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شریف برای زندگی
دانشــگاه صنعتی شریف حاصل دلســوزی و تالش و 

رسول جلیلی

عصاره اندیشــه تعداد زیادی از فرهیختگان این مرز و 
بوم است و تاکنون بسیاری از شخصیت های برجسته 
کشــور را در خود پرورانده اســت. دانشگاهی که همه 
ایرانیان فرهیخته و بســیاری از بزرگان دنیا نام آن را به 
نیکی و برجستگی می شناســند و با آن الفت دارند. اینجانب به تحصیل در 
این دانشــگاه در دهه ۶۰ و ۲۶ سال معلمی در آن افتخار می کنم. اکنون که 
مسئولیت سنگین مدیریت دانشگاه به اینجانب سپرده شده، با تمام وجود 
تالش خواهم کرد که حلقه شایســته ای در زنجیره مسئولیت دانشگاه باشم 
و ان شاء الله بتوانم آن را به شایستگی به مدیر بعد از خود بسپارم و نقش خود 

را در رشد و تعالی این درخت تنومند به نحو احسن ایفا کنم.
اینجانــب قدردان زحمــات همه مدیران قبلی دانشــگاه هســتم؛ مدیران 
دلســوزی که با وجود همه محدودیت ها، هریک بخشی از عمر خود را وقف 
دانشــگاه کردند و از هیچ تالشی برای سربلندی آن فروگذار نکردند؛ برخی 
از ایشــان در قید حیات نیســتند و الزم است برایشــان طلب علو درجات در 
دیار باقی داشــته باشم، برخی سالمتی خود را از دست داده اند که برایشان 
ســالمتی و عافیت را آرزو دارم، و مابقی بحمدالله ســایه مســتدامی بر ســر 
دانشــگاه دارند که به کمک و حمایت ایشان امید دارم. در مجموع، وظیفه 
خــود می دانم برای رفع کاســتی های احتمالی که مدیــران قبلی موفق به 
اصالح و انجام آن نشــدند، تالش نموده و همه ظرفیت های دانشــگاه را در 

سطح ملی بسیج کنم.
نقــاط قوت و ضعف امروز دانشــگاه را باید به خوبی و بــا نگاهی واقع بینانه 

شــناخت، چالش های امروز دانشــگاه و توقعات امروز جامعه از دانشــگاه 
را بایــد به خوبــی درک کرد تا بتوان براســاس آن آینده ای بهتــر را رقم زد. ما 
در تکامل دانشــگاه صنعتی شریف از نسل اول تا ســوم موفقیت های قابل 
توجهی داشــته ایم، امــا با توقعاتی که امــروز جامعه و صنعت از دانشــگاه 
دارد، فاصله داریم و باید ضمن حفظ نقاط قوت و ارزش هایمان، دانشــگاه 
را بیــش از پیش بــا نیازهــای روز جامعه و صنعــت هماهنگ ســازیم. این 
هماهنگی باید باعث کاربردی ترشدن جهت گیری علمی و پژوهشی ما شود؛ 
دانش آموختگان ما در حین تحصیل با مشکالت و نیازهای جامعه و صنعت 
بیش از پیش دست به گریبان و مأنوس شوند و بعد از فارغ التحصیلی مهیای 
 نقش آفرینــی جدی تری در حل مشــکالت جامعه باشــند و کمتر مجبور به 

مهاجرت شوند.
از طرفــی، محدودیت هــای بودجــه ای و مشــکالت معیشــتی اعضــای 
هیئت علمی، از جمله مشکل مسکن، مشکالت استخدامی و... واقعیت های 
تلخی ســت که عرصــه را بر همکاران، به ویژه بر اســتادان جوان، تنگ کرده 
است. به نظر می رسد که شناخت صحیح فرصت های زودگذر که به فرموده 
موالی متقیان همچون ابرهــا می گذرند، و به خدمت گرفتن و همگرا کردن 
ظرفیت دســتگاه های اجرایی کشور به هر نحوی، تنها راه رفع یا کاهش این 
مشکالت است. برای تحقق این امور و حرکت سریع تر در مسیری که مدیران 
دل سوز قبلی آغاز کرده اند، همه ما باید احساس مسئولیت کنیم. اینجانب 
به عنوان حلقه واسط اعضای خانواده شریف با وزارت عتف، بیش از هر چیز 
نقش هماهنگ کننده و متمرکزکننده فعالیت ها در کانون مدیریت دانشگاه 
را بر عهده دارم و بدیهی است که با اتکای صرف به توان و اندیشه فردی خود 

قادر به حمل این بار ســنگین مسئولیت نخواهم بود. بلکه، انجام این کار به 
نحو احسن فقط با استفاده از همه ظرفیت های تک تک آحاد خانواده بزرگ 

شریف میسر خواهد بود.
بنده بر اســاس وظیفه دســت یــاری به ســوی همه اعضــای هیئت علمی 
دانشــگاه می گشــایم و از همه آنها تقاضا می کنم در نقد سازنده فعالیت ها 
و ارائــه راهکار برای تحوالت آینده، اندیشــه خود را با اینجانب به اشــتراک 
بگذارند. اینجانب از همه نظرات ســازنده، صمیمانه استقبال خواهم کرد و 
در راســتای تحقق اهداف راهبردی دانشــگاه تمامی مساعی خود را به کار 
خواهم گرفت. ممکن اســت این راهبردهــا در مقاطعی و با تغییر اولویت ها 
و نیازهای جامعه نیاز به تجدیدنظرهایی هم داشــته باشــد، اما این قطعا به 

معنای عقب گرد نخواهد بود.
شعار محوری بنده »شریف برای زندگی« است؛ یعنی شریف باید در زندگی 
همه ذی نفعانش مؤثر باشــد و اثر آن حس شود. ذی نفعان شریف، خانواده 
بزرگ شــریف، جامعه ایران و جامعه بین المللی است. در راستای تحقق این 
شــعار، هیچ فرصتی را نباید از دست داد. مدیران فعلی دانشگاه که زحمت 
اداره را بــر عهده دارند، مورد وثوق بنده بــوده و بهره مندی از ادامه خدمات 
ایشــان مغتنم اســت. در عین حال، از همه همکاران عزیز انتظار دارم افراد 
شایســته، توانمند، دلسوز، پرتالش، خالق، خوش فکر، تحول گرا، متعهد و 
پایبند به اهداف واالی نظام جمهوری اســالمی را تشویق به مشارکت فعال 
و نقش آفرینی در رشد دانشــگاه نموده و در این همگرایی سهیم باشند. در 
پایــان قدردانی ویژه خود را از برادر عزیزم، جنــاب آقای دکتر فتوحی، ابراز 
نموده و ان شاءالله از تجربیات و راهنمایی های ایشان استفاده خواهم نمود.
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گفت وگو با دکتر رسول جلیلیگفت وگو با دکتر رسول جلیلی
سرپرست جدید دانشگاهسرپرست جدید دانشگاه



رونمایی از کتاب »بر مدار اخالق و انصاف« همراه با معرفی برگزیدگان 
نخستین دوره جایزه دکتر سعیدی  

اخالق، مقدم بر علم

 رئیس جدید در خوابگاه متأهلی
دکتر جلیلی یک شنبه، ۳ آبان و به مناسبت میالد پیامبر 
)ص( و امام صادق )ع( مهمان بچه های خوابگاه متأهلی 
شریف بود و از نزدیک هم با دانشجوهای این خوابگاه 
و هم مســائل و دغدغه ها و مشکالت شان آشنا شد. سرپرست جدید 
دانشــگاه روز یک شنبه با ماشین شــخصی و بدون همراه در مراسم 
جشــن خوابگاه که بعد از نماز ظهر و عصر شــروع شده بود، حاضر 
شد و بچه های خوابگاه نیز برخی از مشکالت مهم محل زندگی شان 
را به او گفتند؛ مشــکل آب آشامیدنی خوابگاه،  نشست زمین و ترک 
برداشتن و ایمن نبودن برخی اتاق های خوابگاه، نبود سالن مطالعه 

و محوطه بازی کودکان، وعده هایی که برای ساخت بلوک ۴ خوابگاه 
داده شده، برخی مشکالت امنیتی در اطراف خوابگاه، سخت گیری 
دانشــگاه در اختصاص واحد به دانشــجوهای متأهل و سنگ هایی 
که در راه تشــکیل شورای صنفی جلوی پای دانشجوهاست. بعد از 
گپ وگفت ها و پایان مراسم جشن، دکتر جلیلی همراه با دانشجوها 
چرخی هم در محوطه خوابگاه زد و مســائل و مشکالت را از نزدیک 
دید. همچنین سرپرســت دانشــگاه قول داده که این دیدار آخرین 
بازدید او از خوابگاه متأهلی نباشد و سعی می کند قبل از پایان سال 

یک بار دیگر به ساکنان شهرک دانشگاه سر بزند.

دوشنبه، ۲۶ مهر، سالن توس ساختمان کتابخانه 
مرکزی میزبان دکتر شانت باغرام، رئیس کتابخانه 
و مهندس حسین شاهرخی، گردآورنده کتاب »بر 
مدار اخالق و انصاف« بود تا همراه با حدود ۱۰۰ نفر دیگری که 
به صورت مجازی در جلسه حاضر بودند، مراسم رونمایی از کتاب 
یادبود اســتاد فقید دانشکده شیمی دانشــگاه شریف و اولین 
سرپرســت دانشــگاه صنعتی اصفهان بعد از انقالب اسالمی، 
دکتر محمدرضا سعیدی و اعالم برگزیدگان نخستین دوره جایزه 

دکتر سعیدی را برگزار کنند.

یک تالش یک ساله
دکتر محمدرضا سعیدی، ۲۷ تیر ۱۳۹۹ دار فانی را وداع گفت. 
چندماه بعد از وفات دکتر ســعیدی، به پیشنهاد خانواده او، کار 
گردآوری کتاب یادبود اســتاد فقید دانشکده شیمی آغاز شد؛ 
یادداشت ها و خاطرات همکاران دانشگاهی، دوستان، آشنایان، 
فرزندان و دانشجوهای دکتر سعیدی به همراه چند گفت وگو با 
دوستان و همکاران نزدیک درباره ابعاد مختلف زندگی او و نیز یک 
گفت وگوی مفصل با همسر برای مرور یک عمر زندگی مشترک. 
دست اندرکاران کتاب از اسفند ۹۹ جمع آوری یادداشت ها و انجام 
مصاحبه ها را شروع می کنند و در نهایت نسخه اولیه یادداشت ها 
و گفت وگوها تا اواخر بهار ۱۴۰۰ آماده می شود و بعد از آن نوبت 
بــه ویرایش و صفحه آرایــی و طراحی های الزم و چاپ می رســد 
تــا در نهایت کتاب »بر مدار اخالق و انصاف« در ۱۰۰۰ نســخه 
آماده شده و به دست دوستان و آشنایان و همکاران مرحوم دکتر 
سعیدی برسد و در کتابخانه های دانشگاهی کشور آرشیو شود.

نام نیکوی استاد خوش اخالق و منصف
دکتر محمدرضا موحدی، معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه، 
دکتر باقرزاده، استاد دانشــکده شیمی و دکتر عباس توسلی، 
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز سخنرانان آغاز برنامه بودند 
و از شــخصیت و اخالق و منش دکتر ســعیدی گفتند. در ادامه 
برنامه، دکتر باغــرام و مهندس شــاهرخی گپ وگفت کوتاهی 
دربــاره کتاب »بر مدار اخالق و انصاف« داشــتند. باغرام به نام 

کتاب اشاره و مطرح کرد با اینکه وجوه علمی شخصیت مرحوم 
دکتر سعیدی در کتاب به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته 
است، به سبب تأکید همه روایت های کتاب بر اخالق و انصاف او، 

چنین عنوانی برای این یادنامه انتخاب شده است.
شاهرخی نیز ضمن اشــاره به حساسیت های اخالقی مرحوم 
سعیدی در استفاده از خدمات عمومی و توجه به بیت المال بیان 
کرد که هزینه های تهیه و انتشار کتاب تماما از سوی خانواده این 
استاد فقید تأمین شده است. همچنین با تأکید بر وجوه اخالقی 
شــخصیت او که بخش هایی از آن در البه الی روایت های کتاب 
قابل مشــاهده اســت، گفت که حتی اگر دکتر سعیدی استاد 
دانشگاه نبود و یک فروشنده ساده بود، باز هم یک انسان بزرگ 
به شــمار می رفت، چرا که از هیچ کس نمی توانید بشنوید که از 
او کوچک ترین رنجشی دیده باشد. حمید سعیدی، فرزند ارشد 
مرحوم دکتر سعیدی و صدیقه معینی، همسر او نیز در سخنان 
کوتاه خــود از حضور افــراد در این برنامه و نیز مشــارکت افراد 

مختلف در تهیه و نشر کتاب تشکر و قدردانی کردند.

جایزه ای به یاد استاد
دیگر بخش این برنامه به معرفی برگزیدگان نخستین دوره جایزه 
دکتر محمدرضا سعیدی اختصاص داشت؛ حمزه حسن بیگی؛ 
دانشجوی دکترای دانشــگاه علوم پایه زنجان، هرمز خسروی؛ 
دانشجوی دکترای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، محمد 
حافظی؛ دانشجوی دکترای شــیمی تجزیه و مرتضی حسنی، 
دانشجوی شیمی آلی دانشگاه صنعتی شریف چهار دانشجویی 
بودنــد که به عنــوان برندگان این جایزه انتخاب شــدند و درباره 
کارهای تحقیقاتی شان گزارش کوتاهی ارائه دادند. بنا به گفته 
دکتر محمدرضا هرمزی نژاد، مدیر امور پژوهشی و استاد دانشکده 
شیمی دانشــگاه قرار بوده این جایزه به یک نفر از دانشجوهای 
دانشکده شیمی دانشگاه شریف و یک نفر از دانشجوهای گرایش 
شیمی آلی در کل کشور که امتحان جامع را داده اند، اهدا شود، 
اما در ســال اول و با توجه به نزدیک بودن امتیازها و با مشــورت 
خانواده دکتر سعیدی، سطح جایزه از ۴۰ میلیون به ۵۰ میلیون 

افزایش پیدا کرده و در هر بخش به دو نفر اهدا شد. 

گزارش

انتخاب واحد در درایه
درایــه شــماره مهــر ۱۴۰۰ خود را 
شــماره اول دوره ششــم نام گذاری 
کــرده کــه اقدامــی عجیب از ســوی 
بچه هــای انجمن علمی همبند اســت 
و بهتر بود با تغییر ســال، دوره نشــریه 
عوض نشــود. بخــش خبــری درایه، با 
طنزی خوب و جذاب و البته سرخوشانه 
شــروع متفاوتی را بــرای خوانندگان به 
همــراه دارد. در ادامــه، دو یادداشــت 
درباره انجمن علمی و شــورای صنفی، 
بخش های دانشکده ای نشریه را تشکیل 
می دهــد. پرونده درایه هــم به انتخاب 
واحد و توصیه هایی برای سال پایینی ها 
و تجربیات و مشــکالت ســال باالیی ها 
می پردازد. درایه در یک یادداشــت آزاد 
هم توصیه هایی برای دســتیار آموزشی 
بــودن دارد. در ادامه بخــش فرهنگی 
درایه شروع شده تا سریال و بازی و فیلم 
معرفی کند. درایه ای ها از سر بازاریابی 
یا اعتماد بــه نفس پیشــنهاد کرده اند 
که غلط هــای امالیی بخش فرهنگی را 
بگیرید تا جایزه ببرید. تیتر جلد نداشتن 
این شماره نیز از جذابیت جلد خالقانه و 

خوب آن کاسته است.

منبر محرمی
منبــر هیئت الزهراء )س( شــماره ۱۸ 
خود را محرم امسال منتشر کرد و عنوان 
»اقامه دین، امام و امت« را برای جلدش 
انتخــاب کرد. طــرح گرافیکی جلد از 
هیئت هنر گرفته شده، ولی جانمایی 
لوگو در آن مشــکل جدی دارد. گرچه 
منبری هــا در لید بخش گفت وشــنود 
خود، از مصاحبه نام برده اند، از پرسش 
و پاســخ و چالش خبری نیست و فضا، 
همچون نام مجله، منبر اســت. مطلب 
بعدی تالشــی برای یافتن هدف قیام 
امام اســت و گرچه عنــوان جمع آوری 
مطلب برای آن تدارک دیده شــده، اما 
جای خالی منابع یــا ارجاع در متن به 
چشــم می خورد. در محضر علما، کار 
گرافیکی نسبتا خوبی است که سخنان 
امــام و رهبری و شــهیدان بهشــتی و 
مطهــری را دربــاره قیام و امــام جمع 
کرده اســت. مطلبی درباره شفاعت و 
نقد پیرامون خرافه های پیوســته به آن 
از دیگران مطالب منبر است که در کنار 
دو مطلــب درباره متــروک ماندن قرآن 
و عزاداری زیر ســایه کرونا بخش های 
پایانی منبر را تشــکیل می دهد. منبر 
صفحه آرایی زیبایی دارد، اما دو نقد به 
آن وارد اســت؛ استفاده از روتیتر برای 
جلــب توجه مخاطــب می تواند کمک 
کنــد؛ موضوعی کــه روی جلد رعایت 
شــده، ولی در بعضی صفحات داخلی 
فراموش شــده اســت و دیگر آنکه اسم 
نویســنده بهتر اســت در ابتدای متن 

قرار گیرد.

میز 
نشریات

فتوحی در میدان
میدان انقالب بســیج دانشجویی 
در شماره ۸۶ خود بیشتر به دانشگاه 

پرداخته اســت. »روایت فتــوح« تیتر 
جلد و یادداشــت اصلی میدان اســت 
که نگاهــی انتقادی به ابعــاد مختلف 
هفــت ســال ریاســت فتوحــی دارد. 
»کمپانی-دانشــگاه ها« نیــز ترجمه و 
توضیح یک سخنرانی چامسکی درباره 
تجاری ســازی آمــوزش عالی اســت. 
گفت وگویی بــا دکتر ســیدمحمدباقر 
مالئــک، اســتاد دانشــکده هوافضــا 
بــا موضــوع چالش هــای پیــش روی 
دانشــگاه بخــش بعــدی ایــن پرونده 
اســت. بخش های خارج از پرونده  این 
شماره نیز در یادداشت هایی به انتقاد از 
صداوسیما و موضوعاتی نظیر تحریم و 
پرونده کرسنت پرداخته است. »اندیشه 
در بحران«، عنوان آخرین یادداشــت 
این شــماره پریادداشــت میدان است 
کــه در آن درباره فقــدان و مهجوریت 
اندیشــمندانی چون عالمــه حکیمی 
و حســن زاده آملی صحبــت می کند و 
به نقــد جریان های فکــری کاتوره ای 
در شــبکه های اجتماعــی کــه توجه 
زیاد مــردم را به خود جلــب کرده اند، 
می پــردازد. اینفوگرافیکــی از آخرین 
وضعیت کشورهای اسالمی، گزارشی از 
برنامه های جهادی بسیج و دل نوشته  ای 
درباره امیرحســین جیرانــی زاده دیگر 
بخش های شــماره اول میــدان در ترم 
جدید اســت. صفحه آرایی این شــماره 
مشکل چشــم گیری ندارد، اما ترکیب 
رنگی بعضــی از متن های آن مثل متن 
»یک  تهران  محرومیت« باعث می شود 
خواننــده کمتــر بــه آن روی بیــاورد. 
همچنین آوردن نام نویسنده در ابتدای 

متن مناسب تر و بهتر به نظر می رسد.

عطش، پس از مدت ها
عطش ۳۳ در شــهریور منتشر و عالوه 
بــر یادداشــتی مناســبتی پیرامــون 
عاشــورا، در مطلبــی در صفحــه یک 
خود به شــازده کوچولو پرداخته تا هم 
نمــود جامعه اســالمی را توضیح دهد 
و هم از خالل توصیف شازده کوچولو، 
یــک وضعیــت آرمانی را ترســیم کند. 
طوالنی ترین مطلب عطش »انســان، 
از کجا و به کجا؟« اســت که به بررسی 
تاریخ انسانی از منظر زیست شناختی 
می پردازد. عطش در صفحه آرایی خود 
مطلــب را از یک صفحه به صفحه دیگر 
ادامــه داده و این چینــش، تا حدودی 
خســته کننده و ســخت خوان اســت. 
عطش قسمت بزرگی از صفحه اول خود 
را نیز به لوگو اختصاص داده و دو عکس 
کوچــک بــرای دو مطلب ایــن صفحه 
انتخــاب کرده که ذوق و ســلیقه ای در 

این چیدمان دیده نمی شود.

میز 
نشریات

خبر
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گفت وگو با دبیر هیئت الزهراء )س( درباره حادثه منجر به فوت امیرحسین جیرانی زاده

مسئولیت بر عهده هیئت است
مهــر ۱۴۰۰ بــرای خیلــی از مــا تلــخ بود؛ 
چــه آنهایی کــه در هیئت دانشــگاه دم خور 
امیرحســین جیرانی زاده بودند و ادب و صفا 
و صمیمیــت و خلوصــش را دیده بودند و بعــد از آن هم، 
همین هــا را همراه با صبری که منشــأش آســمانی بود، 
در رفتــار و گفتار و حاللیت طلبیدن پدرش و ایســتادگی 
خانواده اش دیدند و چه آنهایی که از روز بعد از حادثه و از 
طریق پیام های دعا و مناجات و توسل و نذر و قربانی اسم 
امیرحســین به گوش شــان خورد و چهره اش را در معدود 
عکس هایــی که در گروه هــا و کانال ها و توییتر دســت به 
دست می چرخید، دیده بودند و چند روزی حداقل میان 
روزمره ها و سرشلوغی هایشان دست به دعا و لب به ذکر و 

دل به توسل مشغول کرده بودند.
امیرحسین جیرانی زاده، دانشجوی ورودی ۹۸ دانشکده 
مکانیــک، آخرین دقایــق روز چهارشــنبه، ۱۴ مهر بر اثر 
حادثــه ای که در مســجد دانشــگاه و هنــگام جمع آوری 
سیاهی های عزاداری محرم و صفر هیئت برایش رخ داد، به 
کما رفت، ۵ روزی در ICU بستری بود، ولی در نهایت صبح 
روز سه شــنبه، ۲۰ مهر از بین ما رفت. دو روز بعد، مراســم 
تشییع و تدفین او در حیاط مسجد دانشگاه و بعد از آن در 
بهشت زهرا با حضور خانواده و اقوام و آشنایان و دوستان 
و هم دانشــگاهی ها و هم هیئتی ها با شکوه تمام و متبرک 
به پرچم گنبد امام حسین )ع( و امام رضا )ع( برگزار شد و 
مراسم یادبودش هم روز شنبه، ۲۴ مهر در مسجد دانشگاه 
برپا بود. یک شــنبه، ۲۵ مهر گفت وگوی کوتاهی با رسول 
اقبالیــان، دبیر هیئت الزهراء )س( داشــتیم و درباره این 
حادثه تلخ کمی پرســیدیم و شنیدیم. گزارش زیر حاصل 

این گفت وگو و البته مشاهدات خود روزنامه است.

سقوط دردناک
هر ســال شب آخر صفر که می رســد، بعد از پایان مراسم 
عــزاداری و رفتن عزاداران، خادمان هیئت ســیاهی ها و 
تجهیزات مربوط به مراسم عزا در مسجد و سطح دانشگاه 
را جمع می کنند. البته کارها معموال از شــب قبل شروع 
شــده و تا چند روز بعد از ماه صفر هم ادامه دارد. امسال 
از ظهــر روز ۲۹ صفــر )چهارشــنبه، ۱۴ مهــر( بچه های 
هیئت جمع آوری ســیاهی های ســطح دانشــگاه را آغاز 
می کنند. بعد از پایان مراســم عزاداری شب نیز بچه ها به 
۵ گروه تقسیم می شوند تا کارها به طور موازی پیش برود؛ 
عده ای در ورودی مسجد از سمت خیابان آزادی، گروهی 
در سطح دانشگاه، برخی در حیاط مسجد و خیابان های 
اطراف آن، عده زیادی هم در شبســتان اصلی مسجد و 
البته چند نفری هم برای جمع آوری پنل های آکوستیک 
نصب شــده در زیر گنبد مسجد به پشت بام می روند. بین 
هر گروه از بچه ها نیز یکــی از بزرگ ترها و باتجربه ترهای 
هیئت حضور دارد تا کارها به شــیوه درســت پیش برود و 

مشکلی پیش نیاید.

یکی از بچه هایی که در طول مراسم در قسمت انتظامات 
مشــغول به خدمت بــوده، می خواهد بــه گروهی کمک 
کند که برای جمع آوری پنل های آکوســتیک به پشت بام 
می روند، به همین خاطر ســراغ امیرحسین جیرانی زاده 
که مسئول بخش انتظامات مراسم آخر صفر بوده، می رود 
و به او اطالع می دهد. امیرحسین خودش هم ابراز تمایل 
می کند و داوطلب می شــود که برای کمک، همراه آنها به 
پشت بام برود، چراکه در مراسم های قبلی هم تجربه نصب 

و جمع کردن پنل های آکوستیک را داشته است.
بچه ها از طریق پنجره های گنبد مســجد که یک طرفش 
به پشــت بام راه دارد و یک طرفش هم بــه داخل گنبد باز 
می شــود، به پنل های آکوســتیک دسترســی دارند و از 
طریق همان ها، پنل های دوخته شده به هم را از روی توری 
نصب شده زیر گنبد مسجد به سمت خودشان می کشند و 
از فضای زیر گنبد خارج می کنند. امیرحسین برای جمع 
کردن پنل ها به لبه داخلــی یکی از این پنجره ها می رود. 
اینجا را دیگر کســی اطالع دقیق ندارد که چه اتفاقی رخ 
داده، چراکه هیچ کس شــاهد عینــی صحنه نبوده، ولی 
امیرحســین از لبه پنجره به ســمت داخل مسجد سقوط 
می کند و ابتدا روی پنل های آکوستیک و توری نصب شده 
زیــر آن می افتد، ولی آنها توان تحمل وزن یک انســان را 
ندارند و پاره می شوند. بعد از آن امیرحسین به کف مسجد 
برخورد می کند و به ســر و چند قسمت دیگر بدنش ضربه 

وارد شده و در اثر آنها به کما می رود.

۵ روزی که ۵ سال بود
بــه محض وقــوع حادثه، بچه هــا پیگیر حضــور اورژانس 
می شوند. آمبوالنس دانشگاه در ساعات غیراداری خدمت 

نمی دهد و راننده اش در دانشگاه حضور ندارد. البته اگر 
راننده هم حضور داشت، آمبوالنس بدون نیروی درمانی 
به کاری نمی آمد. به همین خاطر با اورژانس تماس گرفته 
شده و ابتدا یک نیروی درمانگر با موتورسیکلت خودش را 
به مسجد دانشگاه رسانده و حدود نیم ساعت بعد از وقوع 
حادثه نیز، آمبوالنس می رسد و امیرحسین به بیمارستان 
امــام خمینی )ره( منتقل و ابتدا در اورژانس و ســپس در 
 ICU بستری می شود، اما متأسفانه ۵ روز بستری در ICU
نیز ســطح هوشیاری امیرحســین را به حدی نمی رساند 
که امکان عمل های جراحی الزم فراهم شــود و در نهایت، 
امیرحسین،  صبح سه شنبه ۲۹ مهر با ایست قبلی به طور 
کامل از بین ما مــی رود. البته با موافقت خانواده، بعضی 

از اعضای بدن او اهدا می شود.

کارهای زیادی روی زمین مانده است
اقبالیان می گوید هیئت الزهراء )س( مسئولیت کامل این 
اتفاق را می پذیــرد و وظیفه خودش می داند تا حد امکان 
از بروز حوادث مشــابه جلوگیری کند. همچنین نماینده 
هیئت امنای هیئت در مراسم تشییع و تدفین امیرحسین، 
یک بــار دیگر از خانواده جیرانــی زاده و همه افراد داغدار 

عذرخواهی کرد.
به گفته دبیر هیئت، در اولین قدم بچه های هیئت مشغول 
بررسی دقیق و با جزئیات تمام فرایندهای هیئت هستند 
تــا فرایندهای خطرنــاک در تمامی بخش هــای هیئت و 
قسمت های خطرآفرین مســجد دانشگاه مشخص شود. 
چندین جلســه هم در این رابطه در هیئت تشــکیل شده 
و از راهنمایــی و توصیه های متخصصیــن HSE داخل و 
خارج دانشــگاه هم بهــره گرفته می شــود. هیئت امنای 
هیئت نیز که در آن رئیس دانشگاه و مسئول نهاد رهبری 
دانشــگاه حضور دارند، به زودی تشکیل جلسه می دهد 
و در آنجا نیز درباره ایمن ســازی هرچه بیشتر فرایندهای 
هیئــت تصمیم گیری خواهد شــد. همچنین قرار شــده 
برای استقرار یک دستگاه آمبوالنس در محوطه دانشگاه 
در هنگام برگزاری مراسم های هیئت پیگیری های الزم از 

سازمان ها و نهادهای مربوطه صورت گیرد.

طرحی به یاد امیرحسین جیرانی زاده
با همت مســئوالن و فارغ التحصیالن هیئت، پیش نویس 
طرحی برای مدیریت ریســک و ایمنی مســاجد، هیئات 
و تکیا تدوین شــده تا هرســاله در ســطح کشــور به اجرا 
درآید و طی آن، هم مســئوالن مســاجد و هیئت ها و تکایا 
آموزش هــای الزم را ببیننــد و هــم بررســی ها و اقدامات 
الزم برای کاهش خطر در این محل ها پیگیری شــود. این 
طرح قرار اســت به اسم امیرحســین جیرانی زاده، خادم 
هیئت الزهراء )س( تصویب شده و به اجرا درآید تا در همه 
حسینیه ها و مساجد و هیئات، تا حد امکان شاهد چنین 

حوادث تلخ و جبران ناپذیری نباشیم.

گزارش

 معاونت ندانشجویی
و نفرهنگی

می گویند دنیا جای غریب و عجیبی 
اســت؛ مثال جنگ های صدساله، 
۱۱۶ سال طول کشید و کاله پانامایی در 
اکوادور تولید می شود. اما نیازی نیست 
آدم تا آنجا را بررسی کند، اگر نگاهی به 
همین دوروبرها بیانــدازد، تا گردن در 
باتالق، ببخشــید، دریای زالل غرابت 
فرو می رود. البته آدم باید خدا را شــاکر 
باشــد که ما چنین چیزهایی در شریف 
نداشته و نداریم، و اگر گاهی از این قسم 
مطالب می شــنویم، همه شان بازگوی 
تجربیات دوســتان مان اســت که ساز 
خارج و اپالی کوک کردند. آن  دوست ها 
برایمــان تعریف می کنند کــه معاونت 
دانشجویی شــان می گویــد غم و غصه 
نخورید، تنهایتان نمی گذاریم و حق تان 
را می گیریــم. اگر کارتــان هر جایی در 
دانشــکده گیــر افتاد، به مــا بگویید تا 
موضوع را از این دفتر خوشــگل مان به 
آن یکی دفتر خوشگل ترمان بفرستیم 
و منشــی و معاون و همه را مطلع سازیم 
تا کارگشایی کنند؛ بل شهد و شیرینی 
کارگشــایی و احســاس مســئولیت را 
بــه شــما بچشــانیم. اما وقتــی همان 
دانشجوها گیر معاونت می افتند، معاون 
همچون معشوق سعدی جواب می دهد 
که کدام دانشجو، چه نشان، کی، کجا، 
که گفت؟ اما من می دانم، این دوستان 
فرنگ رفته ما خوشــی زیر دل شان زده، 
وگرنه همه معاونت های دانشــجویی از 
مادر به آدم نزدیک ترند. مگر می شــود 
اصال؟ اگــر هم چنیــن گفته اند، برای 
آن بوده که خواســته اند دانشــجو روی 
پــای خــودش هــم بایســتد؛ معاونت 
دانشجویی هم مانند معاونت آموزشی 
اســت و خون دل دانشجوهای عزیزش 
را می خورد؛ برای مثال، اگر شما نسبت 
به قانون شکنی های استادی معترض 
هستید و مسأله را با معاون آموزشی در 
میان می گذارید و معاون جواب می دهد 
که »دانشــجوی لیســانس روشن فکر 
نخواستیم! دانشــجوی لیسانس باید 
درس بخواند و ســرش پایین باشــد«، 
منظور معاون آموزشــی خــدای نکرده 
این نیست که شما را چه به این حرف ها، 
بلکه ضــرورت ســربه زیری و فروتنی را 
گوش زد می کنــد، و چنیــن فضیلتی 
بر هیچ کس پوشــیده نیست. اما خب 
دنیای غریبی اســت؛ ما که خارج را از 
نزدیک ندیده ایم، شاید هم همین طور 
باشــد. خدا که به راحتــی از نفت های 
به غارت رفتــه خاورمیانــه نمی گــذرد. 
ولی آه این نفت ها را نباید به آن دوست 
خارج رفتــه گفــت، بایــد همدلی کرد 
و دریــغ خــورد؛ ای کاش می ماندند، 
صدای شــان شــنیده و مهــر مــادری 

نصیب شان می شد.

علی محمدی 
دینانی

نامه وارده

حاج مسعود جیرانی زاده، پدر امیرحسین جیرانی زاده
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گفت وگو با دکتر رسول جلیلی، سرپرست جدید دانشگاه

هر دوره ای از دانشــگاه یک شــاخصه اصلی 
نیمــه دوم دوره دکتــر  داشــته؛ مثــال در 
ســهراب پور دانشگاه به سمت تقویت ارتباط 
با صنعت رفت، در دوره دکتر فتوحی دانشگاه 
یــک بازنگــری در ایــن زمینه انجــام داد، در 
زمینه هــای عمرانــی پروژه هــای زیــادی در 
دســتور کار قرار گرفت و ارتباط با صنعت هم 
از طریق ناحیه نوآوری شریف ادامه پیدا کرد. 
همچنیــن در برخی دوره هــا مثل اواخر دهه 
۶۰ و اوایل دهه ۷۰، تقویت فضای آموزشــی 
دانشگاه مطرح شد. شــاخصه اصلی دوران 
ریاســت شــما بر دانشــگاه چه خواهد بود و 

هدف اصلی شما در این دوران چیست؟
من با برخی دوســتان درباره برنامه هایم برای دانشگاه 
صحبت کرده ام و برنامه ای به وزیر علوم هم ارائه داده ام، 
امــا این برنامه ایده ها و سمت وســوهای کلی را نشــان 
می دهد. در کشــور یک سری اســناد باالدستی وجود 
دارد که درمورد برخی، باید تا حد ممکن در راستای آنها 
حرکت کرد و از آن ها عدول ننمود و به برخی هم باید به 
عنوان راهنما نگاه داشت، چرا که ممکن است با شرایط 
دانشــگاه ســازگار نباشــد و یا به زمینه های تخصصی 

دانشگاه  مرتبط نباشد.
دسته دیگری از اسناد، برنامه ها و نظرات دولت محترم،  
یعنی برنامه های دولت سیزدهم در حوزه آموزش عالی 
است. همچنین خود دانشــگاه برای آینده میان مدت 
برنامه هایــی دارد کــه در قالــب برنامه هــای راهبردی 
خودش را نشــان می دهد. تاکنــون دو برنامه راهبردی 
برای دانشگاه تدوین شده که عقل جمعی و تخصصی 
دانشگاه آنها را تهیه کرده است. همچنین وزیر محترم 
علوم، برنامه ای را در موقع اخذ رأی اعتماد، به مجلس 
ارائه کرده و در اختیار روسای دانشگاه ها هم قرار داده 

تا آموزش عالی یک آهنگ واحد داشته باشد.
عالوه بر اینها و در مصداق خاص دانشگاه شریف، بنده 
یک برنامه  عملیاتی اولیه برای ایجاد تحول در دانشگاه 
آماده کرده ام که شــریف را به عنوان الگوی دانشــگاه 
تحول آفریــن در گام دوم معرفــی می کنــد. این برنامه 
شامل هشت سرفصل است و سه حوزه آموزش، پژوهش 

و خدمت را شامل می شود.
ســیر آموزشــی دانشــگاه از نظر کیفی اوال باید حفظ 
شــده و ثانیــا ارتقا پیدا کند؛ اگر دانشــگاه دانشــجو و 
استاد باکیفیت نداشته باشــد، کیفیت آموزشی آن در 
میان مدت در رقابت با دیگران کاهش می یابد. دانشگاه 
باید در حوزه آموزش ســرآمدی و به روز بودن خودش را 

حفظ کند.
حوزه پژوهش دو وجه بنیادی و کاربردی دارد. در حوزه 
پژوهش بنیادی شــریف دانشکده هایی دارد که سرآمد 
هســتند و باید تولید علم در دنیــا را دنبال کرده و با آن 
همراه باشــند، چرا که ما باید از تولید علم در دنیا سهم 
داشته باشیم. البته ممکن است ما علی رغم تولید علم 
در این بخش، نتوانیــم آن را در صنعت و فناوری به کار 
ببریــم، ولی از آن بی اســتفاده هم نخواهیــم ماند. اما 
بخشــی که بیشــتر باید مورد توجه قرار گیرد، پژوهش 
در راســتای رفــع مشــکالت فناورانه صنعــت و جامعه 
است. پژوهش در راستای رفع نیازهای جامعه در شعار 
راحت است، ولی در عمل دشــواری های زیادی دارد.  
بنده بخش عمده ای از ۲۶ ســال حضورم در دانشــگاه 
را درگیــر این موضوع بوده ام و دغدغــه و انگیزه زیادی 
برای جهت دهی تحقیقات و پژوهش های دانشجوهای 
تحصیالت تکمیلی داشــتم، اما موانع و ســختی های 

زیــادی در این مســیر وجــود دارد که بخشــی از آن به 
عادت و فرهنگ و شیوه مدیریتی و نگاه بخش مصرفی 
ما در صنایع و سازمان ها و دولت به محصوالت خارجی 
برمی گردد. چیزی که جایش در دانشــگاه خالی ست، 
ارتباط میان نیازهای بنیادین جامعه و توان پژوهشــی 

دانشگاه است.
از ســوی دیگر دانشــگاه مجموعه بزرگی از استادان و 
کارمندان و دانشــجوها و بازنشستگان است که باید به 

آنها و حتی خانواده های آنها خدماتی ارائه کند.
بنابراین شــما به رفع نیازهای جامعه از سوی 
دانشــگاه از طریــق پژوهش هــای کاربــردی 
اهمیت ویــژه ای می دهید و ایــن موضوع در 
برنامه های شما جایگاه ویژه ای خواهد داشت. 
بــرای نیل به ایــن هدف چــه اقداماتی انجام 

خواهید داد؟
جمعیت قابل توجه اعضای هیئت علمی و پژوهشگران 
دانشــگاه ظرفیت اصلی ما برای رفع نیازهای جامعه از 
سوی دانشگاه اســت. البته چند مالحظه وجود دارد؛ 
اوال باید مســئله وجود داشته باشــد. مسئله در جامعه 
وجود دارد، ولی کشــف مســئله چطور؟ وقتی درهای 
کشــور بسته می شود، فهرستی از مســائل در رسانه ها 
و سخنان مســئولین و نامه های ارسالی به دانشگاه در 
قالب نیاز پژوهشی ارائه می شود. برخی مسائل هم در 
کف جامعه اســت و افرادی باید آنها را استخراج کنند. 
در دانشــگاه ظرفیت استخراج این مسائل وجود دارد. 
بعد از اســتخراج مســائل، نوبت به پژوهــش روی آنها 
می رســد و پژوهش نیاز به منابع مالی، نیروی انسانی، 
آزمایشــگاه و تجهیزات، مواد اولیه، پذیرش ریسک، و 
صبر و حوصله دارد. به طور مثال، امروز به ماهواره های 
ســبک وزن نیاز داریم، ولی در شــش ماه نمی توانیم به 

آن برسیم. اگر شریف ست زنده نگه داشته شده و ادامه 
می یافت، می توانســتیم اآلن از طریق برگزاری رقابت 
بین دانشگاه ها به سمت ماهواره های سبک وزن برویم 
تا نیازمان در یکی دو سال رفع شود، ولی اآلن باید روی 
پنج ســال و ده ســال برای عرضه ماهــواره مورد تقاضا 

صحبت کنیم.
اتصال و ارتباط ظرفیت پژوهشــی دانشگاه به نیازهای 
جامعــه، مقدماتی طلب می کند که باید فراهم شــود و 
از جمله وظایف مدیریت دانشــگاه تالش در راســتای 
فراهم شــدن این مقدمات است. وقتی مقدمات فراهم 
شــد، باید عرضه محصول پژوهشــی صورت گیرد، چرا 
که اگــر محصول در بازار خریداری نداشــته باشــد، با 
شکســت مواجه می شــود. اگر درهای کشور بی محابا 
باز باشــد و هرچه نیاز داریم را با قیمت ارزان تر از خارج 
تهیه کنیم، همه زحمات به هدر می رود. وظیفه مدیریت 
دانشگاه این اســت که از طریق ارتباط گرفتن، جلسه 
گذاشــتن، قانع کردن، مقاله نوشــتن، سخنرانی و ... 
کاری کند که این زیســت بوم پویا و فعال باشد و عرضه 
محصول پژوهشــی رخ بدهد تا بخشی از درآمد حاصل 
از این عرضه فناوری به دانشگاه بازگردد و زنده ماندن و 

استمرار آن را تأمین کند.
ما تا ابد نمی توانیم همه نیازهای کشور را، به ویژه آنهایی 
که فناوری بــاال و کلیدی دارند، از خارج تهیه کنیم. به 
عنــوان مثال، در حــوزه کامپیوتر صورت مســئله های 
زیادی وجود دارد، اما بعضی اوقات، دانشگاه به مسائلی 
می پردازد که در واقع می توان آن ها را ذیل عنوان خدمت 
دسته بندی نمود تا پژوهش، ولی به عنوان نیاز پژوهشی 

به دانشگاه ارائه می شود.
اگر بخواهیم بــه صورت مصداقی تر صحبت 
کنیم، برنامه های اصلی شما در این دوره چه 

خواهد بود؟
برخی از ســرفصل های برنامه های مــن برای این دوره 

چهار ساله در موارد زیر خالصه می شود:
اولین بحث تقویت زیرساخت آموزش بین رشته ای در 
دانشگاه است. ما در سال های اخیر به برخی مفاهیم 
مثل داده یا زیست فناوری در دانشگاه توجه داشته ایم، 
ولی راه اندازی برخی رشــته ها یا گرایش های نوین در 
دانشگاه با تأخیر صورت گرفته است. ممکن است نیاز  
باشد چند رشته/گرایش را با هم تلفیق کنیم تا بتوانیم 
آموزش بین رشــته ای در این موضوعات داشته باشیم. 
برخــی اوقات معطل وزارت علوم و ســازمان ســنجش 
می مانیــم تــا دانشــجوی تحصیالت تکمیلــی در این 
گرایش های نو به دانشگاه اختصاص داده شود، چرا که 
آموزش بین رشته ای به دانشجو و پژوهشگر نیاز دارد تا  

زیست بوم زنده بماند.
مســئله محور کــردن پژوهش هــا موضــوع بعــدی 
اســت. اگر بتوانیم تعدادی مســئله برای هر دانشکده 
و پژوهشــکده به عنوان مســائل موردنیــاز جامعه که با 
فناوری رفع و رجوع می گردد، تعریف کنیم، می توانیم 
بــه پژوهش هایمان طــوری جهت بدهیــم که ملموس 
بوده و خواهان داشــته باشــد. اگر پژوهشــی خواهان 
داشته باشــد، انگیزه پژوهشــگر هم افزایش می یابد. 
بین پژوهشــی که مقاله خیزی باالتری داشته و فناوری 
پیشــرفته تری هم دارد، ولی مشتری و خواهانی ندارد 
و پژوهشــی که با وجــود مقاله خیزی کمتــر و فناوری 
پایین تر، خواهان دارد، دومی اولویت بیشتری خواهد 
داشــت و برای تیم پژوهشــگر انگیزه بیشــتری ایجاد 
می کند و پایدارتر اســت، چــون منافع عرضه محصول 

آن به مبدأش برمی گردد.
همچنین نیاز اســت روی نظام های نــوآوری فناورانه، 

همکاری رفته، همکاری آمده
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آخرین دوشنبه مهر، آخرین دوشنبه ریاست هفت ساله دکتر محمود فتوحی در شریف هم بود و اولین روز حضور دکتر رسول جلیلی در دفتر ریاست 
دانشگاه. رئیس سابق و سرپرست جدید حوالی ساعت دوی بعدازظهر ۲۷ مهر از جلسه با وزیر علوم به دانشگاه بازگشتند تا در جلسه ای با حضور 
معاونان و مدیران دانشــگاه شــرکت کنند و ریاست شــریف بین آنها دست به دست شــود. همان روز از دکتر جلیلی وقتی برای مصاحبه خواستیم 
و عصر روز بعد در دفتر ریاســت، مشــغول یک گفت وگوی یک ساعته با سرپرست دانشگاه صنعتی شــریف و عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی بودیم. 
جلیلی همان ابتدا گفت که حرف هایش یک صحبت اولیه اســت و بعدا با جزئیات بیشــتر و مفصل تر صحبت خواهد کرد، برنامه هایش را در ســه محور آموزش، 
پژوهش و خدمت تا حدودی تشریح کرد و بر پژوهش های کاربردی و در خدمت رفع نیازهای جامعه تأکید داشت؛ محصوالتی و خدماتی که دانشگاه به جامعه و 
صنعت ارائه می دهد و منافع آن به خود دانشگاه برمی گردد تا این زیست بوم زنده بماند و بتواند توسعه پیدا کند. سرپرست جدید دانشگاه شعارش را »شریف 

برای زندگی« قرار داده و در صحبت هایش از لزوم بازگشت فضای دانشگاه به شرایط قبل از کرونا هم سخن گفت.

اجتماعی و سیاستی کار کنیم و آنها را در دانشگاه توسعه 
دهیم؛ مثل همین پژوهشکده هایی که در دهه اخیر در 
دانشگاه ایجاد شده و مورد توجه دولت و سیاست گذاران 

هم قرار گرفته اند.
توسعه ناحیه نوآروی شــریف نیز اقدام بسیار خوبی 
بوده که با همت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری 
و هیئت رئیســه دانشــگاه و افــرادی مثــل مهنــدس 
دهبیدی پــور صورت گرفتــه و اآلن ایــن ناحیه هویت 
منحصــر به فرد خودش را دارد. ایــن ناحیه هنوز جای 
کار زیــادی دارد تا منطقــه اطراف دانشــگاه از حالت 
صرفا مسکونی به منطقه ای تبدیل شود که به نوآوری و 
کار دانش بنیان و حل مســئله شناخته شود. برای نیل 
به این هدف، ایده ای که به ذهن من می رسد این است 
که واحد تحقیق و توســعه شــرکت های بزرگ ایرانی در 
این منطقه استقرار یابند، چرا که در این صورت، منابع 
مالی و مسئله وارد منطقه می شود و ساخت وساز صورت 
می گیرد و آزمایشگاه در منطقه ایجاد می شود. به تدریج 
با این کار ناحیه نوآوری شــریف در ســطح کشــور برند 
شده و این برند به توسعه ناحیه و افزایش گردش مالی و 
تولید ثروت و منتفع شدن دانشگاه از این ناحیه کمک 
می کند. اگر برخی محدودیت ها برای کشور و دانشگاه 
در عرصه بین المللی رفع شود، می توان به این موضوع 
فکر کرد که حتی شرکت های بزرگ خارجی که در ایران 
فروش  دارند، متقاعد شوند که بخشی از سودشان را  در 
ایران و در جایی مثل ناحیه نوآوری شریف سرمایه گذاری 
کنند.  قطعا دانشــگاه و کشــور نیز از این اقدام منتفع 
شــده، مهاجرت نخبگان کاهش می یابد، و بخشــی از 

مسائل دانشگاه و جامعه مرتفع می شود.
از سوی دیگر کشور در معرض تحول دیجیتال و انقالب 
صنعتــی چهارم اســت و دانشــگاه باید خــودش را به 
ســمت این تحول دیجیتال سوق بدهد. برای این کار 
الزم اســت دانشــگاه فرایندهایش را اصالح و مکانیزه 
کنــد.  فرایندهای مکانیــزه جزیره ای دیگــر خواهان 
نــدارد و باید دانشــگاه به صورت یــک کل واحد و یک 
سازمان نمونه هوشمند باشد. هوشمندی صفر و یکی 
نیســت و طیف دارد. ما می خواهیم حداقل دانشــگاه 
بــه صورت جزیره ای فعالیت نکنــد و همه کارهای یک 
عضو دانشگاه، چه استاد و چه دانشجو و چه کارمند از 
طریق یک دریچه واحد مکانیزه انجام شــود. برای این 
امر، شورای فناوری اطالعات دانشگاه اهمیت بیشتری 
پیدا می کند و خودم در این شورا به صورت مرتب شرکت 
خواهم کرد تا دانشگاه یک محیط یک پارچه خدمت به 
دانشجوها و استادان و کارمندان فراهم نماید. البته این 
کار هزینه هایی هم دارد که باید به فکر تأمینش باشیم.
تقویــت اخــالق حرفــه ای و رونــد ارتقــای اعضای 
هیئت علمــی نیز از جمله برنامه هاســت. الزم اســت 
که در این حوزه به طور مرتب نظارت داشــته باشــیم و 
روش هایمان را بهبود ببخشیم. هر چند سال یک بار یک 
ویرایش و الحاقیه جدیدی برای مکانیزم ارتقای اعضای 
هیئت علمی در نظر گرفته می شود، ولی باید به صورت 

جدی تر دنبال شود.
جوان نگه داشــتن دانشــگاه هم برای ما مهم است. 
جذب اعضای هیئت علمی و کارمندان باید به طور مرتب 
و مســتمر صورت پذیرد تا جریــان ورود نیروهای جوان 
در کنار بازنشســته شدن همکاران مســن تر، دانشگاه 
را همچنــان جــوان و در عین حال با تجربــه نگهدارد و 
جوان هایی که وارد دانشگاه می شوند، در کنار اعضای 
مجرب فعالیت کنند. مشــکالتی وجود دارد که شــاید 
رفع آنها از عهده مدیریت دانشــگاه خارج باشــد، ولی 

باید تالش کرد اســتادان و کارمندان جوان ســال های 
خوبی را در دانشگاه بگذرانند و امکانات مناسب زندگی 

برایشان تهیه گردد.
موضوع دیگر هدفمند شــدن ارتباطات بین المللی  
اســت. ارتباطــات بین المللــی در دهــه اخیــر رشــد 
قابل توجهی داشــته، ولــی باید هدفمندتر شــود. در 
حوزه بین الملــل، ما محدودیت هایی داریم، ولی نباید 
کارهایمان را معطل رفــع آن محدودیت ها کنیم، چون 
ممکن است مرتفع نشود. از سوی دیگر ما دوست داریم 
بــا برخی جاها ارتباطات بین المللی داشــته باشــیم، 
ولی آنها نمی خواهند یا بــه خاطر موانعی نمی توانند. 
دانشــگاه باید به باقی کشــورهای دنیا هــم نگاه کند، 
هرچند در ابتدا کار خیلی سخت است و غیرکیفی جلوه 
می کنــد، اما اگر می خواهیم در چنــد دهه کار موثری 
انجام دهیم و از ظرفیت دانشــگاه در راســتای ارتقای 
نفوذ ایران در کشــورهای دیگر اســتفاده کنیم، نیاز به 

این اقدام داریم.
منظور شــما این اســت که در حال حاضر که 
ارتباطات بین المللی دانشگاه با اروپای غربی 
و آمریکای شمالی با محدودیت مواجه است، 

بیشتر به کشورهای منطقه توجه کنیم؟
بــرای فرصــت مطالعاتــی مقاصــدی جز کشــورهای 
توســعه یافته قابــل تصور نیســت و الزم اســت موانع و 
مشــکالت این مســیر را در حــد امکان رفــع کنیم، اما 
باید طرف دیگر این معادله، یعنی دیگر کشــورها را هم 
دید و به آنها توجه داشــت. وقتی قرار اســت با خارج از 
مرزهایمان ارتباط و تعامل داشــته باشیم که الزم است 
این ارتباط و تعامل را داشته باشیم، باید توجه کنیم که 
شــرق عالم هم جزئی از عالم است. پذیرش دانشجوی 
خارجی هم بخشی از این  جورچین ارتباطی و تعاملی 
اســت؛ مثال بعد از اتفاقاتی که در افغانستان رخ داده، 
با بورسیه کردن تعدادی دانشجو از این کشور می توان 
روابــط بین المللی را گســترش داد. این حــوزه نیاز به 
فکر و کار زیادی دارد که موجب ارتقای برند دانشــگاه 
و گسترش حوزه تأثیرگذاری بین المللی می شود، ولی 

اآلن زود است که به صورت مصداقی به آن بپردازیم.
حضور خود شما در لیست تحریم های آمریکا 
بــه نظرتان بــرای دانشــگاه مشــکلی ایجاد 

نمی کند؟
با توجه به تجربه بنده و فرآیندی که در دو دهه گذشــته 
در رابطه با افزودن مســتمر اشــخاص و سازمان ها، چه 
ایرانی و چه غیرایرانی در لیست تحریم وزارت خزانه داری 
آمریکا یا اتحادیه اروپا طی شده، تحریم دانشگاه و برخی 
افــراد در داخل دانشــگاه، تأثیر خیلی کــم و ناچیزی 
در مشــکالت دانشگاه داشته اســت. مشکالت اصلی 
دانشــگاه چیزهای دیگری است که اگر آنها حل شود، 
تحریم به چشم نخواهد آمد. البته ما در جهت حل این 

مشکل هم تالش خواهیم نمود.
در سال های اخیر دانشــگاه نیز مانند کشور 
با مشــکل بودجه و منابع مالــی مواجه بوده 
و از ســویی بــه ســمت افزایش ســهم درآمد 
غیردولتــی حرکــت کــرده کــه یکــی از آنها 
کمک های خیرین و صندوق ســرمایه گذاری 
بود که ایده اش در چند ســال گذشته مطرح 
شــده، ولی خیلی عملیاتی نداشــته است. 
طــرح و برنامــه شــما بــرای منابــع درآمدی 

دانشگاه چیست؟
امسال بیست وهفتمین سالی است که بنده در دانشگاه 
هستم و بنابراین هر آنچه که االن به ذهن بنده می رسد، 

بــه ذهن دیگر همکاران بنده هم رســیده اســت. بنده 
از محیــط دیگری به دانشــگاه نیامــده ام که ایده های 
متفاوت و نوبرانه ای داشته باشم. ما اگر همان برنامه ها 
و روش ها و ساختارهای موجود را دنبال کنیم تا اتکایمان 
به بودجه صرفــا دولتی کاهش پیدا کند، راه درســتی 
رفته ایــم و همین راه را هم ادامــه خواهیم داد و تالش 
خواهیم کرد منابع دانشــگاه از نظر کمی و کیفی ارتقا 
پیدا کند. فکر نمی کنم به جز تقویت ارتباط با صنعت و 
آوردن پروژه های بزرگ به دانشگاه راهی برای استقالل 
از بودجه صرفا دولتی وجود داشــته باشــد. پروژه های 
بزرگ اســت که می تواند پایداری و ثبات ایجاد کند و در 
میان مدت و درازمدت مســائل دانشگاه را رفع نماید تا 
از ِقَبل آن بتوان دانشگاه را از هر نظر توسعه داد. ما اگر 
بتوانیم زیست بومی را برای استفاده از تولیدات فناورانه 
و خدمات دانشگاه و ایجاد گردش مالی در کنار آن ایجاد 
کنیم، می توانیم منابع مالی دانشگاه را گسترش دهیم. 
نهادهایی که در سطح حل مسئله فعالیت می کنند، باید 
درون دانشگاه باشند و شرکت هایی که جنبه تجاری آنها 
غالب تر است، باید در بیرون دانشگاه و در ناحیه نوآوری 
مستقر باشــند و دانشگاه براساس روش های موجود یا 
نوآورانه از منافع آنها بهره مند شود. ارتباط حقوقی پارک 
علم وفناوری و دانشگاه با شرکت های دانش بنیان باید 
طوری شــکل گیرد که زیان کمتری متوجه دانشــگاه 

شــود، چرا که هر نهاد دانش بنیان بــا احتمالی زمین 
می خورد و فعالیت آن با ریســک مواجه است. دانشگاه 
باید به شــرکت هایی که برآمده از دانشــگاه هســتند و 
کسب وکارشان رونق پیدا کرده، چراغ سبزی نشان دهد 
و در منافع آنها شریک شــود. این حرف جدید نیست، 
ولی ما نیاز بــه تجربه های موفقی داریم که بقیه را برای 
این کار قانع کند. البته دولتی بودن دانشگاه یک معضل 
است و ســهام دار شدن آن در شــرکت ها، مشکالتی را 
برای آن شرکت پیش می آورد، به همین خاطر نهادهای 
دولتی از ســهام دار شدن در شرکت ها ممنوع شده اند. 

برای این مشکل هم باید راه حلی مناسب یافت.
با توجه به نزدیک بودن بازگشایی دانشگاه و 
برگشت به آموزش حضوری، برنامه شما برای 
فضای دانشجویی و فرهنگی شریف چیست؟
بازگردانــدن فضای دانشــگاه به اوضاع قبــل از کرونا 
به زمــان نیاز دارد و باید مرحله بــه مرحله به فضای آن 
دوران برگشت و در این زمینه کار سختی در پیش داریم. 
آمارهایی که درباره افسردگی در بین دانشجوها شنیده 
می شود، نگران کننده است و حتما باید به سمت بانشاط 
شدن فضای دانشگاه حرکت کنیم. بهترین شعاری که 
برای این مرحله انتخاب کرده ام، »شریف برای زندگی« 
است، یعنی زندگی همه ذی نفعان دانشگاه. ذی نفعان 

دانشگاه اوال خانواده شریف هستند که شامل استادان، 
دانشــجوها، کارمندان، بازنشســتگان و خانواده های 
همــه این افراد می شــود و ثانیا جامعه که از دانشــگاه 
انتظاراتــی دارد و ثالثا جامعه بین الملل که با آن تعامل 
داریم، هرچند تعامل ما در حال حاضر بیشتر یک سویه 
شده، ولی به مرور باید به سمتی برویم که ورودی هایی 
هم از جامعه بین الملل داشــته باشــیم. شریف باید در 
حوزه بین الملل موثر باشــد و بخشی از این تأثیر ایفای 

سهم خود در تولید علم است.
بخش خیلی مهمــی از الیه اول ذی دنفعان دانشــگاه 
دانشــجوها هستند و این دانشــجوها باید در دانشگاه 
تک بعدی بــه بار نیایند، بلکه باید در دانشــگاه زندگی 
کنند؛ خوابگاه ها، آزمایشــگاه ها، کالس ها و ... همه 
بخشی از شریف هستند و عمر دانشجوها در این محل ها 
سپری می شــود و به همین خاطر محیط دانشگاه باید 
بشاش تر و شاداب تر باشد. برنامه های فرهنگی دانشگاه 
بعد از کرونا الزم است متناسب با روحیه دانشجوهایی 
باشــد که مدت زیــادی در خانه مانده انــد. الگوی اول 
مــا شــرایط قبل از کروناســت که نیاز به یک بررســی و 
بازبینی دارد. عمده برنامه های ما برنامه های مناسبی 
بوده و باید ادامه پیدا کند. خوابگاه های دانشــجویی، 
رســتوران، محیط مطالعه، محیط عبادت، برنامه های 
تفریحی، برنامه های ورزشــی، فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی، برنامه های تشــکل های دانشجویی و دیگر 
موارد اوال بایــد به حالت قبل از کرونا بازگردند و ثانیا در 
برخی مــوارد باید تالش کنیم که ارتقا پیدا کنند. البته 
منابع مالی، مقررات، شرایط جامعه و ارزش های دینی 
و ملی را مد نظرخواهیم داشت و در همین قالب تالش 

خواهیم نمود.
شما عضو شورای عالی فضای مجازی هستید 
و به طور منظم با روســای قوای کشور در این 
شورا ارتباط و تعامل دارید. این ارتباط شخصی 
شما به رفع مشکالت دانشگاه کمک خواهد 

کرد؟
در هــر جای دنیا تعامــل با سیاســت مداران و اعضای 
پارلمــان و کنگــره موانع و مشــکالت را رفــع می کند. 
حداقل اگر مسئله متوسط یا بزرگی برای دانشگاه پیش 
آمده باشــد یا راه حلی برای مسائل کشور داشته باشیم 
و بخواهیم در آن مشــارکت کنیم، این ارتباط مستقیم 
می تواند کمک کند. در هر حال ما می توانیم در صورت 
نیاز برخی مسئله های دانشگاه را به صورت مستقیم با 

مسئولین عالی رتبه نظام مطرح کنیم.
تغییرات مدیریتی در دانشگاه چطور خواهد 

بود؟
بنده دیروز با معاونین دانشــگاه جلسه داشتم و در آنجا 
اعالم کردم که هیچ اتفاقی نیفتاده که اداره دانشــگاه 
تحت تأثیر قرار گیرد، فقط جای دو همکار عوض شــده 
اســت و به همین خاطر از همــکاران خواهش کردم به 
کارشان ادامه دهند. امروز نیز با برخی معاونین دانشگاه 
به صورت انفرادی صحبت داشــتم. برخی همکاران از 
قبل برنامه داشــتند که از مسئولیت شــان کنار بروند. 
از آنها خواســتم که فعال ادامه دهنــد تا در کنار هم کار 
را ادامــه دهیم. همــکاران هم قول همــکاری داده اند 
و دانشــگاه از این نظر هیچ مشــکلی نخواهد داشت. 
دل سوزی برای شــریف بین همه مسئولین و همکاران 
دانشــگاه وجود دارد و بنده ســعی می کنم در مواردی 
که جابه جایی ناگزیر اســت، با همکاری خود آن افراد و 
بدون حاشــیه و همراه با تکریم و احترام این جابه جایی 

صورت گیرد.

پرونده
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پرونده

هیچ اتفاقی نیفتاده که اداره دانشگاه 

تحت تأثیر قرار گیرد. فقط جای دو 

همکار عوض شده است. از همکاران هم 

خواهش کردم به کارشان ادامه دهند. 

سعی می کنم در مواردی که جابه جایی 

ناگزیر است، با همکاری خود آن 

افراد به شکل محترمانه و نرم و بدون 

حاشیه و همراه با تکریم و احترام این 

جابه جایی صورت گیرد



تغییر دولت در ایران و استقرار 
تیــم جدیــد در وزارت علوم 
معموال به معنای زیر و رو شدن 
مدیریــت دانشگاه هاســت، 
افراد غیرهم سو با دولت جدید 
کنــار می روند تــا مثل دیگر ســازمان ها و 
نهادهای زیر نظر دولت، رؤســایی سر کار 
بیاینــد کــه با مســیر جدیدی کــه در قوه 
مجریه در دســتور کار قرار گرفته، هم ســو 
باشند. البته براساس مصوبه شورای عالی 
انقالب فرهنگی، وزیر علوم رئیس مدنظر 
خودش را به شورای عالی انقالب فرهنگی 
معرفــی می کند و پس از رأی گیری در این 
شــورا، حکم انتصاب رئیس از سوی وزیر 
صادر می شود. به همین خاطر وزیر علوم 
ابتدا برای رئیس دانشگاه حکم سرپرستی 

می زنــد. از ســوی دیگر برای بســیاری از 
مــا مخالفت رؤســای دانشــگاه های برتر 
آمریکایی بــا طرح ممنوعیــت مهاجرتی 
مسلمانان در دوره ترامپ در خاطر مانده و 
یا در همین دوران ریاست جمهوری ترامپ 
شاهد ریاســت وزیر امنیت میهنی دولت 

اوباما در دانشگاه کالیفرنیا بودیم.

هاروارد
بسیاری از دانشــگاه های برتر آمریکایی، 
موسسات خصوصی غیرانتفاعی هستند 
که دولت ها در آن دخالتی ندارند؛ مثال در 
هاروارد، انتخاب رئیس دانشگاه از سوی دو 
هیئت حاکم بر دانشگاه صورت می گیرد. 
هیئت اول، با عنوان هیئت ناظرین معرفی 
می شــود که گروهی ســی نفره است. هر 
سال ۵ نفر از اعضای آن برای مدت ۶ سال 
انتخاب می شــوند. این افراد یا از ســوی 
اتحادیه دانش آموختگان دانشگاه معرفی 
می شــوند و یا با جمع کردن تعدادی امضا 
نامزد می شــوند و فارغ التحصیالن آنها را 
برمی گزینند. شــورای دوم را با نام هیئت 
رئیس و همــکاران می شناســیم. هیئتی 

که دوازده نفره اســت و به صورت دوره ای 
تشــکیل جلســه می دهد و تصمیم گیری 
می کند. ریاست دانشگاه به عنوان رئیس 
در آن حاضر است، اما فاقد حق رأی است 
و دیگــر اعضای آن نیــز عموما چهره های 
موفق صنایــع یا دانشــگاه یــا اداره امور 
عمومی هستند. انتخاب اعضای این نهاد، 
به پیشــنهاد خود این گروه و تأیید هیئت 
ناظرین است و رئیس دانشگاه نیز به همین 

شیوه انتخاب می شود.

کالیفرنیا
در دانشــگاه کالیفرنیــا، قضیــه متفاوت 
اســت. هیئت حکمران این نهاد با عنوان 
Regent شناخته می شود و مسئول نظارت 
بر پردیس های دهگانه این دانشگاه شامل 

برکلی وUCLA  و... است؛ هیئتی که در 
قانون اساســی ایالــت کالیفرنیا طراحی 
شده تا ناظر بر دانشگاه های ایالتی باشد. 
۱۸ نفــر از اعضــای این هیئت، از ســوی 
فرماندار معرفی می شــوند و سنای ایالتی 
آنهــا را تأیید می کند. این افراد ۱۲ ســال 
در این هیئت عضو هســتند. یک نماینده 
دانشــجویی در آن عضو اســت که ساالنه 
از سوی دانشــجوها انتخاب می شود و ۷ 
مقام حقوقــی هــم در آن عضویت دارند. 
این گــروه، ریاســت دانشــگاه را انتخاب 
می کند و رؤســای هر کــدام از پردیس ها 
باید مســتقیما به رئیس دانشگاه پاسخگو 
باشند. رؤســای این پردیس ها به انتخاب 
رئیس دانشــگاه و با تأییــد هیئت نظارت 
مشخص می شوند. درحالی که به ریاست 
دانشــگاه کالیفرنیــا president اطــالق 
می شود، رؤسای برکلی، سانتاباربارا و... با 

عنوان chancellor مطرح هستند.

کمبریج
برای ما دانشگاه های انگلیسی آکسفورد 
و کمبریج، نمــاد دانشــگاه های قدیمی 

هســتند و بنابرایــن مــرور نحــوه تعیین 
رئیس این دانشــگاه ها نیز جذاب است. 
کمبریج دانشگاهی ســت که یک ریاست 
chancellor دارد، مقامــی تشــریفاتی 
و البتــه انتخابــی. تــا ســال ۲۰۱۱ این 
مقام ریاســت دانشــگاه را پرنس فیلیپ، 
همســر ملکه الیزابت داشــت کــه در این 
سال اعالم بازنشســتگی کرد و لرد دیوید 
ســنزبوری در یــک انتخابات به ریاســت 
دانشگاه رسید. لرد سنزبوری به پیشنهاد 
شــورای انتخابات کمبریج مطرح شــد و 
اولین فردی بود که در ۱۶۳ سال گذشته، 
به واســطه داشــتن رقیــب در انتخابات 
شــرکت کرد. هر کســی که پنجــاه امضا 
از رأی دهنــدگان جــذب کنــد، می تواند 
نامزد ریاســت باشد. شــرکت کنندگان در 

انتخابات هم تمام کســانی هستند که از 
دانشــگاه کمبریج مدرک تحصیلی دارند 
و بــه همین خاطــر، انتخابــات این مقام 
با نرخ مشــارکت ۲.۵درصد برگزار شــد. 
البته مقــام اجرایی ریاســت دانشــگاه، 
نائب التولیه )vice-chancellor( اســت 
که مثــل اکثر رؤســای دانشــگاه ها یک 
مقام علمی و اجرایی است. نائب التولیه، 
منتخب مجلس Regent است که اعضای 
آن بالغ بر ۵۰۰۰ نفر هستند. نائب التولیه 
فعلی دانشگاه، پروفســور استفان توپ، 
حقــوق دان کانادایــی اســت کــه همین 
۲۰ ســپتامبر اعالم کرد تا پایان سپتامبر 
۲۰۲۲ این مقام را برعهده خواهد داشت. 
او پیشــتر ریاست دانشــگاه UBC را هم 
بر عهده داشــته است. شــورای دانشگاه 
کمبریج، نهاد حکمرانی دانشــگاه است 
که ترکیب آن جالب توجه اســت. ریاست 
و نائب التولیه، چهــار رئیس کالج )از ۳۱ 
کالج دانشگاه(، ۴ استاد، ۸ نفر از اعضای 
مجلس Regent، ۳ دانشــجو که حداقل 
یک نفر تحصیالت تکمیلی است و ۴ عضو 

خارجی )غیر آکادمیک(.

آکسفورد
آکســفورد نیز مشــابه دانشــگاه کمبریج 
اســت و یک ریاســت عظمای تشریفاتی 
و یــک نائب التولیــه دارد. ریاســت فعلی 
دانشــگاه در انتخابات ۲۰۰۳ تعیین شد 
و کریس پاتن، آخرین فرماندار بریتانیایی 
هنگ کنــگ به ایــن مقام رســید. پاتن در 
فاصله ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ هم زمان ریاســت 
دانشگاه نیوکاســل را هم برعهده داشت. 
اگرچــه نائب التولیه عموما جنبه مدیریت 
دانشــگاهی دارد و چهره ای دانشــگاهی 
اســت، اما لزوما همیشــه هم ایــن اتفاق 
رقــم نمی خورد. ســر جــان هــود، اولین 
نائب التولیه ای بود کــه از بدنه آکادمیک 

آکسفورد انتخاب نشد.

بارسلونا
انتخــاب رئیــس در دانشــگاه بارســلونا، 
مهم ترین دانشگاه عمومی اسپانیا اتفاقی 
خــاص و جــذاب اســت کــه وجهه هــای 
انتخاباتــی قــوی دارد. در اینجا هر کدام 
از چهار بخش دانشــگاه، وزن مشــخصی 
دارند؛ اعضای هیئــت علمی ۵۱ درصد، 
دیگر همــکاران علمــی )POI( ۹ درصد، 
دانشــجوها ۳۰ درصــد و کارمنــدان ۱۰ 
درصــد. نامزدهــا پس از اعــالم نامزدی و 
برگــزاری مناظــره، در انتخابــات حاضر 
می شوند. در اینجا با توجه به تقسیم رأیی 
که در هرکدام از بخش هــا صورت گرفته، 
نســبت موزون برای نامزدها در نظر گرفته 
می شــود و هر نامــزدی که بــه ۵۰ درصد 
برســد، برنده خواهد بود، وگرنه انتخابات 
در دور دوم برگزار خواهد شــد. داده های 
انتخابات، فیلم مناظره ها و... در ســایت 

دانشگاه بارسلونا موجود است.

نزدیک ترها
دانشــگاه االزهر هم بر اساس قانون سال 
۱۹۶۱ ملــی اعــالم شــد و ریاســت آن را 
اعضای هیئت عالی انتخاب می کنند که 
چهل نفرند و به پیشنهاد شیخ االزهر و حکم 
رئیس جمهوری مشــخص می شوند. این 
هیئت چهل نفره که از تمام فرق اســالمی 
اســت، وظیفه تعیین رئیس دانشگاه را بر 
عهده دارد. دانشــگاه ملی سنگاپور نیز از 
ساختار ریاست عالی و رئیس بهره می برد. 
ریاســت عالی دانشــگاه با رئیس جمهور 
سنگاپور اســت. رئیس دانشگاه، منتخب 
هیئت امنایی ۲۰ نفره اســت که از سوی 

وزیر آموزش این کشور معرفی می شوند.

نقش ذی نفعان، شفافیت شیوه نامه ها 
و سنت ها

بــه نظر می رســد گرچه یک شــیوه معین 
بــرای تعیین رئیس دانشــگاه وجود ندارد 
و انتخاب غیرمســتقیم یا مستقیم معمول 
است، اما حضور پررنگ همه ی ذی نفعان، 
از استادان و دانشجوها و فارغ التحصیالن 
تا افرادی خارج از دانشــگاه )صنعت( در 
حکم رانی دانشــگاه در دنیا امری مرسوم 
شــده اســت. همچنین شــیوه نامه های 
نسبتا شفاف و سنت های مشخص انتخاب 
رؤسای دانشــگاه که برای ما از همین جا 
هم با کمک اینترنت قابل دسترسی است، 
یکــی دیگر از موارد قابــل توجه در تعیین 

رئیس دانشگاه است.

انتخاب رؤسای دانشگاه ها در خارج از کشور 

سنت های شفاف

 محمد 
مالنوری

گزارش

نوبلیست دوچرخه سوار
اهمیت دانشــگاه به بازدهي افراد 
از جملــه چیزهای جالبــی بود که 
از ابتــدای ورود بــه تولــوز دیــدم. 
بعــد از چند روز که دفتــر مربوط به 

دانشــجوهای دکتــرا را تحویل گرفتم، 
متوجه شدم بعد از غروب آفتاب نور اتاق 
کم است و چشمم را اذیت مي کند. پیش 
یکي از دانشجوهای دکترای قدیمی تر 
رفتم و موضوع را توضیح دادم. او به من 
مســئول تدارکات دانشــکده را معرفي 
کرد. مســئول تدارکات دانشــکده هم 
بالفاصلــه یك چراغ مطالعــه براي من 
آورد و هنگام خداحافظي از من پرسید 
که مشــکل دیگري ندارم. من تشــکر 
کردم و فقط از او خواستم راهنمایی ام 
کند که لوازم التحریر را از کجا بخرم که 
قیمتش مناسب باشد. در جواب گفت 
به اتاق مخصــوص لوازم التحریر بروم و 
هر تعداد کــه الزم دارم، بدون پرداخت 
هزینه ای بردارم. فرداي آن روز دو نفر از 
تأسیسات دانشگاه آمدند و چراغ هاي 
اتــاق را بررســي و یکــي از چراغ های 
کم نــور را تعویض کردنــد. مثالی دیگر 
برای اهمیت دادن دانشگاه به بازدهی 
افراد هم مشــکل یکی از دانشجوها با 
صندلی اش بود که بالفاصله دانشگاه 
صندلی مناسبی برای او تهیه کرد و در 

اختیارش قرار داد.
نزدیکي اقشــار مختلف شــهر با سطح 
درآمدهــاي متفــاوت به یکدیگــر نیز از 
موارد جالب در شــهر تولوز اســت. اوال 
آن طور که متوجه شــدم حقــوق پایه به 
اندازه ای هست که افراد عالوه بر تأمین 
نیازهای اولیه خود، امکان مسافرت هم 
دارند، ثانیا افراد با شــغل هاي مختلف، 
نقاش، اســتاد دانشــگاه، رفتگر، نانوا 
و... با هم به رســتوران مي روند و دوست 
صمیمــي یکدیگرند. تقریبــا خودروي 
خیلی لوکسی در شــهر ندیده ام. البته 
اکثر مردم از دوچرخه و وسایل حمل ونقل 
عمومي استفاده مي کنند. در سطح شهر 
ایستگاه هاي اجاره دوچرخه وجود دارد و 
همه جا مسیر مخصوص دوچرخه ساخته 
و مشخص شــده اســت. براي افزایش 
انگیزه عمومي براي استفاده از دوچرخه 
هم نیم ساعت اول استفاده از آن رایگان 
است. افراد با سنین مختلف، از ده ساله 
تا هفتادساله و در شغل ها و سمت هاي 
مختلف عالقه بسیار زیادي به استفاده 
از دوچرخه دارند؛ به عنوان مثال مکررا 
دیده ام که رئیس دانشــکده ما که اتفاقا 
جایــزه نوبل هــم در کارنامــه اش دارد و 
٦٧ســاله اســت، از دوچرخه استفاده 
مي کند. عالوه بر دوچرخه ســوارها که 
تقریبــا به اندازه عابران پیاده هســتند، 
از هــر خیابــان و هر کوچــه اي که عبور 
مي کنم، یك نفــر را می بینم که با لباس 

ورزشي در حال دویدن است.

امیررضا 
احمدزاده

روی خط 
خارج

کریس پاتن، رئیس فعلی دانشگاه آکسفورد در لباس رسمی دانشگاه
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کمی آنسوتر



آنچه شرلوک هولمز درباره ذهن به ما آموخت

جزئیات، جزئیات و جزئیات
امروزه داســتان های کارآگاهی قدیمی، مورد توجه و عالقه نورولوژیســت ها و محققان علوم اعصاب اســت. اما چرا؟ به نظر می رسد این داستان ها 
حــاوی نکاتی درباره تفکر منطقی اســت که حتی علوم و تکنولوژی مدرن نیز نمی تواند جایگزینی بــرای آن ارائه دهد. مدتی پس از اینکه آندرو لیز 
)Andrew Lees( حرفه پزشــکی را درUniversity College Hospital London آغاز کرد، یکی از ارشــدهایش لیست مطالعه عجیبی به او داد. این 
لیست به جای کتاب های آناتومی قطور، شامل داستان های کامل شرلوک هولمز بود. ولی این کارآگاه تخیلی چه چیزی می تواند به یک نورولوژیست مشتاق یاد بدهد؟ 

اینطور که معلوم می شود و لیز هم در مقاله اش در مجله Bain Journal نوشته: خیلی چیزها.

متخصص هر زمینه ای که باشید، این داستان ها بینش 
مقدماتی خوبی در رابطه با هنر استنتاج و تفکر منطقی 
به شــما می دهد. همان طور که لیز هم اشــاره می کند، 
 Arthur Conan( خالق شــخصیت هولمز، آرتور دویل
Doyle(، خود یک پزشک بوده و شواهدی وجود دارد که 
نشان می دهد که مدل سازی و شخصیت پردازی شرلوک 
هولمز، از جوزف بل )Joseph Bell( الهام گرفته شــده 
که از بهترین پزشــکان زمان خود و از اعضای درمانگاه 
ســلطنتی ادینبورگ بوده اســت. دویل در مصاحبه ای 
در ســال ۱۹۲۷ می گوید: »برای نوشتن رمان شرلوک، 
سعی کردم داستانی خلق کنم که در آن قهرمان داستان 
همان گونه که دکتر بل بیماری ها را تشخیص می دهد، 

مسأله های جنایی را حل کند.«
اما لیز حدس می زند همان طور که داستان های دویل جلو 
می رفته، دویل ممکن است از پزشکان دیگری همچون 
دکتر ویلیام گاورز )William Gowers(، نویسنده کتاب 
انجیــل نورولــوژی  )Bible of Neurology( نیز الهام 

گرفته باشد.
گاورز به دانشجویان خویش گوشزد می کرد که همیشه 
معاینه بیماران خــود را از لحظه ای که بیمــار از در وارد 
می شــود، آغاز کننــد. وی در یکی از مقــاالت خویش 
)A Clinical Lecture on Silver and Syphilis( درباره 
یکی از معاینه های خویش می نویسد: »آیا به او )بیمار( 
در هنــگام ورود به اتاق توجه کردی؟ یکی از عاداتی که 
باید کسب شده و هرگز ترک نشود، نظاره و مشاهده بیمار 
در لحظه ورود او به اتاق است. به نحوه راه رفتن و وضع او 
توجه کن. اگر توجه می کردی می دیدی که لنگ می زند 

و رنگ غیرعادی صورتش به چشمت می آمد.«
این نوع نگرش به طور چشم گیری با یکی از عادت های 
شخصیت شرلوک هولمز که در سریال Sherlock توسط 
BBC به تصویر درآمده شــباهت دارد: سعی در تعیین 
شــخصیت و مشخصات هر فرد بر اساس کوچک ترین و 
ریزترین سرنخ های ظاهری. به طور خاص، این اهمیت 
ســرنخ های کوچک و بــه ظاهر کم ارزش اســت که هم 

شرلوک و هم دکتر گاورز را الهام می بخشد.
 A Case of Identity شــخصیت شــرلوک در داســتان
می گوید: »این موضوع قاعده کلی من بوده که جزئیات 

ریز، همواره بی نهایت مهم و ارزشمند هستند.«
شــرلوک و گاورز هردو هشــدار می دهند که همواره این 
احتمــال وجود دارد که پیش فرض هــا و پیش داوری  ها 
باعث شــوند افق پیش روی شــما مه آلود شود. برای هر 
دو نفــر، نگاه دقیــق، خنثی و بدون پیــش داروی کلید 
قضاوت صحیح اســت. به همین دلیل است که شرلوک 
در ســریال Sherlock جان واتسون را سرزنش می کند: 
»تو می بینی، اما مشــاهده دقیق نمی کنی. تفاوت این 

دو واضح است.« 
You see, but you do not observe. The distinction 
is clear.
)در زبان انگلیســی see به معنای صرِف دیدن اســت، 
اما observe معنای مشاهده با دقت و تمرکز می دهد.(

گاورز این موضوع را اینگونه بیان می کند:
»روشی که باید برگزید این گونه است: هرگاه با بیماری 
بــا جزئیــات ناآشــنا و جدید مواجــه می شــوی، تمام 
پیش فرض های خود را کنار بگذار. به این بیمار به عنوان 
نمونه ای جدید و مســأله ای حل نشده نگاه کن که باید 
با داشــته ها و اطالعات و جزئیات بیمار، راه حل مشکل 

را بیابی.«
حتــی گاهــی پیش آمده که قــدرت مشــاهده گاورز با 
شخصیت خیالی شــرلوک رقابت کرده است. ماجرای 
مواجهــه دکتر گاورز را با مــردی در نظر بگیرید که ابتدا 
به نادرســت مبتال به اختالل روانی هیستری تشخیص 

داده شده بود:
»من مانند همیشــه برگه مشــخصات بیمــار را مطالعه 
می کــردم که موردی چشــم مرا گرفت؛ شــغل: نقاش. 
سپس به لثه های بیمار نگاه کردم و در آن لحظه مانند این 
بود که دلیل بیماری اش مانند یک نوشته واضح جلوی 

چشمانم قرار داشت.«
دکتر گاورز تنها با یک استنتاج ساده و دقت به جزئیات، 

متوجه چیزی شــده بود کــه دیگران به راحتــی از کنار 
آن گذشــته بودند. او دریافت که مشــکل مرد هیستری 
نیســت، بلکه این مرد هنگام کار، بر اثر رنگ هایی که از 

آنها استفاده می کند مسموم شده است.
شباهت های زیادی بین این دو نفر وجود دارد. برای مثال 
اینکه هر دو به صورت »معکوس« اســتدالل می کنند تا 
تمام پیش آمدهایی که منجر بــه یک بیماری یا جنایت 
شده را کشف کنند. جمله معروف هولمز در سریال، این 
روش دید را به بهترین شکل و خالصه شده بیان می کند:
»وقتی از بین تمــام پیش آمدهــا، غیرممکن  ها را کنار 
می زنــی، هر چیزی کــه باقی می ماند، هــر چقدر هم 

غیرمحتمل باشد، واقعیت است.«
When you have eliminated the impossible, 
whatever remains, however improbable, must 
be the truth.
اما شاید بهترین درسی که می توان از دکتر گاورز و شرلوک 
هولمز گرفت، ارزش اشتباهات است. گاورز در این باره 
می نویسد: »آقایان، درســت است که اگر در موضوعی 
حق با شما باشــد، لذت بخش است، اما به طور کلی در 

اشتباه بودن می تواند مفیدتر باشد.«
همچنین شــرلوک هولمز این گونه به اشــتباهات خود 
اقرار می کند: »اعتراف می کنــم مانند یک موِش کور، 
نابینا بوده ام، اما دیر فهمیدن یک موضوع بهتر از هرگز 

نفهمیدن آن است.«
این فرونتی، کلید شکست »طلسم تخصص« است که 
گریبان بســیاری از افراد مســتعد و باهوش را می گیرد. 
در طی چندســال گذشــته، یکی از دانشــمندان علوم 
شــناختی بــه نــام ایتیــر درور، مثال های متعــددی را 
جمع آوری کرده که در آنها متخصصان پزشکی قانونی، 
به دلیل ســوگیری های غلط خویش دچار تشــخیص یا 
نتیجه گیری های نادرســت شــده اند، حتــی گاهی در 

موقعیت های مرگ و زندگی.
تأثیر دکتر گاورز روی دویل هرچه بوده باشد، شخصیت 
شــرلوک هولمز پند های زیــادی در رابطه با قدرت فکر 

منطقی می دهــد. حتی تکنولوژی  های پیشــرفته نیز 
هیــچ گاه نمی توانند جایگزین قدرت مشــاهده دقیق 
و در عین حال ســاده، توأم با اســتنتاج منطقی شوند. 
همان طــور که لیز می گوید: بیمارســتان مانند صحنه 
جرم است و ما هنوز به بهتریِن ذهن ها برای حل معماها 

نیاز داریم.
اگر می خواهید قدرت اســتنتاج و منطق خود را تقویت 

کنید، داستان های شرلوک هولمز را از دست ندهید.
BBC :منبع

ترجمه: 
محمدامین 

رامی
گزارش

آرتور کانن دویل، خالق شرلوک هولمزدکتر ویلیام گاورز
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ترجمه



اتوشریف
دوســتم گفــت اینــو ببین، 
شرایط کاری اتوخسروانیه؛ 
بــدون ســاعت کاری، بدون 
امنیت شــغلی و حتی بدون 
حقوق! مثل نظام برده داری 

می مونه. باید شکایت کرد ازشون. با هم 
موافق بودیم که این شــرایط در شأن یه 
انســان توی قرن ۲۱ نیست. تازه طرف 
می گه همه اینــا در ازای اینکه »همه ما 
یــه خانواده ایم« و خــوش می گذرونیم 
و PS۴ و بیلیارد داریم! بخوره تو ســرت 
اینا. رفتیم ســراغ کارای پایان نامه مون 
که شــیش ماهیه بدون ســاعت کاری 
و حقــوق داریــم روش کار می کنیم، با 
این تفاوت کــه از PS۴ و بیلیارد خبری 
نیســت تا حواس مــون از کار علمی به 

خوش گذرونی پرت شه!
-ما ولی واقعا یه خانواده ایم. درسته؟

رفتیم توی فکر. گفتم »اگه از نداشــتن 
اعتماد ســر امتحان بگذریــم آره. چرا 
نباشــیم؟ یه خانواده کــه به هم اعتماد 
نداریــم، همدیگه رو اذیــت می کنیم و 
تهشــم بچه ها از خونه مــی رن یه جای 
دور؛ ترجیحا یه جایی که به فارسی نگن 
بهت اعتماد نداریم. ولی مهم اینه که یه 

خانواده ایم!«
-بیا انقــد بدبین نباش. اتوخســروانی 
هــم می گفت در عــوض کلــی کار یاد 
می گیری. خــودت این کاره می شــی 
و می تونی مســتقل شــی. درست مثل 

اینجا...
از جــای خوبــی شــروع نکردیــم برای 
خوش بیــن بودن، چون هرجــا رفتیم، 
زدن توی ســرمون که فکر نکن شریفی 
خبریه! اگه معدلت باالی ۱۸باشــه که 
کال بی خیــال. این آخریو یکــی از اون 
کله گنده هــای شــریفی گفتــه بود که 
احتماال بارها رفته بود دفتر اســتاد تا به 

نمره ۱۹.۵ش اعتراض کنه.
ســکوت کردیم. بــه لپ تاپامــون خیره 
شــدیم. گفتم شماره اتوخســروانی رو 
داری؟ زنــگ زدم. گفتــم ســالم، مــن 
دانشــجو ام. پرسید دانشــجو کجایی؟ 
گفتم شــریف. قطع کــرد. دوباره زنگ 
زدم: »چرا قطع کردی؟« گفت برو سراغ 
درس و مشــقت، نزدیک ددالینه. گفتم 
یعنی چی درســته هفته دیگه دفاعمه، 
ولی بعدش دیگه درس برام مهم نیست. 
گفت خب باشه، فردای دفاعت بیا. گفتم 
حتما. دوستم اشاره کرد فرداش انتخاب 
واحــده. گفتم می شــه پس فــرداش؟ 
فرداش انتخاب واحده. گفت اه باشــه، 
پس فرداش بیا. دوســتم زد بهم: »تو که 
می دونی انتخــاب واحد یــه روزه تموم 
نمی شه. تازه فرداش باید از دیوار آموزش 
بریم بــاال تا واحد بــدن بهمون.« گفتم 
می شــه فردای پس فرداش؟ چون باید 
بریم آموزش التما... که دیگه قطع کرد.
جفت مون دل ســرد شــدیم. بی اینکه 
چیــزی بگیم برگشــتیم ســر کارمون. 
بعد یه ربع ســکوت دوستم گفت: ولی 
هرچی باشه یه خانواده ایم، یه خانواده 

بدسرپرست.

در آرزوی روی تو دارم شب و روز/  چشمی و هزار چشمه آب اندر وی شخصی دارم دلی خراب اندر وی /  جانی دارم هزار تاب اندر وی 
)خالق المعانی؛ کمال الدین اسماعیل، قرن هفتم، رباعیات( 

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به تازه نفس هایی که با کوله باری از آرزو به ما پیوسته اند، 
به درخشــش نگاه شان، وقتی برای اولین بار به سردر دانشگاه نگاه می کنند، به آسودگی 
خیال شــان برای گذر از سد کنکور، به ذوق شــان که کرونا کمی کورش کرد و به خودشان 
که ندیده دوست شــان داریم و سخت مشتاق دیدارشــانیم. این شماره تقدیم می شود به 

ورودی های جدید، به آینده ای که به دســتان آنها ســاخته  می شود، به آنها که چشم امید 
مردمان خســته این وطن اند، به آنها که از حاال دنیایشــان بزرگ تر، دایره ارتباطات شــان 
وسیع تر و افکارشان عمیق تر می شود، به آنها که وقتش رسیده تا در کنار درس، زندگی را 

هم بیاموزند؛ که زندگی دو سه نخ کام است و عمر سرفه کوتاهی ست و وقت تنگ است.

تقدیم می شود به ...

۷۱۱****۰۹۱۳: جدي جــدي چاییتون تازه دمه خدمت 
برسیم؟

  چایی مــا تازه دمه، ولی خدمت رســیدن برای 
اون جاییه که چایی رو توی سینی لرزون براتون بیارن.

۶۳۸***۰۹۲۱: چه خبره؟!!!!!!!
چــرا ایــن پارکینگ این قــدر گرونه؟ چرا برای دانشــجوها 

تخفیف نداره؟
  در راســتای عدالت آموزشــی این قــدر تعرفه 
پارکینگ رو گرون کردن که دانشــجوهای ماشین دار هم 
براشون نصرفه که با ماشین بیان و مثل بقیه از حمل ونقل 

عمومی استفاده کنن.
۵۴۰****۰۹۱۸: ما اســتاد داشــتیم به خاطر اینکه جای 

پارک همیشــگی اش پر بود، کالس درس رو کنســل کرد و 
برگشت خونه، بعد دانشگاه می خواد اینا رو بفرسته پارکینگ 

ماشین پارک کنن؟ به همین خیال باش!
  دانشــگاه قبل تدوین و ابــالغ آیین نامه تردد و 
پارکینگ، باید یه دوره فشرده از کتاب خاویر کرمنت برای 

این استادا بذاره.
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اینجا معموال کسی سوار نمی شه
اینجا معموال کســی ســوار نمی شه. 
اصال تاکســی هم مگه آزادی شــلوغ 
باشــه، بندازه از این ور بیــاد. کال این 
بقعه طرشتی مگه آخوندی، قدیمیای 
محل، کسی بمیره بخوان دفنش کنن 
و خبری بشه، وگرنه سالی به ده ماه، پرنده هم پر نمی زنه. 
برای همین هم تعجب کردم که تاکســی وایســاد. سرم رو 
آوردم باال تو آینه نگاه کردم. دختر نبود. به ســی نرســیده 
بود ها، ولی از پشــت ماســک خدایی کیفیــت »زنی« رو 
داشت. یه دست مشکی. صدا پربغض. دو تا هق هق ناناز با 
»آقا مستقیم؟« انداخت باال. خوِد خوِد کیس استاندارد و 
اوکازیوِن دل داری بعِد غم و غصه. ابلفضلی جاش بود سرنخ 
رو بگیرم تا تای تمتش برما... ولی حیف که انگشتر داشت. 

تو دلم صلوات فاتحه رو فرستادم و کله رو کردم تو گوشی.
+الو. سالم شــیماجون. چطوری تو دختر؟ سر کالس که 

نیستی؟
زیرچشی یه نگاه کردم.

+عهع! خانوم! منم دیگه! شــیرین کیه بابــا؟!  برو خانوم 
افضلــی. برررو. من که می دونم شــناختی. برو یکی دیگه 

رو خر کن!
+هاااااا حاال شد!

+من هم خوبم... من هم خووووبم. خووب.

خــوب رو گفت و زد زیر خنده. خنــده ش خود خنده های 
زن دایی رزیتام بود. این موقعا ننه م چادرش رو با دندوناش 

جر می داد بس که زیر لب غر می زد.
+دیگه شــما که یادی از ما نمی کنی. انــگار نه انگار که یه 

موقعی ما با هم کلی پروژه و...
+وای آره... یادته؟! وای...

+می گم شــا... آره... آررههه، من هم دلم برات تنگ شده 
عزیزم. بگــو ببینم مهیــارت چطــوره؟ وای قربونش برم. 
قربوووونش برم. من اصال لپای اونو دیدم تو پروف واتسپت 
که دلم هواتو کرد. می خواســتم از پشت گوشی این جفت 

لپاش رو اینقد بکشم، اینقد بکشم که پاره بشن از جا...
دوباره خندید. این چه خنده رو مخیه.

+اینجام خوبه. ســرده دیگه. نه عزیــزم. نه. من که جنوب 
سوئدم. اون یاسی بود نروژ بود. نه ما آفتاب داریم. کم داریم 
فقط. خیلی کم. االن هم تازه سر صپه؛ گفتن ظهر آفتاب 
میاد؛ فرهاد داره مثل این بچه های پنج شــیش ســاله باال 
پایین می پره که روز تعطیل بریم ساحل آفتاب بگیریم.. آره. 

می دونی که بچه س واقعا. بچه س. شما چه خبر؟
دستش رو کرد تو کیف دستیش شروع کرد ور رفتن.

+آها. آها. شاه.. شاهین ســر کاره؟ هنوز همون جاست؟ 
دم مترو شادمان؟

یه مکث کوتاه کرد.

+من اصن می دونی حواسم نبود تعطیل نیست اون جا. تا 
زنگ زدم یهو یادم اومد. ســر همین یهو گفتم شــاید تو سر 

کالس باشی.
+ها عه!! تموم شــده؟! مبارکهههه گلم!! مبارکههههههه. 

دفاع هم کردی؟!
+آها، تازه آزمون جامع دادی. راســت می گی تو دو ســال 
چیز بودی.. آره.. پس اصن دانشــگا نمی رین دیگه. کرونا 

که هست؛ آز و اینام نداری.
راننــده رو نگاه کردم. ســرش تو رادیو آوا بــود. اصا تو این 

باغ ها نبود.
از تــو کیفش یه ماتیک درآورد. ســرش رو آورد بــاال تا از تو 
آینه خودش رو ببینه ماتیک بزنه. ســریع سرم رو انداختم 
پاییــن. دیگه فقط صداش رو می شــنیدم؛ همون قد مثل 

سابق ریلکس.
+نه مامانی هم خوبه. نه اون استوریه هم چیزی نبود. اصال 
بعد فهمیدیم کرونــا نبوده. نه خوبه. خوبیم همه. خوبیم. 

شما خوبین؟
دیگه حواسم خیلی هم نبود که چه بد می خنده.

+نه بابا کاری نداشتم. دلم همین طوری هوات رو کرد یهو. 
قربونت عزیزم. قربونت. مراقب بااااش. خدافظ. خدافظ.

+آقا من همین بغل پیاده می شم.
تا داشت پیاده می شد برگشتم. دستش دیگه انگشتر نبود.
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