار دهیم؛ 
حداقــل از مــا )و بســیاری از کانال هــای 

تلگرامی( تخصص بیشتری دارند.

آیا واقعا بورس بازار بهتری برای سرمایه گذاری ست؟

هرکه ریسکش بیش، سودش بیشتر

سخت هم می شود
صفــر تا صــد »تیتانیوم صنعــت شــریف« را گروهی از 
دانشــجوهای دانشــکده های مهندســی و علم مواد و 
مهندسی شیمی شریف جلو برده اند. هدف شان هم از 
ابتدا فعالیت در حوزه مواد پیشرفته و محصوالت معدنی 
و راه انداختن کسب وکاری در این زمینه بوده تا وارد بازار 
این محصوالت شــوند و ضمن رفع یک نیاز برای صنایع 

کشور، کسب وکار خودشان هم چرخش بچرخد.
شروع کار آنها به ســال ۹۷ برمی گردد. ابتدا سراغ چند 
شــرکت رنگ می رونــد و بعد از صحبت با آنها و بررســی 
مســائل و محصوالت شــان به این نتیجه می رســند که 
رنگ دانه دی اکسید تیتانیوم ماده ارزشمند و مهمی برای 
شرکت های رنگ سازی و دیگر صنایع مثل کاغذسازی، 
دارویی، آرایشی و بهداشتی و پلیمری به شمار می رود و 
با وجود ســابقه مصرف چهل پنجاه ساله در ایران، هنوز 
کســی دست به تولیدش نزده و از خارج وارد می شود. با 
این اطالعات تصمیم می گیرند تولید رنگ دانه دی اکسید 

تیتانیوتم را با هدف بومی ســازی تکنولــوژی تولید آن و 
نیز راه اندازی کســب وکاری مرتبط بــا آن مطالعه کنند. 
مطالعه و بررسی دقیق و جزئی، شش ماه زمان می گیرد؛ 
از مطالعــات دقیق علمی و فنی و مهندســی تا مباحث 
اقتصادی و مطالعات بازار و شناخت افراد ذی نفوذ و مطلع 
و اثرگذار. نتیجه این شــش ماه یک طرح جامع می شود 
و بعد از آن نوبت به جذب ســرمایه گذار می رسد. در این 
مرحله سراغ مراکز و نهادهای مختلف حمایتی می روند 
و در نهایت موفق می شــوند یک قرارداد همکاری با این 
نهادهای حمایتــی امضا کنند و با ســرمایه گذاری این 
نهاد، کار تحقیق و توسعه آزمایشــگاهی این پروژه آغاز 
می شود که در نهایت طراحی خط تولید صنعتی رنگ دانه 
دی اکســید تیتانیوم را نتیجه می دهــد. البته با توجه به 
سخت افزاری بودن ایده و پیچیدگی های فنی و زمان بر 
بودن آن، در مرحله جذب ســرمایه از این اتاق به آن اتاق 

و از این نهاد به آن نهاد و نه شنیدن زیاد تجربه کرده اند.

در نهایت تیم شــرکت به فکر راه انــدازی کارخانه تولید 
رنگ دانه دی اکسید تیتانیوم بودند که یکی از شرکت های 
بــزرگ و معتبر و مهم حوزه صنایع معدنی به نام مجتمع 
صنعتی ذوب آهن پاســارگاد پیشــنهاد می دهد دانش 
فنی پروژه را از آنها خریداری نموده و شــرکت شــریفی 
خط تولید این ماده را برای این مجتمع راه اندازی کند. 
در نتیجه بچه های شــرکت هم تصمیــم می گیرند این 
قرارداد را نقطه شروعی برای کارهای بعدی خودشان قرار 
دهند تا در مراحل بعدی در راستای توسعه و بومی سازی 

فناوری تولید مواد معدنی فعالیت کنند.
ســادگی کارشــان آن اســت که رقیب داخلی ندارند و 
محصوالت شــان فقط رقیب خارجی و وارداتی دارد که 
در شــرایط فعلی رفتن سراغ خارجی ها به صرفه و بعضا 
ممکن هم نیست. به ثبات و پایداری خوبی رسیده اند و 
از نظر مالی و منابع انسانی هم رشد خوبی داشته اند و به 
دنبال کارها و پروژه های جدید و توسعه شرکت خودشان 

هســتند. در حــال حاضر نیــز ۸ نفر هســتند؛ ۲ نفر از 
بچه های مهندســی شیمی شــریف و ۶ نفر از بچه های 
مهندســی و علم مواد شریف و قصد دارند به زودی افراد 
دیگری را در بخش های مدیریتی و فنی مهندسی جذب 
کننــد. محل کارشــان هم نزدیک دانشــگاه اســت و با 

دانشگاه ارتباط خوبی دارند.

ازصفرتاثروت

در کنار تمام تلخی ها، بورس یکی از شیرینی های امسال محسوب می شود،  حداقل تا چند ماه قبل که این طور بود. خیلی ها در فرصت تعطیالت کرونایی، 
از صبح تا ظهر می نشستند پای گوشی یا رایانه و زل می زدند به تابلوی ساالد شیرازی؛ سبزها را می خریدند و قرمزها را می فروختند و معموال هم سود 
می کردند. همه به سودهای باال عادت کرده بودند. بعضی ها سقف باالی سر و فرش زیر پا را فروختند و با آن »بورس« خریدند، به امید اینکه چند ماه بعد 
بهترش را می خرند. همه اعتقاد پیدا کرده بودند بازار بورس بهترین بازار برای سرمایه گذاری است؛ از رئیس جمهور گرفته تا مردم عادی. اما آیا واقعا بورس همین طور است؟

محمدرضا 
حسن پور گزارش
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چقدر واکسن نیاز داریم؟
این متن تالشی است برای پاسخ به این سوال: برای مهار کرونا 

الزم است همه مردم واکسینه شوند؟  
فرض کنید در اولین روز کرونا فقط یک نفر مبتال شــده است. 
دوره بهبــود کامل هر مبتال را ۱۴ روز فــرض کنید و ضریب بازتولید کرونا را 
هم ۲ در نظر بگیرید )یعنی به طور متوسط هر بیمار ۲ نفر دیگر را هم درگیر 

کرونا می کند(.
در نمــودار آبــی ۱۰درصد و در نمــودار بنفش ۵۰درصد جامعه واکســینه 
شــده اند. همان طور که می بینید با افزایش درصد واکسیناســیون، درصد 
افراد بیمار کاهش می یابد. اما نکته جالب این است: وقتی نیمی از جامعه 

ایمن می شوند، کرونا تقریبا ریشه کن می شود.

اگر ضریب باز تولیدR  باشــد، ناقل در دوره بیماری با  Rنفر مواجه می شود 
که می تواند آنها را بیمار کند. اگر در این جمع Rنفره  همه جز یکی واکسن 
زده باشــند، ضریب بازتولید برابر با یک می شــود و اگر در همه جمع ها این 
سطح از ایمنی وجود داشته باشد بیماری تقریبا ریشه کن می شود. پس اگر 
از یک جمع R نفره  R-1  نفر ایمن باشند، همه گیری کنترل می شود. یعنی 

R-1/R :درصد مورد نیاز واکسیناسیون جامعه عبارت است از
با در نظر گرفتن ضریب بازتولید ۲، به مقدار ۵۰درصد می رسیم که در نمودار 
دیدیم. ضریب بازتولید کرونا در وضعیت کنونی ایران مقداری نزدیک به ۳ 
است. بنابراین به نظر می رسد با واکسیناسیون حدود دو سوم جامعه، کرونا 

ریشه کن شود؛ الاقل روی کاغذ. 

دانستنیها

کشف آلودگی میکروپالستیکی در نزدیکی قله اورست

اورست پالستیکی

آلوده ترین نمونه مربوط به کمپ کوه پایه اورست در نپال 
بود؛ جایی که بیشترین میزان فعالیت متمرکز شده است. 
این نمونه ٧۹ ذره میکروپالستیک در هر لیتر برف و نمونه 
جمع آوری شده از باالترین نقطه )۸۴۴۰ متر باالی سطح 
دریا، ۴۰۸ متر پایین تر از قله( ۱۲ میکروپالستیک در هر 
لیتر برف داشت. اکثر میکروپالستیک های کشف شده در 
کوه اورست متعلق به الیاف مصنوعی )شامل پلی استر 
و اکریلیــک( بودند که از آنها برای ســاخت لباس و لوازم 

کوه نوردی استفاده می شود. 

میکروپالستیک؛ که بود و چه کرد؟
برای هر کســی که روی این کره خاکی زندگی می کند، 
تقریبا اســتفاده نکردن مطلق از پالســتیک غیرممکن 
اســت، پالســتیک در قوطی های ســوپ، در اســباب 
بازی هــا، در شــامپو ها و لوازم آرایشــی و در محصوالت 
بی شمار دیگر یافت می شــود و همچنین در گرد و غبار 
خانه هایمان پنهان است. از پالستیک برای درست کردن 
لوازم یک بارمصرف اســتفاده می شــود؛ از کیسه های 
خرید گرفته تا روکش شــکالت. اما چیزی که شماری از 
مردم از آن اطالعی ندارند این اســت که ما از پالستیک 
فقط »استفاده« نمی کنیم، بلکه حتی هنگام نوشیدن 
یک قلپ آب و خوردن مقدار کمی غذا این پالستیک ها 
را می بلعیم و وارد دســتگاه گوارش مــان می کنیم! این 
ذرات پالستیِک همه جا حاضر میکروپالستیک نام دارد.

بعضی از میکروپالستیک ها عمدا در ابعاد بسیار کوچک 
ساخته می شود؛ برای مثال ذرات ساینده صنعتی که از 
آنها در ساب پاشــی استفاده می شود و میکرومهره های 
موجود در اســکراب های صــورت. بقیه آنهــا از تجزیه 
پالستیک های بزرگ تر مانند کیســه های خرید، که در 
طول زمان ریزریز و متالشی می شوند، به وجود می آیند.

فرایند هــای طبیعــی شــامل نــور خورشــید باعــث 

شکننده شــدن پالستیک و ریزریز شــدن آنها می شود. 
میکروپالستیک ها می توانند تا زمانی که به اندازه ذرات 
غبار در هــوا برســند، ریزریز و قطعه قطعه شــوند. این 
ذرات که به اندازه غبار هستند، نانوپالستیک نام دارد و 
اندازه گیری شان، از آنجایی که نمی توان آنها را از محیط 

جدا کرد، بسیار سخت است. 
جودی فالز، استاد علوم زیســتی در دانشگاه ایلینوی 
شــیکاگو می گویــد: بــه دلیل جدیــد بــودن پژوهش 
درمورد میکروپالســتیک ها، هنــوز داده های الزم برای 
اینکه بدانیم به طور دقیق چگونه بر ســالمت انسان اثر 
می گذارند، در دسترس نیست ولی نمی توان گفت مطلقا 
اثری بر روی سالمت بدن ما ندارند. احتمال می رود که 
بلعیدن این میکروپالســتیک ها می تواند ما را بیشتر از 
قبل در معرض مواد شیمیایی مضر پیداشده در بعضی 
پالستیک ها قرار دهد. این مواد شیمیایی با بسیاری از 
بیماری ها، شامل چاقی مفرط ارتباط دارد و عامل ایجاد 
مشکالتی از قبیل از کار افتادن ارگان های بدن و نارسایی 

در کودکان هستند.
از ســال ۱۹۵۰ میالدی به بعد انســان ها ۸ میلیارد تن 
پالستیک تولید کرده اند که تنها کمتر از ۱۰درصد این 
پالستیک ها بازیافت شده اند. در گذر زمان، بسیاری از 
پالستیک ها قطعه قطعه شده و به دریاچه ها و رودخانه ها 
و اقیانوس ها راه یافتند و در نهایت به تغذیه و آشــامیدن 
انســان ها رســیدند. اکثر مواد غذایی کــه می خریم در 

بســته های پالســتیکی به بازار عرضه می شود و همین 
عامــل ورود این میکروپالســتیک ها به غذای ماســت. 
این قدر پالســتیک در طبیعت وجــود دارد که به هنگام 
نفس کشــیدن ســاالنه ده ها هزار ذره از این ذرات ریز به 

داخل ریه های ما نفوذ می کند. 
شــواهدی در حیوانــات وجــود دارد که مبنــی بر گذر 
میکروپالستیک ها از غشای سخت محافظ مغز و ورود آنها 
به جریان خون است. همچنین این میکروپالستیک ها 
از مادر به جنین منتقل می شود. این میکروپالستیک ها 
می تواند عامل ایجاد اختالالت هرمونی و باروری در زنان 

و مردان نیز باشد.

امید خود را از دست ندهید!
دانشــمندان کوکتل آنزیمی ســاخته که پالســتیک را 
 -PETase- شش بار سریع تر از آنزیم خورنده پالستیک
 PETase هضم می کند. این کوکتل آنزیمی شامل آنزیم
و MHETase اســت.  آنزیــم PETase باعــث تجزیــه 
)polyethylene terephthalate)PET و بازگشــت آن 
 MHETase به قطعه های سازنده اش می شــود و آنزیم
با این آنزیم ترکیب شــده تا ســرعت تجزیه پالستیک را 

افزایش دهد.
PET یکــی از رایج تریــن ترموپالستیک هاســت که در 
ساخت بطری های آب معدنی و لباس ها و فرش ها از آن 
استفاده می شود و صد ها سال طول می کشد تا در محیط 

زیست شکسته شود. آنزیم PETase می تواند این فرایند 
 PETase را به مدت زمان چند روز برســاند. کشف آنزیم
انقالبی در بازیافت پالســتیک به وجود آورد. این فرایند 
به ما فرصتی برای بازیافت پالســتیک و کاهش آلودگی 
پالستیکی و گاز های گلخانه ای می دهد. همچنین این 
روش بازیافت، انرژی بسیار کمی نیاز دارد و امیدی ست 

برای از بین بردن همیشگی زباله های پالستیکی.

ما چه کنیم؟
بــا خود فکر کنیــم ببینیم چقــدر در روز از پالســتیک 
استفاده می کنیم؟ آیا این استفاده ضروری است؟ اگر 
ضروری ســت، برای کاهش آن و بازیافت بهتر زباله های 

پالستیکی چه راه هایی داریم؟ 
برای کاهش مصرف پالســتیک مهم ترین قدم در تغییر 
روش تفکر و رفتارمان نهفته اســت. فکر کردن به اینکه 
این پالســتیکی که استفاده می کنیم از کجا آمده و بعد 
از مصرف چه می شــود، خود می توانــد عامل تغییرات 

بزرگی در ما باشد.
ســبک زندگــی مــدرن انســان ها بــا پالســتیک های 
یک بارمصرف اشــباع شــده اســت؛ نی هــا و ظروف و 
لیوان های یک بارمصرف، پوشــش مواد غذایی، کیسه 
فیریزر و... . هرکدام از ما شاید به اندازه ۳ دقیقه از قاشق 
و چنگال یک بارمصرف استفاده کنیم و سپس آن را دور 
بیندازیم ولی آیا می دانید که همین زباله قاشق و چنگال 
پالستیکی صد ها سال در طبیعت باقی می ماند؟ یکی از 
بزرگ ترین عوامل ایجادکننده آلودگی پالستیکی همین 

لوازم یک بارمصرف است.

برای اینکه میکروپالستیک ها کمتر به بدن ما نفوذ 
کنند چه راه هایی داریم؟

z	 آب معدنی نخریم و در پالستیک آب ننوشیم. به جای
آب معدنی، همیشه قمقمه فلزی همراه داشته باشیم.

z	 لباس های ساخته شــده از الیــاف طبیعی بخریم و از
الیاف شیمیایی و پالستیکی تا حد ممکن دوری کنیم.

z	.درست« بازیافت کنیم«
z	.مواد غذایی تازه مصرف کنیم
z	 مصرف کیســه فریزرمان را کاهــش دهیم و از ظروف

شیشه ای استفاده کنیم.
z	.مداوم خانه را گردگیری و جارو کنیم

راه هایی که به آنها اشاره شد فقط نمونه کوچکی ست از 
تغییراتی که می توانیم در روند عادی زندگی خود ایجاد 
کنیم تــا از این نــوع آلودگی رهایی یابیم، هم ســالم تر 
زندگی کنیم و هم محیط زیســت پاک و سالمی را برای 

دیگر موجودات فراهم نماییم.

میکروپالستیک ها در بلند ترین و عمیق ترین نقاط زمین وجود دارند. این قطعه های بسیار ریز پالستیک قبال هم در عمق ۱۱ کیلومتری درازگودال 
ماریانا در اقیانوس اطلس کشــف شــده بودند و امروزه بر فراز اورست هم به چشم خورده اند! ایُمگن َنِپر از دانشگاه پلی موث انگلستان و همکارنش ۸ 
نمونه ۹۰۰میلی لیتری از جریان آب و ۱۱ نمونه ۱۱۳۰۰میلی لیتری از برف روی نقاط مختلف کوه جمع آوری کردند. این تیم در تمام نمونه های برف 
جمع آوری شــده و ۳ عدد از نمونه های جریان آب میکروپالســتیک یافتند. نپر می گوید: با اینکه این پژوهش بر کوه اورســت بسیار جالب و جمع آوری نمونه ها فوق العاده 

بود، پنهانی آرزو می کردیم چیزی نیابیم، زیرا می خواستیم این محیط دست نخورده باقی مانده باشد.

فاطمه 
خسروی گزارش

 یزدان 
بابازاده
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علمی

زباله های کوه اورست. عکس در سال ۱۹۹۳ گرفته شده است.

فیبر پالســتیکی و تکه های بادکنک یافت شده در 
معده یک خرچنگ در رودخانه تیمز انگلستان

درصــد افــراد بیمــار جامعــه برحســب زمــان بــرای درصدهــای مختلــف 
واکسیناسیون جامعه



 سنگ فرش هر چمن 
از طالست

خبرنگاران بخش هردم بیلی 
روزنامه شریف، اخیرا متوجه 
شدند که دانشگاه از شرایط 
قرنطینــه و خلوت بودن و پر 

نزدن انواع حیوانــات دوپا و چهارپا در 
دانشگاه اســتفاده کرده و بخش هایی 
از چمن جلوی ســاختمان ابن سینا رو 
ورداشــته و به جاش طرح سنگ فرش 
گل قرار داده. بــه همین دلیل و با نیل 
به اینکه مردم خیلی برای تحلیل های 
فکرشــده و پختــه مــا ارزش قائلــن، 
تصمیم گرفتیم بدون تبلیغات، به سراغ 
متخصصین بیل زدن بخش هردم بیلی 
بریم تا نظرات فوق تخصصی شون رو در 

رابطه با این طرح بازتاب بدیم.
اولین نکته این طرح اینه که دانشجوها 
قبال از سلف غذا می گرفتن و می آوردن 
روی چمن ها می نشستن. با این طرح 
جدیــد، دیگــه افرادی کــه روی چمن 
می شینن، به خاطر خیس بودن چمن 
شلوارشون کثیف نمی شه، چون اصال 
ســنگ فرش که جای نشستن نیست. 
اگه واقعا کســی تونست رو سنگ فرش 
بشــینه، نوش جونــش؛ همون جا هم 
غذا بخــوره. تازه بــه بهونــه آب دادن 
نمی تونــن ســنگ فرش رو هم خیس 
کنن که شلوار دانشجوها خیس بشه. 
بقیه هم که دیگه تو چمن های خاکی و 
گلی نمی شینن، پس بهداشت عمومی 
دانشــگاه به طور متوسط باال می ره که 
در دوران کرونا و حتی پســاکرونا بسیار 

مهمه و توصیه می شه.
دومیــن چیزی کــه به ذهن مــی آد اینه 
کــه در عیــن نکتــه یــک، چمن هــای 
سنگ فرش شــده اصــال پاتــوق بچه ها 
نبودن. بنابراین می شــه گفــت نکته ۱ 
چیزی غیر از توطئه ذهن بیمار بدخواهان 
دانشگاه شریف نیســت که سعی دارن 
با دیــده خودتحقیری، دســتاوردهای 
جوانــان غیور این مرزوبوم رو زیر ســوال 
ببرن و چشم شــون رو به غرب دوخته ن. 
واقعا راجع به روزنامه به اصطالح شریف 
که حاضر شــده این نکتــه رو چاپ کنه 
چی می شــه گفت؟ التماس تفکر. پس 
این طرح، می تونه به راحتی دوســت رو 

از دشمن جدا کنه و اثر غربالگری داره.
ثالثا شاید براتون ســوال پیش بیاد که 
چمن هایــی که قبال اونجــا بودن چی 
می شــن پس؟ دو تا ســناریو می شــه 
متصور شد؛ یا مدافعان حقوق گیاهان 
اونهــا رو به اقامتگاه هــای ویژه برده ن 
که ازشون مراقبت کنن، یا اینکه قراره 
در خورش های کرفس، قرمه سبزی ها 
و دیگر غذاهای شــامل ســبزیجات در 
سلف های سراسر کشور استفاده شن. 
پس بــرای هــر رژیم و ســلیقه ای، چه 
گوشت خواران مدافع حقوق گیاه هان 

و چه گیاه خواران، بسیار مفیده.
در نهایت با همه این تفاسیر، ما به طرح 
ســنگ فرش از ۱۰، نمره »سنگ فرش 
قرمززززز« رو می دیم چون برای هرکس 

چیزی برای عرضه داره.

ما را ز برای دیدنش باید چشم /  ور دوست نبینی به چه کار آید چشم؟  آن دوست که دیدنش بیاراید چشم /  بی دیدنش از گریه نیاساید چشم 
)سعدی شیرازی، قرن هفتم، رباعیات(

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به دانشجوهای بی دانشگاه روزگار کرونا؛ به جویندگان 
دانشی که برای قدردانی، به جای اعتماد و محبت و انگیزه و احترام، چندسالی ست به آنها 
چلوکباب بختیاری و آب پرتقال می دهند. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به گیرکنندگان 
بیــن آوار کالس های مجازی و پروژه هــا و تمرین ها و ددالین ها و امتحان ها و امتحانک ها و 

روزمرگی های دوران قرنطینه و دورباش. این شماره از روزنامه تقدیم می شود به همه آنهایی 
که روزگاری مقابل استبداد و استعمار ایستادند و خون شان بر دیوار دانشگاه و خاک وطن 
باقی ماند و راه ورسم شان مانیفست حق طلب و ظلم ستیزی شد. این شماره از روزنامه تقدیم 
می شود به هم موذنان جامعه که خسته اند ولی هنوز بیدار، با امیدی که بذر هویت شان است.

ویروســی،  روزنامــه  ســایت  ســالم.   :۰۹۲۲****۰۸۲
تروجانــی چیــزی داره؟! مــن ESET دارم و مثال می زنم 
روی خبــر »ماجــرای پردیس؛ رد پول«، اجــازه نمی ده و 

می گه
HTML/Scrinject.B trojan.
همه بخش های سایت اینجوری نیست ولی بعضی هاش 

)مثل همونی که گفتم( اینجوری ان.
  اوال کــه بــه فرمــوده هنرمند مردمــی، ابی، 
کسپراســکای بریز. ثانیا ما نه تنها ویــروس می ریزیم رو 

کامپیوترتون، بلکه همه اطالعات تون رو هم به باالترین 
قیمــت می فروشــیم. فقط مــکل اینه که کســی حاضر 
نیســت اطالعــات مخاطبین روزنامه رو بخــره، چون به 

دردش نمی خوره.
۰۰۴****۰۹۱۰: تیتر "پســرها! دخترها! عاشق بشوید" 

شماره ۸۶۶ خیلی غیرحرفه ای و فریبنده بود.
اینهــا  و  و تخصــص  دیگــه عشــق حرفــه    
نمی شناسه. مگه اینکه منظورتون این باشه که چرا فقط 
پســرها و دخترها عاشــق بشــن که خب اون چندان در 

اختیار ما نیست.
۷۳۲****۰۹۱۲: فکر نکنید ما حواســمون نیست. هفته 

پیش منتشر نکردید، روزنامه رو کرده اید دوهفته نامه.
  اســم روزنامه رو بذاریــم دوهفته نامه خوبه؟ 
اون موقع هم باز گیر می دید که چرا دو ماه یه بار منتشــر 
می کنید، باید بشــه دوماه نامه. بعد بکنیــم دو ماه نامه، 
می گید شما که سالی یه بار منتشر می کنید چرا اسمش 
رو ســا ل نامه نذاشــتید. نمی شــه همه ش ما پــا به پاتون 

بیایم که.

تقدیممیشودبه...

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

 جدیدترین تکنولوژی 
مقابله با کرونا در درمانگاه 

دانشگاه شریف

عکسو
مکث

امیرحسین پویا

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

هردمبیلی

مهدیار، اون کتاب تست رو بیار
چند روزی اســت کــه جوانــان غیور 
وطن بــه جای آنکــه حواس شــان به 
درس و مشق شــان باشد، برای تمدید 
ددالین پروژه ایمیل بزنند و در زیرزمین 
خانه شان اورانیوم غنی کنند، مسخرگی 
و مطربی می آموزند. جنگ شدیدی بین دانشگاه های تهران 
در میان اســت و هر دانشــگاه تالش می کند تا نشان دهد 
تهران مال آنهاست. درحالی که همه می دانند تهران مال یک 
گروه خاص است که از بردن نامش معذوریم، چراکه آ ها بچه 
شمرون هستند و آخرشم تهرون هستند. با این حال دیس و 
دیس کشی بین اندک ترم های ورودی ۹۹ به شدت در جریان 
است و دانشجویی که هنوز یک بار سر امتحان نزاییده، برای 
دستشویی رفتن سر کالس مجازی از استاد اجازه می گیرد 
و هنــوز می خواهد بداند چگونــه هفت ترمه تمام و با معدل 
نوزده وخرده ای اپالی کند، برای بقیه دانشــجوها حرف از 
سختی و سطح دروس می زند. ما به آنها لبخند می زنیم. شما 
هم به آنها لبخند بزنید. برای صرفه جویی در وقت تان محتوای 
دیــس برخــی از دانشــگاه ها را به صورت خالصــه برایتان 
می آوریم تا شما الاقل دچار خونریزی از ناحیه گوش نشوید.

دانشگاه شریف:
ما خیلی شاخ هستیم، و شما در سطح ما نیستید. بیشتر 
از این نمی توانیم رپ بخوانیم که چرا امشب ددالین است 
و فــردا کوییز داریم و آخر هفته هم بایــد گزارش آزمایش 
تحویل بدهیم. در هر صورت شــریف خیلی خوب است، 
فقط یک مقدار به زندگی نمی رسیم که ما خودمان انتخاب 

کردیم این گونه زندگی کنیم.

دانشگاه تهران:
نخیر، ما شــاخ تر هســتیم، چرا که ما هــوم ورک داریم نه 
تمریــن و ما اصال نمودار نداریم، بلکه اســتادان ما نمرات 
را اســکیل می کنند که خیلی با کالس تر است. در ضمن 
شماها همه اش سرتان در درس و کتاب بوده است. ما هم 
از همان ابتدا از شــریف بدمان می آمد و اشتباها ۲۰ مورد 

اول فرم انتخاب رشته مان را شریف زده بودیم.

دانشگاه امیرکبیر:
از چــی بگم بــرات؟ انتظار داری چه چیــزی از جیب من 
درآد؟ غیر از کاغذ سفید پاره؟ خب آره رفیق، شماره توشه، 

اونم با خودکار آبی. باالخره خیابان ولیعصر بودن مزایای 
خودش را هم داره.

دانشگاه امام صادق:
دانشجویان دانشگاه امام صادق در اعتراض به رپ بودن 
چالش، ابتدا یک مداحی فرســتادند و سپس چندین بار 
اعالم کردند که عمار داره این خاک، مختار داره این خاک.

دانشگاه الزهرا:
الله اکبر این همه جالل، الله اکبر این همه شکوه

دانشگاه تبریز )سهند(:
هارمانم بابا نردی چاف چاف

گوردوگون بو پاکتلر پاکتدر بنیم منیم درمانیم

دانشگاه آزاد تهران-واحد شمال:
اسم فردا رو نیار، همه ش گرفتاری و کار

بگو امروزی چی کار، از شب تا صبحش بیدار
بی خیال فردا که می شه آوار

وصلهپینه

علیرضا جعفراسماعیلی

صفحهآخر

شرح
هجران
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