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بخـش	اول: چنـد روز پیـش اقدامـی عجیـب از سـوی 
اینسـتاگرام رخ داد! گـزارش آن را از سـایت »دیجیاتـو« 

بخوانیـد:
 F8 مـارک زاکربـرگ و همکارانـش در جریـان کنفرانـس
اعـام  شـد،  برگـزار  توسـعه دهندگان  بـرای  کـه  امسـال 

تسـت  هفتـه  همیـن  آخـر  از  اینسـتاگرام  کـه  کردنـد 
از  اول  کـرد.  خواهـد  آغـاز  را  الیـک  گزینـه  حـذف 

همـه نیـز کاربـران کانادایـی شـاهد حـذف الیـک 
تغییـر  ایـن  بـا  بـود.  خواهنـد  خـود  تایم الیـن  از 
پسـت های  الیـک  تعـداد  نمی توانیـد  دیگـر 
مشـاهده  را  پروفایل هـا  پسـت های  و  تایم الیـن 

نماییـد. اینسـتاگرام هـدف از اعمـال ایـن تغییـر را 
»متمرکـز کـردن کاربـران روی عکس هـا و ویدیوهـای 

بـه اشـتراک گذاری شـده« و نه روی 
پسـت«  هـر  الیک هـای  »تعـداد 
می خواهـد  و  کـرده  اعـام 
فقـط  کـه  کنـد  فراهـم  امکانـی 

دیـدن  بـه  قـادر  اکانـت  صاحـب 
پسـت هایش  الیک هـای  تعـداد 

باشـد.
بـرای مـن ایـن خبـر عجیبـی نبـود 
چـرا کـه چنـد مـاه پیـش مقالـه ای 

را خوانـدم »علیـه ریتوییـت« آنچـه 
می خوانیـد خالصـه ای اسـت از ایـن 

مقالـه کـه نوشـته ی الکسـیس سـی. مدریـگال اسـت و در وبسـایت  Atlantic  منتشـر شـده*.  
بخـش	دوم: توییتـر و فیس بـوک مبتنـی هسـتند بـر عـادات اشـتراک گذاری. هـر چـه یـک متـن 
بیشـتر به اشـتراک گذاشـته شـود، بیشـتر دیده شـود و بیشـتر الیک بخورد، گسـترش بیشـتری 
نیـز پیـدا خواهـد کـرد. جونـا پرتـی مدیـر عامـل بازفیلـد )یـک شـرکت رسـانه ای خبـری در آمریـکا( 
معادلـه ای را بـرای نشـان دادن »نـرخ بازتولیـد« )R( یـک پسـت دارد. R=βz، کـه در آن z یعنـی 
چنـد نفـر ابتدائـا یـک پسـت را دیده انـد و β یعنـی احتمـال بـه اشـتراک گذاشـتن پسـت 
توسـط ایـن افـراد. β همـان چیـزی اسـت کـه اکثر شـرکت های رسـانه های اجتماعـی روی آن 
متمرکـز شـده اند. همـه ی الیه هـای اقتصـاد رسـانه های دیجیتالـی طـوری ایجـاد شـده کـه 
بتوانند مواد قابل اشـتراک گذاری تولید کنند. نویسـنده ها و و ویدئوسـازها می دانند که 
بـه β نیـاز دارنـد. انتشـار سـریع پسـت ها را می توانیـم »محتـوای ویروسـی« بنامیم! 
تقریبا همه ی شـرکت های رسـانه ای پرطرفدار امروز طوری بهینه سـازی شـده اند 

کـه محتـوای ویروسـی تولیـد کنند! 
حـاال ایـن مطلـب را بگذاریـد کنـار ایـن موضـوع کـه »دو اسـتاد مدرسـه ی 
مطالعـه ای  طـی  وارتـون 
در  خشـم  کـه  دریافته انـد 
صـدر فهرسـت احساسـاتی 
جهـانِ  در  کـه  اسـت 
بـه  اجتماعـی  رسـانه های 
اشـتراک گذاشـته می شـود. 
مطالعه ی سرویس اینترنتی 
می دهد  نشان  »ویبو« 
خشم سریع تر از شادی، غم 

و ناراحتی انتشار می یابد. 

بخش	ســوم: حاال اصل مطلب ما شــروع می شــود!: ریتوییت. ریتوییت ابتدا 
قابلیتــی در توییتــر نبــود! کاربــران، خــود، یــک توییــت را کپی-پیســت می کردند 

و در کنــار آن می نوشــتند ریتوییــت! بــه همــان معنــای کپــی پیســت! ســال 
2009 توییتر ابزار ریتوییت را معرفی کرد. این ابزار اکنون آن 

ــران اســت کــه گفتــه می شــود بیــش  قــدر محبــوب کارب
ریتوییــت هســتند! حــال  توییت هــا  از یک چهــارم 

می توانیــد بــه نقــش مخــرب ریتوییــت در تولیــد و 
بازتولیــد مکــرر حــس خشــم و نفــرت پــی ببریــد. توییتــر 
پــر اســت از مطالبــی کــه حــس نفــرت را بــر می انگیــزد. 

]توییتــر اخبــار جعلــی نیــز کم نــدارد.  مثالش همیــن ماجرای توییت مهناز 
ــب ســریع ریتوییــت می شــوند و در  ــن مطال افشــار و حشــد الشــعبی ...[ ای
عــرض مــدت زمــان کمــی ماننــده ی یــک تومور بر فضای توییتر پخش می شــوند.

بخــش	چهــارم: مدیــران رســانه های اجتماعــی ایــن 
نکتــه )نقــش مخــرب ایــن رســانه ها در بازتولیــد 
خشــم و ...( را دریافته انــد! یکــی از مدیــران ســابق 
ــه جمعــی در اســتنفورد گفتــه  ــرا ب ــوک اخی فیس ب
بــود از اینکــه بــه خلــق ابزارهایــی کمــک کــرده کــه 
»بافــت اجتماعــی را پاره پــاره می کننــد« احســاس 
ــز حتمــا متوجــه  ــر نی ــران توییت ــد! مدی ــاه می کن گن
این مســأله شــده اند. جالب آنجاســت که بســیاری 

از مدیــران »ســیلیکون ولی« بــه کودکانشــان اجــازه 
اســتفاده  خودشــان  محصــوالت  از  نمی دهنــد 

کننــد!
نویســنده در پایــان مقالــه می گویــد تغییراتــی در 
حــال شــکل گیری اســت کــه فــی المثــل فیس بــوک 
امیــدواری  ابــراز  و  کــرد  خواهــد  بهتــری  جــای  را 
می کنــد کــه اصالحــات مهمــی در رابــط کاربــری 

رســانه های اجتماعــی پــی گرفتــه شــود.

بخــش	پایانــی: به نظر می رســد پنهــان کردن تعداد 
کمک کننــده  زمینــه  ایــن  در  می توانــد  الیک هــا 
باشــد. یــک دلیلــش: محتــوای خشــونت برانگیز 
بــه محتــوای  الیــک بیشــتری می خــورد نســبت 
مناســب و ایــن نظــر مخاطــب را جلــب مــی کنــد. 

امــا اکنــون تعــداد الیک هــا پنهــان اســت و ...
ظاهــرا نویســنده مطلــب مذکور امیــدواری به جایی 

داشــته! آیــا ایــن رونــد ادامه خواهد داشــت!؟

سیلیکون ولی یا درٔه سیلیکون )به 
انگلیسی: Silicon Valley( نام رایج 
و غیررسمی منطقه ای در حدود ۷۰ 
کیلومتری جنوب شرقی سانفرانسیسکو 
در حومٔه سانتا کالرا، کالیفرنیا، ایاالت 
متحده آمریکا است. شهرت این منطقه به 
دلیل قرار داشتن بسیاری از شرکت های 
مطرح انفورماتیک )پردازش اطالعات و 
...( جهان در این منطقه است. بعدها به 
نمادی از وجود کمپانی های زیاد فّعال در 
زمینه فناوری های پیشرفته در این منطقه 
تبدیل شد. 

حاشیه

منبع: ویکی پدیا

*مقاله مذکور در مجله »ترجمان«، شماره هشتم،  
صفحات ۱۹۶ تا ۱۹۹ منتشر شده نه به الیک و ریتوییتً!یادداشت

��خشم در صدر فهرست 
احساساتی است که در جهاِن 
رسانه های اجتماعی به اشتراک 
گذاشته می شود.
�� بسیاری از مدیران 
»سیلیکون ولی« به کودکانشان 
اجازه نمی دهند از محصوالت 
خودشان استفاده کنند!

محمد	راسخی

خداحافظی با»چند تا الیک خورده؟«؟
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گزارش
ماه رمضون هست و عطش و تشنگی! صدای اذان مغرب بلند شد. در پی یک لیوان آب سرد خوابگاه زینبیه را زیر و رو میکنیم. از رفقای دانشجو 
سراغ آب سردکن را گرفتیم اما متعجبانه پرسیدند کدام آب سردکن؟ نتیجه اینکه آب سردکن برایمان به یک مسأله تبدیل شد. برای حل مسأله به 

سراغ مسئولین رفتیم

بازم ماه رمضون هست و این دفعه آماده میشیم برای ۱۶ ساعت عطش و تشنگی. غذایی رو که شب قبلش به ما تحویل دادن رو میخوایم بخوریم. 
سرد سردکی که نمیشه. میخوایم گرم کنیم اما خوابگاه والیت...

ماه هاسـت خوابگاه زینبیه محروم اسـت از داشـتن یک آب سـرد کن درسـت ودرمان. طبق گفته ی مسـئولین امر، آنها از آذرماه در پی حل این مسـأله اند. 
همـان زمـان نامه نگاری هـا انجـام و حوالـی عیـد! یـک دسـتگاه آب سـردکن نـو بـه خوابـگاه تحویـل داده شـد. پـس از انـدک زمانـی گاز دسـتگاه تمـام می شـود 

)گزارش هـا نشـان می دهـد ایـن اتفـاق قبـل از پایـان تعطیـالت رخ داده. یعنـی غالـب دانشـجویان طعم آب سـردکن را نچشـیده  اند!(
۸ اردیبهشـت ماه مجـددا بـرای تعمیـر فرسـتاده می شـود. ۱۴ اردیبهشـت مجـددا بـه خوابـگاه برمی گـردد. )لیلـی و مجنـون!( ۱۶ام آب سـردکن باالخـره نصـب 
می شـود اما باز هم مشـکالت ول کن نیسـتند! یخ زدن زیاد باعث شـده دسـتگاه محلی شـود برای رشـد جلبک ها و در پی آن تغییر طعم و غیربهداشـتی 
شـدن. مسـئولین می گویند دسـتگاه مورد اشـاره درحال حاضر شستشـو و رنگ شـده )رنگ برای مقابله با جلبک!( با وجودی که دسـتگاه اکنون خشـک 

شـده و قابـل اسـتفاده اسـت امـا بـه دلیـل بـوی حاصـل از رنـگ هنـوز نصـب نشـده. وعـده ای کـه به ما دادند شـنبه  هفتـه آینده بود. 

چنــد مدتــی می شــود کــه بچه هــای خوابــگاه والیــت ماکروفــر ندارنــد. ایــن مســأله مشــکالت بســیاری را ایجــاد کــرده. پیگیــر مســأله می شــویم. اداره 
خوابگاه هــا بــه حــل ایــن مشــکل بســیار امیــدوار اســت. بــه مــا می گوینــد نامه نگاری هــا انجــام شــده )امــان از ایــن کاغذهــای سرنوشت ســاز!( معاونــت 
فرهنگــی هــم نامــه زده بــه معاونــت توســعه و پیگیــر تخصیــص بودجــه و حــل مشــکل اســت. بــا مســئولین مختلــف کــه حــرف می زنیــم امیدوارنــد ظــرف ایــن 

هفتــه مشــکل حــل شــود. )انشــالله!(  بــه قــول جنــاب مدیــری مــا را بــا امیــد خفــه نمودنــد! ��

از زینبیه تا والیت

گریز عشق

ماکروفر

آب سردکن

سعید	ادبی
رحیمی
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خانــم	دکتــر	شــجاعی	فــرد،	یکــی	از	مــوارد	اساســی	در	رابطــه	اســتاد	و	
داشــجو	میــزان	بازدهــی	در	کالس	درس	اســت،	بــه	نظــر	شــما	میــزان	این	پارامتر	

در	کالس	شــما	چگونــه	اســت؟
زمانی که دانشــجویان تازه وارد دانشــگاه می شــوند و جدیدالورود به حســاب 
مــی آینــد، یــا بــه عبــارت دیگــر دانشــجوی ترم هــای پایین تــر بــه شــمار مــی 
رونــد، بســیار منظــم ، باســواد و مســئولیت پذیرتــر هســتند . وقتــی یــک فــرد 
در رشــته پزشــکی یــا هوشــبری و علــوم آزمایشــگاهی و دیگــر رشــته ها قبــول 
مــی شــود اعتقــاد دارد کــه بایــد در زمینــه کاری خــود موفــق باشــد . امــا مــن 
نمیدانــم کــه در داخــل ایــن سیســتم دانشــگاهی چــه اتفاقــی رخ مــی دهــد کــه 
پــس از گذشــت چنــد تــرم همــان دانشــجوی منظــم و درس خــوان بــه طــور کلــی 
عــوض می شــود و ایــن بازدهــی هــر روز نســبت بــه روز قبــل کمتــر مــی شــود. 

به	نظر	شما	میزان	مطلوب	بازدهی	چه	قدر	است؟
ســوال ســختی اســت و پاســخ بــه آن مشــکل اســت،چرا کــه اگــر یــک کالس 
درس همگــن، از نظــر میــزان فهــم و میــزان ســواد علمــی داشــجویان داشــتیم 
می توانســتیم بگوییــم کــه میــزان مطلــوب ایــن بازدهــی چقــدر اســت . از 
طرفــی بایــد محتوهــای آموزشــی مختلــف و دیگــر شــرایط تاثیــر گــذار را نیــز 

در نظــر گرفــت.

تعــدادی	از	دانشــجویان	فقــط	بــرای	حضــور	و	غیــاب	در	کالس	درس	
حاضــر	مــی	شــوند؛	بــه	نظــر	شــما	اشــکال	چیــه؟	

مــن خــودم حضــور و غیــاب را اصــال قبــول نــدارم چــرا که می دانم دانشــجویی 
کــه بــا اجبــار و اکــراه و بــرای حضــور و غیــاب در کالس درس حاضــر می شــود، 
بهــره ای از آن کالس نخواهــد بــرد. از طرفــی معتقــد هســتم کــه دانشــجویی 
کــه بــا 18 ســال ســن وارد دانشــگاه می شــود دارای بلــوغ فکــری بــوده و خــوب 

و بــد زندگــی خــود را تشــخیص می دهــد.

	بــه	نظــر	شــما	چــرا	دانشــجو	غیبــت	میکنــه	یــا	فقــط	بــرای	حضــوری		
زدن	میــاد؟

دو عامــل در ایــن مــورد تاثیــر گــذار هســتند. یکــی اســتاد و دیگــری خــود 
دانشــجو. در کالس درســی ممکــن اســت تنبلــی و عــدم عالقــه دانشــجو بــه 
درس مــورد ارائــه دخیــل باشــد و در کالس درس دیگــری ممکــن اســت کــه 
ــد رابطــه  شــیوه تدریــس اســتاد اشــکال داشــته باشــد و داشــجویان نتوانن

ــا آن موضــوع و کالس پیــدا کننــد. مناســبی ب

چرا	با	»نواریون«	مخالفین؟
بــه چنــد دلیــل. اول ایــن کــه دانشــجو همــان سیســتمی را کــه در دبیرســتان داشــته اســت را در دانشــگاه نیــز دوبــاره می خواهــد اجــرا کنــد. یعنــی بــا تهیــه 
یــک جــزوه کــم حجــم، از زیــر بــار خوانــدن مطالــب اصلــی موجــود در رفرنــس هــا شــانه خالــی کنــد کــه ایــن کار در شــأن یــک داشــجو نیســت. اگــر قــرار 
ــم؟ دوم اینکــه تعــداد محــدودی از  ــه ایجــاد کرده ای اســت نشــریات علمــی و کتــب رفرنــس فــالن درس مطالعــه نشــوند ، پــس چــرا در دانشــگاه کتابخان
ــا آن  ــد و بقیــه دانشــجویان هیــچ مطالعــه ای انجــام نمــی دهنــد و کامــال آســوده منتظــر مــی ماننــد ت دانشــجویان در نوشــتن یــک نواریــون دخالــت دارن
چنــد نفــر جــزوه را آمــاده کننــد و بــه دســت آن هــا برســد .توجــه کنیــد کــه خیلــی از دانشــجو هــا همیــن نواریــون را 

نیــز در شــب امتحــان مــی خوانند.ســوم اینکــه در نواریون هــا 
ممکــن اســت نویســندگان برداشــت خــود از صحبت هــای 
مــن را منتقــل کننــد کــه ممکــن اســت در مــواردی اشــتباه 
ــا رفرنــس هــای  باشــد و هــر چقــدر کــه ایــن نواریــون را ب

مثــال گایتــون منطبــق کننــد بــاز نیــز آن 
اشــتباهات موجــود اســت. 

ترم پایینی ها منظم ترند!امین	دخیلی
مصاحبه	با	دکتر	شجاعی	فرد،	عضو	هیات	علمی	دانشگاه	علوم	پزشکی	فسا	و	عضو	گروه	فیزیولوژی	در	روز	22 

اردیبهشت	ماه،	ساعت	13:30	و	پس	از	دو	بار	درخواست	در	محل	دفتر	کاری	ایشان	صورت	گرفت.

دانشجوی ترم های پایین تر منظم و مسئولیت پذیرتر هستند
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چــرا	بچه	هــا	شــب	امتحانــی	میخونــن	و	
اون	هــم	بــا	نواریــون؟

همانطــوری کــه گفتــم از بیــن رفتــن آن نظــم اولیــه 
ــن کار اســت . در واقــع  در دانشــجویان عامــل ای
خــود  اصلــی  رســالت  میــان  ایــن  در  دانشــجو 
کــه کســب علــم و تحصیــل هســت را فرامــوش 
مــی کنــد و صرفــا بــه اســتفاده از ایــن صــوت هــا 
بســنده مــی کنــد. همیــن حضــور غیــر فعــال در 
کالس هــای درس کــه صرفــا بــرای حضــور و غیــاب 
اســت و از بیــن رفتــن دیســیپلین اولیــه و نادیــده 
گرفتــن دیگــر پارامتــر هایــی کــه در اســتفاده مفیــد 
از کالس درس اســت ، علــت ایــن مســاله اســت.

رو	 خودتــون	 پاورپوینــت	 حتــی	 شــما	
بــه	دانشــجویان	در	اختیــار	دانشــجو	قــرار	 هــم	

چــرا؟ نمیدیــن.	
همانطــور کــه گفتــم انتظــار دارم از دانشــجو کــه از 
رفرنــس هــای اصلــی مطالعــه کنــد و وقــت خــود را 
بــا خوانــدن نواریــون و پاورپوینــت کــه خالصــه ای 
از آن مطالــب اصلــی اســت هــدر ندهــد. دانشــجو 
می توانــد بــه جــای اتــالف وقــت خــود در قالــب 
هــای گوناگــون مــواد درســی خــود را از رفرنس هــا 
از طــرف وزارت خانــه  بــه عــالوه  مطالعــه کنــد. 
ســه مرجــع بــه مــا معرفــی مــی شــود کــه مــا از 
دانشــجویان مــی خواهیــم رفرنســی را کــه حجــم 
را  اســت  حداقل هــا  جــزء  و  اســت  کمتــر  آن 

ــد. مطالعــه کن

شــما	بــه	رابطــه	صمیمــی	بیــن	اســتاد	و	
اهمیــت	میدیــن؟ دانشــجو	چقــدر	

بنــده بســیار بــا ایــن امــر موافــق هســتم و همیشــه 
طرفــدار آن بــوده ام؛ امــا بــه شــرطی کــه ایــن فکــر 
و رفتــار مــن مــورد ســوء اســتفاده دانشــجوها قــرار 
نگیــرد یــا بــه عبــارت دیگــر بــی ارزش و بی اهمیــت 
ــا  نشــود. از نظــر برخــی از دانشــجوها اســتادی ب
آنهــا رابطــه صمیمــی دارد کــه نمــره بســیار خوبــی 
بــه آن هــا بدهــد و بــه آن هــا ســخت نگیــرد در 
ــف هســتم.  ــن تفکــر مخال ــا ای ــی کــه مــن ب صورت
بالینــی  دوره  در  االن  کــه  دانشــجویانی  چراکــه 
هســتند و یــا در مقاطعــی هســتند کــه کالســی بــا 
آن هــا نــدارم بــا آن هــا در تمــاس هســتم. مطلــب 
دیگــری کــه وجــود دارد ارزشــیابی اســاتید اســت 
کــه شــما در ســایت ســامانه ســما مشــاهده مــی 
ارزش  نیــز  ارزشــیابی  ایــن  مــن  نظــر  از  کنیــد.  
واقعــی خــود را از دســت داده و تحــت تاثیــر بــاور 

هــای غلــط قــرار گرفتــه اســت.

خیلــی	از	دانشــجوها	معتقــدن	شــما	بیــش	
از		حــد	ســخت	گیری.	نظــر	شــما	در	مــورد	اینگونــه	

نقدهــا	چیــه؟
ــرار دارد و مــن  انســان پیوســته در معــرض خطــا ق
نیــز معصــوم از خطــا نیســتم و دوســت واقعی خود 
را آن کســی می دانــم کــه بیایــد و در حضــور خــودم 
مشــکالت مــن را بگویــد، امــا بــه شــرطی کــه قصــد 
دانشــجو از مطــرح کــردن ایــن ایرادهــا بی دلیــل و 
بی منطــق نباشــد. دانشــجویی کــه مســئولیت پذیــر 
اســت و بــرای فــالن امتحــان مثــال فیزیولــوژی از 
ــد،  ــع مربوطــه را مطالعــه مــی کن ــدا مناب همــان ابت
بعدا نیز تبدیل به یک پزشــک ماهر و مســئولیت 
پذیــر مــی شــود. یکــی از ســخت گیری هایی کــه مــن 
در مــورد دانشــجویان پزشــکی می کنــم ایــن اســت 
کــه بــرای امتحانــات آن هــا نمــره منفــی در نظــر مــی 
ــرای کاهــش تقلــب مــی کنــم.  گیــرم  و ایــن کار را ب
بنده تقلب را نوعی دزدی دانســته و دزدی را صرفا 
بــاال رفتــن از دیــوار خانــه مــردم نمــی دانــم. امــا ایــن 
کــه قصــد مــن اذیــت کــردن دانشــجو باشــد را در 

حــد یــک اپســیلون نیــز قبــول نــدارم.

هرســاله	 مختلــف	 رشــته	های	 مــورد	 در	  
آیین	نامه	هــای	جدیــد	و	در	مــورد	نحــوه	تدریــس	
پیوســته	امکانــات	جدیــدی	ابــداع	میشــه،	شــما	تــا	
چــه	حــد	در	طــی	ایــن	ســال	ها	ایــن	تغییــرات	رو	در		

روش	هــای	خــود	اعمــال	کردیــن؟
هــر بــار کــه شــیوه نامه ها و آیین نامه هــای جدیــد 
از طــرف وزارتخانــه ابــالغ می شــود را مــن زیــر نظــر 
کنــار  در  را  آن  و قســمت های مختلــف  گرفتــه ام 
یکدیگر بررسی کرده و اشکاالت آن را به وزارتخانه 

بــه صــورت کتبــی گــزارش کــرده ام.

اســاس	 بــر	 کــه	 آمــده	 پیــش	 کنــون	 تــا	
را	 خــود	 تدریــس	 روش	 دانشــجویان	 انتقــادات	

دهیــد؟ تغییــر	
اکنــون حضــور ذهــن نــدارم. امــا بــه یــاد دارم کــه 
یــک بــار یکــی از دانشــجویان خیلــی خــوب بــه 
قبــل شــما  هــای  کــه ســواالت دوره  مــن گفــت 
بعــد  بــه  روز  آن  از  مــن  و  بچه هاســت  دســت 

تغییــر دادم. پیوســته  را  ســواالت خــود 

 شــما	نشــریات	دانشــگاه	رو	مطالعــه	مــی	
کنیــن؟	نقــدی	داریــن؟

مشــغله های  دلیــل  بــه  را  نشــریات  اخیــراً  مــن 
بســیار و کارهــای زیــاد تحقیقاتــی نتوانســته ام 
مطالعــه کنــم، امــا قبــال بســیار برایــم مهــم بــود 
نشــریات  مــن  نظــر  از  می کــردم.  پیگیــری  و 
دانشــگاهی بایــد مســائل را از همــه ابعــاد، آن 
را بررســی کننــد و مطالــب را آن گونــه کــه حــق و 

نشــر دهنــد. اســت  حقیقــت 

��پس از گذشت چند ترم 
همان دانشجوی منظم 

و درس خوان به طور 
کلی عوض می شود و این 
بازدهی هر روز نسبت به 
روز قبل کمتر می شود. 

��حضور و غیاب را اصال 
قبول ندارم چرا که میدانم 

دانشجویی که با اجبار و 
اکراه و برای حضور و غیاب 

در کالس درس حاضر می 
شود، بهره ای از آن کالس 

نخواهد برد.

�� از نظر من این ارزشیابی 
اساتید -که شما در سایت 

سامانه سما مشاهده 
می کنید- نیز ارزش واقعی 

خود را از دست داده و 
تحت تاثیر باور های غلط 

قرار گرفته است.

��یک بار یکی از 
دانشجویان خیلی خوب به 

من گفت که سواالت دوره 
های قبل شما دست بچه 
هاست و من از آن روز به 

بعد سواالت خود را پیوسته 
تغییر دادم.

ترم پایینی ها منظم ترند!
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روایت یک: آقای محمدرضا سـنگری از اهالی فرهنگ و ادب خاطره ی شـنیدنی 
از شـب شـعر سـال 88 نقـل می کنـد. او می گویـد در شـب شـعر سـال 88 کـه در 
اوج حـوادث پـس از انتخابـات بودیـم، یکـی از دوسـتان شـاعر* از برخـی دیگـر از 
شـعرا کـه موضـع متفاوتـی در رابطـه بـا انتخابـات پیـدا کـرده بودنـد نـام آورد و بـه 
آقـا گفـت اینهـا فرزنـدان شـما هسـتند و بـه شـما عالقـه دارنـد. در واکنـش بـه این 
گفته، آقا	در	حرکتی	زیبا،	لبه	ی	عبایشـان	را	باال	گرفتند	و	گفتند	از	این	طرف	که	

منـم	راه	کاروان	بـاز	اسـت.
چـرا فکـر می کنیـم حمایـت از ایـن نامـزد یـا آن نامـزد معیاری بـرای ارزیابی اعتقاد 
و تعلـق خاطـر افـراد بـه انقـالب و رهبـری اسـت؟ آیـا چنیـن تصـوری، نادرسـت 
نیسـت؟ و اگـر از موضـع و بـه بهانـه ی دفـاع از نظـام و رهبـری باشـد، ظلـم بـه 
نظـام و رهبـری نیسـت؟ متأسـفانه بی اطالعـی و یـا تجاهـل نسـبت بـه رویکردهـا 
و معیارهـای رهبـری معظـم، همیشـه مشکل سـاز بـوده اسـت. از نظـر آقـا، مهـم 
آن اسـت کـه انسـان نـزد خداونـد بـرای حرفهـا و کارهایـش حجـت داشـته باشـد. 
ایشـان بـه کـرّات بـه افـراد و مسـئولین، خصوصـی و علنـی تأکیـد کرده انـد همـه ی 
کسانی که در انتخابات سال 88 به این تشخیص رسیدند که به چه کسی رأی 

بدهنـد نـزد خـدا مأجورنـد. )صفحـه ی 105(
روایـت دو: افشـین عـال از اهالـی فرهنـگ و هنـر در مالقـات بـا یکـی از مسـئولین 
دفتـر آقـا، دو روز پـس از نمـاز جمعـه ی 29 خـرداد می گویـد مـن بـه اتفـاق آقـای 
سـاعد	باقری و ... به دلیل اینکه فکر می کردین آقای موسـوی مناسـب تر اسـت، 
خودجـوش خیلـی بـرای او تبلیـغ کردیـم و واقعـاً از آنچه پیش آمد که وی انتخاب 
نشـد ناراحتیـم، امـا بـا نمـاز جمعـه ی آقـا، مـا هم گریسـتیم و نه مـا که حتی خانم 

راکعـی هـم گریسـت. از نظـر مـا انتخابـات تمـام شـده اسـت )صفحـات 106 و 107(
فتنه تغلب، انتشارات انقاب اسامی، چاپ دوم، صفحات 105 تا 107

*ایـن اتفـاق در سـال 1389 رخ داده و فـرد مـورد اشـاره افشـین عال سـت. همان زمـان پایگاه 
حفـظ و نشـر آثـار رهبـر انقـالب صـوت گفت و گـوی آقای عـال با رهبـری را منتشـر کـرد. گزارش 

زیـر از سـایت تابناک اسـت و حاوی بخشـی از صوت منتشـر شـده اسـت. 
در ایـن جلسـه کـه برخـی شـاعران نامـی کشـور از جملـه حمیـد سـبزواری، سـاعد باقـری 
و مشفق کاشـانی غائـب بودنـد، یکـی از شـاعران خـوش قریحـه قبـل از قرائـت غـزل خـود 
خطـاب بـه رهبـری گفـت: »بـا وجـودی کـه برخـی عاقـه دارنـد دوری از شـما و نیامـدن بـه 
ایـن جلسـه را بـه نوعـی دوری از نظـام عنـوان کننـد اما اینطور نیسـت و بسـیاری از شـاعران 
بـزرگ کشـور هـر جـا کـه باشـند رابطـه و عاقـه خـود را بـا شـما حفـظ کـرده و می کننـد و 
خـوب می داننـد، منـش شـما بـه گونـه ای اسـت کـه شـاعران و هنرمنـدان را از دامـان خـود 
دور نمی کنیـد.« رهبـر انقـاب در تاییـد سـخنان ایـن شـاعر گفتنـد »از این طرف کـه منم راه 

کاروان بـاز اسـت«
** اشـاره خبـری: چنـد روز پیـش شـبکه 4 برنامـه ی جدیـدی را روی آنتـن فرسـتاد. برنامـه ی 
»سـحوری« بـا اجرای »سـاعد باقـری«. بالفاصلـه روزنامه کیهـان موضع گیری تنـدی کرد علیه 
شـبکه 4 و سـاعد باقـری را »شـاعر فتنـه« خوانـد و نوشـت : ))او از شـاعرانی اسـت کـه سـال 88 
بـه طـور رسـمی از فتنـه حمایـت کـرده بـود. باقـری، هیـچ گاه از همراهـی خـود بـا فتنه در سـال 
88 ابـراز پشـیمانی نکـرد(( واکنـش بـه کیهـان: چنـدی نگذشـت کـه واکنش هـا شـروع شـد. 
پیـام فضلی نـژاد از اولیـن کسـانی بـود که کیهـان را مورد عتـاب قـرار داد و گفت مانـع نیروهای 
تحول خـواه در صداوسـیما نشـوید!  فـارغ از ایـن واکنش هـا بایـد پرسـید چـرا کیهـان اینگونـه 

برچسـب حامـی فتنـه بـه امثـال باقـری می زنـد! بـه راسـتی کـه نـگاه تنگ نظرانـه ای اسـت!

از این طرف که منم راه کاروان باز است!

روزگار عجیبــی اســت. البتــه روزگار همیشــه عجیــب بــوده اســت. 
بقیــه  از  عجیب تــر  مــا  روزگار  کــه  برمی آیــد  امــر  قرائــن  از  ولــی 

روزگارهاســت. 
رشــد ســریع علــم و تکنولــوژی و مدرنیــزه شــدن زندگی هــای فــردی 
و اجتماعــی، تبــادل ســریع اطالعــات و حجــم بــاالی آن، تأثیــر 
شــگرف رســانه های گوناگــون اعــم از مجــازی و حقیقــی و ســرعت 
بــاالی زندگــی و... باعــث شــده روزگار مــا عجیب تــر از روزگاران 

قبــل شــود.
یکــی از ویژگی هــای زندگــی امــروزه ایــن اســت کــه آدم هــا ارتباطــات 
فضــای  در  بــه خصــوص  قبــل  بــه  نســبت  گســترده تری  بســیار 
ــوع  ــزرگ و متعــدد و متن ــد. در کانال هــا و گروه هــای ب مجــازی دارن
عضــو هســتند و یــا در صفحــات مجــازی طرفــداران زیــادی دارند که 
هــر روز بــا آنهــا تعامــل دارنــد. ولــی در عیــن حــال انســان هیچــگاه 
مثــل زمــان مــا تنهــا و بی پنــاه نبــوده اســت. ایــن را میتــوان از میــل 
و عطــش شــدید او بــه نمایانــدن همــه زوایــای زندگــی شــخصی اش 
ــی الیــک خــوردن فهمیــد. آری  ــه قول ــرای جلــب نظــر دیگــران و ب ب
انســان امــروز تنهاســت و بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه دنبــال فــرار 

از وحشــت ایــن تنهایــی اســت.
تنــوع  بــا همــه  ارتبــاط جمعــی  و وســایل  شــبکه های اجتماعــی 
و پیچیدگی شــان انســان را در زاویــه تنهایــی اش قــرار داده انــد و 
انســان نیــز بــرای خــروج از ایــن زاویــه تنهایــی هــر روز بیشــتر از روز 

ــه آنهــا وابســته میشــود.  قبــل ب

ابــزار  توســط  درونــی اش  خــأ  پرکــردن  از  ناامیدانــه  امــروز  انســان 
تکنولوژی هــای مــادی و مــدرن، بــه دنبــال یــک پناهــگاه مطمئــن، 
پایــدار و حقیقــی بــرای فــرار از تنهایــی خــود اســت. و ایــن آن روی 
بــه  گرایــش  معنویت گرایــی!  ماســت.  روزگار  بــودن  عجیــب  ســکه 

مدرنیســم از یــک نیــروی مافــوق تکنولــوژی کــه او را  اســارت 
نجــات دهــد. ای کاش میشــد ایــن 
پیــام الهــی را بــه گــوش هــم انســان 

تنهــای  و  خســته   هــای 
روزگار عجیــب مــا 

کــه رســاند 
ففروا الی هللا 
انی لکم منه 

نذیر مبین 
)به سوی خدا فرار 
کنید...( ذاریات 50

فرار به سوی ...
یک نکته از این دفتر وهشتهشتاد

سوره ذایرات
آیه 50

حجت	االسالم	عابدی
مسئول	نهاد	نمایندگی	رهبری

ب
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سخنی نرانم که هم مکتبان گویند شرم 
باد این ِمد استیودنت را...

فاطمه	سعیدی	زادهطنز

اســتیودنت ها انــدر کالس نشســته بودنــد وبــه ســمت هــم پفیــال پرتــاب همــی کردنــد کــه بــه نــاگاه حکیــم بــه حکمــت وارد 
شــد و بــر مســند جلــوس جالســت نمــود...

ــه از شــونصدتا فحــش بدتــر بودنــدی[ و چــون ایشــان را بــه ظاهــر  حکیــم بــه مریــدان خویــش درودی فرســتادندی ]کــه البتّ
ــه  ــان ب ــا ایش ــه ب ــه، بلک ــه اول را درس ن ــه جلس ــدی)!( ک ــونده بودن ــه ش ــم گرفت ــدی تصمی ــرض نمودن ــت ف ــال و روان ماس باح

ــتندی... ــت نشس مصاحب
در ایــن میــان جوانکــی بوفه نشــین )و بــه نظــر شــل مغز( از تــه مکتــب فریــاد بــرآورد: کای حکیــم دانــا! مــرا موعظــه ای فرمــا کــه 

ســخت محتاجــم جانــا! )و بمانــد کــه  بعدهــا وی ماکــس کالس گشــتندی ��( 
حکیــم دســتی بــه ریــش پلشــِت نامتــوازن ولــی خــوب مبــارک خــود کشــیدندی و بــه انــدازه کل دیــوان عبیــد زاکانــی بــه 

ــت و  ــر اس ــه دی ــه فرج ــاب ک ــروزت را دری ــم! ام ــدی کای مریدَک ــاال بردن ــت را ب ــاژ نصیح ــدی و ولت ــا انداختن ــا متلک ه م
ســخت هــم نزدیــک )!��( و نیــز بی پــرده بایــد پــرده از ســرّی مخــوف پــرده )حشــو اســت و زائــد( بــردارم کــه بی شــک 

شــما را شــگفت زده خواهــد کــرد و آن ایــن  بودنــدی کــه تــرم قبل فیفتــی درصــد کالس، فیزیــو ســلول را فتادندی...
ما نیز بگفتیم؛ الریب فیه، همگی این درس را نزول کردندی...

ناگهان 
کالس لرزیدندی و 

یکی گفتندی: ای حکیم دانا! برای ما 
از سرنوشت آن نمک به خرامان)!( بگو؟!

حکیم گفتندی؛ شما هنوز با غضب گروه فیزیو با نمره منفی و 
قهر گروه ایمنو با سوال تشریحی و چالش گروه بیو همینجور الکی آشنا 

نبودندی...
یکی از ابتدای کالس با صدایی نحیف و لرزان گفتندی: حکیما آیا در امتحانات 

تقلب همی توان کرد!؟
حکیمش جواب دادندی که چه میگویی ای َخِجل کچل صفِت بووووق!!! داراآلموزه 

فامز عقابهایی تیزبین را تحت لوای خود دارد که پنج مین قبل از قصد تقلب 
شکارت میکنند!!!

در اینجا استاد افسار درس را به 
سمت هوش و خرد کشانندی و نتیجه 

گرفتندی که هوش خوب است، اما 
خرد ضروری تر و واجب تر!��

ودرنهایت مبصر مکتب اَْسک حکیم 
کواِسشنتندی.

)ask Hakim question tandi(
که حکیما تدریستان چون بودندی؟

در جواب حکیم 
نطقیدندی؛ مریدان 

فرومایه ام! دگر وقت 
کالس به پایان آمده، 

همانا بدانید و آگاه 
باشید که من تا صفحه صد و ده  

رفرنس را درس دادندی!!!

اتخیر بی حءءءءیق فامزءءءءی
جلد سوم 

نوشتءه شیخ ام المجنوءءن المفلوک ملقب 
به شیمیا السلطنه

1

2
القصه اینجانب نیز؛4

به علت وجود
عزیز دلمان، عالیجناب، قسط؛

فرشته عذاب، قسط؛
حریف تو نمیشه،

این جیب بی صاحاب، قسط؛
تصمیم داشتندی، قایقی ساخته و به گل)!( 
انداختندی و از فامز غریب گم شده اندی....

#به_گل_نشستگانیم

ک!
نم

اندر احواالت مریدان و حکیم در ایالت فامزستان

رســد تفکـرایستگاه مــی  اســالم  بــه  راکــد  کفــر   )1 
ولــی اســالم راکــد، پدربــزرگ کفــر اســت

 2( ســلمان ها درحالــی کــه کافــر بودنــد
حرکتشان آنها را به رسول منتهی کرد

 3( و زبیر ها در حالی که با رسول بودند
پیونــد زد کفــر  بــه  را  آنهــا  رکودشــان 

4(	مصداق	مسلمان	راکدیم	یا	
متحرک؟!

کفر راکد  یا 
اسالم متحرک؟!
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 قشنگ معلومه زندگیشون رو که با عشق شروع شده میخوان با عشق هم
ادامه بدن

 چون اگر غیر ازین بود از برادراشون برای عروسی دعوت نمی کردن آخه این
داداشا راه و رسم عشق رو خیلی خوب بلدن،محمد و علی رو میگم

)محمد و علی اسم هایی است که برای داداشای شهیدشون انتخاب کردن،آخه این 
داداشا گمنامند اگرچه همه می دونیم که از همه هم خوش نام ترند (

مقبره شهدای گمنام 
دانشگاه علوم پزشکی فسا

برای فاتحه خوندن 
رفتیم سر قبر شهدا که 

یه پاکت نامه  توجه مون 
رو جلب کرد. دعوت 

شهدا به عروسی! اسم 
هم برا شهدا انتخاب 

کرده بودن

عکس از سعید رحیمی


