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 اجبار در پوشش! آری یا خیر؟
میزگردحجاباجباریدرآمفیتئاتر

 جهان پیچیده ما
گردهماییبیستوپنجمژرفاباموضوع

سیستمهایپیچیده

موجودی صندوق نیکوکاری شریف با حمایت 
خیرین به پنج میلیارد تومان رسید

 جانی دوباره 
خواهیم گرفت

6

نود و هشت درصد همیشگی
خیلی مهم است وقتی می خواهی سازمانت را معرفی کنی، 

 محمدصالح 
انصاری

روی کدام ویژگی  آن مانور بدهی. اهمیت این موضوع وقتی 
بیشتر می شود که بخواهی در زمانی محدود، سازمانی بزرگ 
و پرافتخار مثل دانشــگاه صنعتی شــریف را معرفی کنی. 
اینجاست که هر جمله و هر کلمه اهمیتی دو چندان پیدا 
می کند. در گردهمایی و ضیافت افطار نیکوکاران و حامیان دانشگاه باز هم به این 
جمله معروف رسیدیم که »98درصد از رتبه های زیر صد کنکور سراسری شریف را 
انتخاب می کنند«. سپس از 100درصد طالهای المپیاد نیز که به شریف می آیند، 
یاد شد - البته جز آنها که می خواهند رشته  ای غیر از رشته های شریف بخوانند. 
این حرف ها را در خوشامدگویی به ورودی های جدید، جشن دانش آموختگان، 
مصاحبه با تلویزیون و هر جای دیگر هم یا شنیده ایم، یا آمادگی شنیدنش را داریم. 
خاطره خوبی از این درصدها ندارم. یکی از این خاطرات، مربوط به آمار و درصدهای 
رشد علمی و تولید علم است. دائم در بوق و کرنا کرده ایم که در رشد علمی در جهان 
اول شدیم و در تولید علم بین بیست کشور اول هستیم و از این دست آمارها. اما 
تعداد مقاالت که ما آن را مالک »تولید علم« قرار داده ایم، وقتی نیازی از کشورمان 
حل نمی کند قابل افتخار است؟ در خصوص آن 98درصد چطور؟ اگر در شریف 
تحصیل کنند تا بتوانند به خارج از کشور بروند و دیگر برنگردند، آیا باز هم ورود آنها 
به شریف افتخارآمیز است؟ اصال مگر دانشگاه چقدر از سرنوشت فارغ التحصیالنش 

آگاه است که بتواند از عملکردش دفاع کند یا آن را اصالح کند؟
من اگر جای مسئوالن دانشگاه بودم تمرکزم را می گذاشتم برای آنکه بگویم شریف 
برای جامعه چه کرده است، در مرکز موفقیان چه خدماتی به توان یابان ارائه داده 
است، چند نخبه را در مقام هیأت علمی جذب کرده و چه گرهی از صنعت، اجتماع 
و فرهنگ کشور باز کرده است. شاید قدم بعدی این باشد که تمام هم و غم خود را بر 
این بگماریم تا آمار مهاجرت های بی بازگشت را کاهش دهیم و برچسب »ترمینال 
پروازهای خروجی« را از خودمان پاک کنیم. شــریف هرچند شریف است، ولی 
انتخاب آن به عنوان بهترین مقصد لزوما به معنی عملکرد خوب دانشگاه نیست، 
بلکه می  تواند ناشی از ضعیف بودن رقبا و گزینه های پیش روی داوطلبان باشد. 
اگر در جذب منابع، خودمان را با هاروارد و ام آی تی مقایســه می کنیم، شایسته 
نیست برتر بودن مان را در مقایسه با دانشگاه های دیگر کشور بلند بگوییم، بلکه 

شایسته تر است که رقبای خود را نیز جهانی بدانیم تا جهانی شویم.

سرمقاله



»فریاد بی صدا«ترین
سه شنبه هفته گذشته انجمن مستقل میزگردی با عنوان »اجبار 
در پوشش! آری یا خیر؟«  در آمفی تئاتر مرکزی برگزار کرد. در این 
میزگرد که در آن دکتر ســراج، خانم دکتر کوالیی و حجت االسالم 
عبدالهی حضور داشــتند، بحث های داغی میان دانشــجوها و 
ســخنرانان شــکل گرفت و نقطه نظرات جالبی مطرح شــد، اما 
این بحث و جنجال ها گوش شــنوای دانشــجویان را کم داشت و 
فریادهای این میزگرد به دلیل اســتقبال کم دانشجویان بی صدا 
ماند. می توان حدس زد که شاید اگر دانشجویان بیشتری در این 
جلسه حضور می یافتند، دیدگاه های متنوع تری مطرح می شد.  

»انتخاباتی«ترین
یکی از مراســم های مهم دانشگاه در هفته گذشته مناظره بین دو 
نماینده از دو طیف مختلف سیاسی بود؛ سیدمحمود نبویان از جبهه 
پایداری و مصطفی تــاج زاده از جبهه اصالحات. چنین مناظرات 
سیاســی همیشه دانشجویان بســیاری را به خود جذب می کند، 
اما اغلب اوقات صحبت های طرفین محتوای چندانی در برندارد. 
این بار نیز تاج زاده و نبویان در بســیاری موارد پاســخ هایی بی ربط 
به صحبت طرف مقابل می دادند و ســواالت زیادی را نیز بی پاسخ 
 گذاشــتند. این دسته از مناظرات مقام »انتخاباتی«ترین را کسب 
می کنند زیرا بیشتر محل تهییج دانشجویان و دعوا و جدل هستند.

اکران مستند نگران کننده تاالن با موضوع آب های زیرزمینی 

 وقتی همه خوابیم
مدیر محصول شــویم؟« دوشنبه، 
۳0 اردیبهشــت از ســاعت 1۵ تــا 
1۷ در ســالن جابر برگزار می کند. 
 @ssa_iesharif بــرای ثبت نــام بــه

مراجعه کنید.
سرقتعلمی

انجمــن علمــی گــروه فلســفه علــم 
ســخنرانی با موضوع »سرقت علمی: 
تلقی مدرن و ســنتی« را بــا ارائه دکتر 
آرش ابــاذری و دکتر محســن زمانی،  
ســاعت  اردیبهشــت   ۳0 دوشــنبه 
بــرای کســب  1۳ برگــزار می کنــد. 
 @philsharif اطالعــات بیشــتر بــه 

سر بزنید.
سفرهکریمانهکریماهلبیت)ع(

گــروه خیریــه فــردای ســبز ســفره 
افطــاری خــود را در روســتای کلیــن 
 فشــافویه پهن می کند. ایــن برنامه با 
همراهی گروه جهادی شــهید وزوایی 
 ۳0 دوشــنبه  هیأت الزهــرا)س(،  و 
اردیبهشت برگزار می شود. برای شرکت 
در این برنامه و کمک در هزینه های آن 
به کانــال FSabzStudents@ مراجعه 

کنید.

سهشنبه
محفلقرآنکریم

محفل باشــکوه قــرآن کریم بــا قرائت 
استاد محمدجواد پناهی و استاد حامد 
شاکرنژاد، همراه با اجرای گروه تواشیح 
بین المللی طه و با حضور مجری شبکه 
قــرآن، اســتاد محمدهــادی صلح جو 
سه شــنبه ٣١ اردیبهشــت همزمان با 
میالد امام حسن مجتبی )ع( از ساعت 
١٨ تا ٢٠ در مســجد دانشــگاه برگزار 

می شود.

پنجشنبه
شبدرغاربورنیک

گروه کوه برنامه شــبانه غــار بورنیک را 
ویــژه دختــران در تاریــخ  ۲ و ۳ خرداد 
برگــزار می کنــد. جلســه توجیهــی و 
در   1۲ ســاعت  شــنبه  ثبت نــام 
 کالس 1 ســاختمان شــهید رضایــی 

برقرار است.

بازی با ریاضی
دکتر فتوحی در جلسه شنبه هفته پیش با جمعی از 
منتخبان دانشجویان گفت: »مرکز مشاوره در سطح 
کشــور چندین سال است که رتبه اول را دارد. اینطور 
هم نیست که بگوییم رسیدگی نمی کند و ضعف های 

بسیاری دارد.«
رتبه اول؟! بین کدام مرکز مشاوره ها؟! اصال اگر این قضیه حقیقت 
دارد، پس چرا مرکز مشاوره شریف را در لیگ قهرمانان آسیا مشاهده 
نمی کنیم؟! البته جدا از شــوخی، هرچیزی در ایران قابلیت اول 
شــدن در یک زمینــه را دارد؛ حاال یا به صورت عادی اول اســت یا 

با گرفتن تعدادی مشــتق از داده هــای آن و تبدیل درصد به تعداد 
یا تعداد به درصد، خالصه با بــازی اعداد یک چیزی درمی آید که 
رتبه اول اســت. فتوحی در ادامه افزود: »به دنبال ارتباط بیشــتر 
با دانشــجویان در دانشــگاه و خوابگاه هســتیم. مقرر شده  است 

کارگروهی برای این منظور تشکیل شود.«
البتــه دکتــر! ما دانشــجویان فعال قصــد ادامه تحصیــل داریم و 
می خواهیم تا مــدارج باال ادامه بدهیم و چنــدان مایل به ارتباط 
بیشتر نیستیم، فلذا خواهشــمندیم که این ارتباط در همین حد 

دوستی ساده باقی بماند.

آمفی تئاتــر مرکزی بعدازظهر روز 1۵ اردیبهشــت 
میزبان نشســتی بــود که بــا همکاری مشــترک 
مدرسه توســعه پایدار و انجمن علمی دوستداران 
محیط زیست دانشگاه شریف برگزار می شد. این 
نشست که به اکران مستند تحسین شده »تاالن« 
و بحث دربــاره آب های زیرزمینی اختصاص داشــت، در ادامه 
سلســله نشست های »توســعه پایدار برای ایران« برگزار شده و 
شورای مدیریت سبز دانشگاه و معاونت فرهنگی نیز در پوشش 

هزینه های برگزاری آن کمک کرده بودند.
برگزارکننــدگان در توضیح این رویداد نوشــته بودنــد که »حال 
آب هــای زیرزمینی در ایران خوب نیســت و زنگ های هشــدار 
برای آن مدت هاســت به صدا در آمده اســت. واقعیت این است 
که ما در چند دهه گذشته با حفر بیش از توان ظرفیت سرزمینِی 
چاه های مجاز و غیرمجاز و به بهانه های مختلف توسعه ای، سبب 
فرونشست ها و ایجاد شکاف های عمیق در دشت های آبی مختلف 
کشور شده ایم که تقریبا تمامی نواحی کشور را هم درگیر خود کرده 
است. وضعیت ایران از نظر اضافه برداشت از آب های زیرزمینی 
یکی از قرمزترین ها در دنیاســت و هرچند وقت یکبار، خبرهای 
نگران کننده ای از فرونشست های جدید زمین و یا خشک شدن 

دشت ها و تاالب های حیات بخش کشور، منتشر می شود.«

یکــی از نکات قوت جلســه، حضــور مهمانان مرتبــط در پنل 
بعد از اکران فیلــم بود. جالل الدین میرنظامی از پژوهشــکده 
سیاســت گذاری دانشــگاه شــریف، محمدصــادق دهقانی، 
کارگردان مســتند و نیز انوش نوری اســفندیاری از اندیشکده 
تدبیر آب، مباحث مســتند را به بررسی کارشناسانه گذاشتند و 

به سواالت حضار جواب دادند. 
معنای لغوی تاالن، »تاراج« است. تاالن یک مستند آگاهی بخش 
است و واقعیتی که تاالن درباره بحران آب زیرزمینی در خراسان به 
تصویر می کشد، آنقدر تکان دهنده است که در وصف این مستند 
درست گفته اند که »هر ایرانی، باید آن را ببیند«. فیلم مستند تاالن 
را »جمعیت ناجیان آب« که یک تشکل مردمی در حوزه آب است، 
پس از یک پژوهش و تالش ۲ساله، تولید کرده است. تاالن تاکنون 
در مجامع علمی و سیاستی زیادی به نمایش در آمده و توانسته 
جوایز متعددی را کســب کند که مهم تریــن آنها، جایزه بهترین 
مستند نیمه بلند دهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران 
است. عالقه مندانی که در جلسه حضور نداشتند، می توانند از 
طریق ســینمای هنر و تجربه، آن را تماشا کنند. همچنین فایل 
صوتی و گزارش هــای تکمیلی نیز از طریــق کانال های تلگرام 
مدرسه توســعه پایدار )sdschool@( و گروه دوستداران محیط 

زیست )sharif_gs@( قابل دسترسی خواهد بود.

شریف 
نیوز

ترین ها

شریف 
نیوز

رضا علیپور

سخن 
مسئولین

هامون 
طهماسبی

گزارش

شنبه
هراساززمین

کانون تئاتر، نمایش هراس از زمین 
را از تاریخ ۲8 تا ۳1 اردیبهشت، ساعت 
1۷ در آمفی تئاتر مرکزی برگزار می کند. 
برای تهیه بلیت به مقابل سلف مراجعه 

کنید.
اعتکافرمضانیه

مراســم معنــوی اعتــکاف رمضــان را 
هیأت الزهــرا)س( در تاریــخ 9 تــا 11 
خردادماه در مســجد دانشگاه شریف 
برگــزار می کند. ثبت نــام از ۲۵ تا ۳1 
 azzahraa.sharif.ir اردیبهشــت در
انجام می شــود. برای کسب اطالعات 
 @azzahraasharif بــه   بیشــتر 
مراجعــه   @azzahraaetekaf یــا   و 

نمایید.
فشارخونرایگان

به مناســبت روز جهانی فشــار خون، 
اندازه گیری رایگان فشار خون در مرکز 
بهداشت و درمان امروز از ساعت 9 الی 
1۲:۳0 با حضور پزشــک، کارشناس 
مراقب سالمت و کارشناس تغذیه برگزار 

می شود.

دوشنبه
آزمایشگاهبرتراشه

زنــگ پژوهــش و فنــاوری مکانیک با 
موضوع »آزمایشــگاه بر تراشه« با ارائه 
دکتر تقی پور، دوشنبه ۳0 اردیبهشت 
ســاعت 1۳:۳0 تا 1۵:00 در ســالن 
ســمینار دانشــکده مکانیــک برگزار 

می شود.
کارگاهسیرنگ

کارگاه سیرنگ با موضوع »تصمیم گیری 
گروهــی از دیــدگاه روانشناســی« بــا 
ارائه خانم هما عســکریان )روانشناس 
بالینــی( دوشــنبه ۳0 اردیبهشــت از 
ساعت 1۶ الی 18 برگزار می شود. برای 
ثبت نــام بــه setak.sharif.ir مراجعه 

کنید.
مدیراندیجیکاالدرشریف

انجمــن علمــی دانشــکده صنایــع، 
برنامــه »گفت  وگــو بــا مدیران ارشــد 
دیجی کاال« را با موضوع »چگونه یک 
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بخش خبری



میزگرد حجاب اجباری در آمفی تئاتر

اجبار در پوشش! آری یا خیر؟ 

اندازه گیری های 
جگردار

طــی همین چند وقت گذشــته دو 
اتفاق جالب در دانشــگاه رخ داد؛ 
شــرکت تیم دانشــگاه شــریف در 
المپیــاد آمار بــرای اولین بــار و اظهار 
نظــر جالب دبیر هیــأت الزهرا در مورد 
دین داری دانشــجویان. چرایی جالب 
بــودن ایــن اتفاقات از این  روســت که 
طراحی پرسشــنامه های نظرسنجی،  
در کنــار علــم تحلیــل داده، خود یک 
علم مستقل و رو به رشد با چالش های 
بســیار برای عدم جهت گیری اســت و 
حتی بهترین تحلیلگران داده شــریف 
هــم نه تنها خود را بــه درک اولیه از این 
علم، بلکــه به شــرکت در المپیاد های 
مرتبــط نظیــر المپیــاد آمار نیــز ملزم 
می داننــد. امــا در ســوی علم گریزانه 
این رخداد، پیدا می شــوند افرادی که 
میزان غذای پخش شده در یک رویداد 
یا شــرکت کنندگان یک ســفر را مالک 
دین داری افــراد می داننــد؛ بدون در 
نظر گرفتــن این موارد که یک ســفر با 
تــم مذهبی، همراه با ســایر دوســتان 
دانشگاه هر چه نباشد یک سفر است و 
ممکن است افراد شرکت کننده آنچنان 
هم که به نظر می رسد، مذهبی نباشند. 
حتــی فــارغ از مخالفت یــا موافقت با 
ایــن فاکتور هــای اندازه گیری، میزان 
مذهبی بودن افراد آیا قابل اندازه گیری 
ا ســت؟ آیــا فردی کــه نمــاز جماعت 
می خواند ولی با حجاب قانونی مخالف 
است و آزادی در دین و پوشش را امری 
شــخصی می داند،  مذهبی نیســت؟ 
حق ندارد در مراســم محرم دانشــگاه 
شــرکت کند و یــا این شــرکت کردن به 
معنای قبول داشتن یک تفسیر خاص 
از دین داری  است؟ آیا این فاکتورهای 
اندازه گیــری شــده در قامــوس علــم 

می گنجد؟ 
برای بسیاری از دانشجویان سواالتی از 
این دست پیش  آمده است اما یک پاسخ 
بیشتر از جانب دبیر هیأت دریافت نشد: 
»ترجیح میدم ادامه بحث رو با کســی 
بکنم که یه کمی... داشته باشه! )جای 

خالی رو میتونید بخونید: جگر(« 
این جواب، آن هم از دبیر هیأت الزهرا، 
نه تنها به عنوان شــخص حقوقی وجه 
نامناسبی از صاحب هیأت حضرت زهرا 
)س( ارائه می دهد، واکنش های منفی 

زیادی را نیز برمی انگیزاند. 
به همین دلیل نگارنده پیشنهاد می کند 
در کنار لزوم انتشار توضیح مالک های 
جگــرداری، و اندازه گیــری و نحــوه 
انتخاب آ نها از سوی نهاد های مذهبی، 
عزیــزان به دفاع الکن از دین نپردازند، 
چراکه این دفاع خود بزرگ ترین لطمه 
را به دیــن می زند و »جگــر« را بر عقل 

حاکم می سازد. 

سه شــنبه ۲4 اردیبهشــت، انجمن اسالمی 
مســتقل، یک میزگرد بــا موضوعیت حجاب 
اجبــاری در آمفی  تئاتــر مرکزی برگــزار کرد. 
یک سیاســت مدار، یــک حقــوق دان و یک 
روحانی بــرای مباحثه دعــوت بودند. تعداد 
انگشت شماری از دانشجویان در این برنامه فرهنگی حضور 
داشتند. مقایسه آن با حضار پرتعداد برنامه دوشنبه آقایان 
تاج زاده و نبویان، نشان از فضای سیاست زده این روزهای 

جامعه دارد. 

درجستوجویروحقانون
دکتــر الهه کوالیی، نماینده اصالح طلب مجلس ششــم با 
قانون حجاب اجباری موافق نیســت. او که دکترای روابط 
بین الملل دارد می گوید: »زنان، به عنوان مادر یا همســر، 
نقشی هویت بخش در حیات هر جامعه دارند. در تغییراتی 
که به عنوان فرآیند نوسازی در جوامع رخ می دهد، معموال 
مسأله زنان پررنگ اســت. این اتفاق بسیار طبیعی است. 
مسأله ای که ایراد دارد، استفاده از ابزار زور است. همان طور 
که رضاشــاه دیکته کرد که زنان باید حجابشــان را بردارند، 
امروز جمهوری اسالمی دیکته می کند که زنان باید حجاب 

داشته باشند.«
او معتقد اســت این اجبار، امروزه به شکل قانون در آمده: 
»مــا قانون و نهــاد پارلمــان را وارد کرده ایــم، در حالی که 
زیرســاخت های آن وجــود نداشــتند. امروز صد ســال از 
مشروطه می گذرد ولی ما هنوز آرزوی اجرای قانون را داریم. 
در کشــور ما، قرن هــا در داخل خانه ها و در ســطح جامعه 
استبداد حاکم بوده  است. در اینجا روح قانون وجود ندارد. 
قانون می گوید انســان ها حقوق برابر دارنــد و باید محترم 
شــمرده شوند. چقدر این باور در کشــور ما وجود دارد؟ آیا 
چــون ما پارلمان و قانــون را وارد کرده ایم، یعنی این باورها 

اینجا شکل گرفته اند؟«

یکسانسازیباچاشنیاجبار
دکتــر کوالیــی سیاســت حجــاب اجبــاری را بــا قوانین 
سخت گیرانه کمونیســتی مقایسه می کند: »بروید بببنید 
چه بر ســر شــوروی آمد وقتی می خواســت یک انسان با 
ویژگی های خاص بسازد. حکومت ما هم می خواهد انسان 
اسالمی بســازد. اما مگر می شود سلیقه ها را یکسان کرد؟ 
ســلیقه ها و باورها و ارزش های هر کســی متفاوت اســت. 
در ایران، الگوهای بیرون و داخل خانه متفاوت هســتند و 
افــراد یک زندگی دوگانه دارند. چرا باید چیزی را به کســی 
تحمیل کنیم که آن را باور ندارد ولی برای جایگاه و شــغل و 
استخدامش باید آن را انجام دهد؟ حکومت ما اسالم را فقط 
به پوشش تقلیل داده  است. علمای اسالم در تعیین حدود 
حجاب اتفاق نظر ندارند. با این حال من نمی خواهم بحث 
فقهی کنم چون در تخصص من نیســت. حرف من درباره 

کارآمدی این سیاست است.«

وکیلداغترازشاکی
دکتر سراج، استاد دانشگاه حقوق به اجبار در پوشش آری 
می گویــد. به عقیده او: »چون رویکرد جامعه ما اســالمی 
اســت، برای صحبت کردن درباره این مسائل، باید بر پایه 

قانون و فقه حرف بزنیم. بر خالف نظر دکتر کوالیی، مفهوم 
حجاب در آیات و روایات یک قدر متقین و اســتاندارد دارد. 
طبق این استاندارد فقط کفین و وجه می تواند معلوم باشد. 
سپس به ســراغ قانون می رویم. ماده ۶۳۳ قانون مجازات 
اسالمی می گوید اگر کسی جرمی را در مأل عام مرتکب شود 
که به عفت عمومی لکه وارد کند، یک تا شش ماه حبس به 
عالوه تعزیر و جریمه دارد. بی حجابی هم شامل این قانون 
می شــود. ماده ۳ قانون مجازات هم می گوید اگر کسی در 
قلمرو حاکمیت جمهوری اســالمی زندگی می کند، ملزم 
است تمام مواد قانون را رعایت کند و اگر نکند، مجرم است. 
پس حتی برای اقلیت های مذهبی و مهمانان خارجی هم 

حجاب یک مسأله قانونی است و باید رعایت شود.«
با وجود این قوانین، او معتقد اســت که حکومت آنقدر هم 
این مســأله را ســخت نمی گیرد: »چیزی که من به عنوان 
یک شهروند می بینم، این اســت که جمهوری اسالمی به 
بی حجابــی در ایران رســیدگی نمی کنــد. حجاب در کف 
جامعه از حد شــرعی آن خارج شده  اســت.« او قبول دارد 
که مشــکالت امنیت اجتماعی وجود دارند ولی می گوید: 
»حجاب اجباری صورت نگرفت و اجرا نشد که کار ما به اینجا 
رسیده  اســت. اینکه بگویید چون حجاب اجباری است و 
امنیت زن در خطر است، پس سیاست حجاب اجباری غلط 
است، یعنی دارید سفسطه می کنید. 98درصد مردم به این 
قانون آری داده اند و باید اجرا شود. وقتی در قلمرو جمهوری 

اسالمی هستید، حق مخالفت با قوانین را ندارید.«

شوخیبزرگباتوفیقاجباری
حجت االســالم عبداللهی، معاون فرهنگــی نهاد رهبری 
دانشــگاه مهمان دیگر برنامه بود. او با دکتر ســراج هم نظر 
است و می گوید: »اصل حجاب و پوشش در تمام تمدن های 
بشــری توسط زنان و مردان رعایت شده  و به خصوص برای 
زنان یک امر کامال فطری اســت. به نظر من دو محور برای 
ورود به بحث وجود دارد. محور اول قانون اســت. چه کشور 
ما جمهوری اسالمی باشد و چه جمهوری الییک باشد، یک 
سری قوانین از راه دموکراسی وضع شده اند و صرف نظر از 
اینکه هر فرد با آن موافق اســت یا مخالف، باید به آن عمل 

کنــد. ولی در مملکت ما قانون یک شــوخی بزرگ اســت. 
در کــدام فرهنگ و جامعه افــراد می گویند که چون به نظر 
من این قانون اشــکال دارد، به آن تن نمی دهم و آن را اجرا 
نمی کنــم؟ اگر یک قانون غلط اســت، باید از راه های نرم و 
ساختاری و حاکمیتی و فرهنگی و فکری تالش کنیم تا آن 
را تغییر بدهیم. ورودی دوم بحث اعتقاد و دین است. حجاب 
در ادیان الهی، قبل از اینکه یک قانون شــرعی باشد، یک 
الزام اجتماعی است. خداوند به پیغمبر گفت: به زنان بگو 
برای اینکه از تعرض و آزار مردان در امان باشــند، پوشش را 
رعایت کنند. برای اینکه هویت جنسی زن در الیه خانواده 
قرار بگیرد و هویت انسانی او در جامعه نمایان باشد، حکم 

حجاب در قانون اسالم به وجود آمده  است.«  
عبدالهــی در ادامــه به بحث اجباری بودن حجاب اشــاره 
می کنــد: »من این را قبول دارم کــه اعتقادات را نمی توان 
اجبار کرد ولی بحث حجاب اصال به اعتقادات ربطی ندارد. 
حجاب یک امر شخصی نیســت. در دوران امروز که دوران 
هژمونی رسانه است، دیگر امر شخصی و غیرشخصی معنا 
ندارد.« او در واکنش به حرف های دکتر کوالیی گفت: »من 
تکذیب می کنم که بین فقهای اسالمی، اختالف نظر بر سر 
حدود حجاب است. همه کسانی که سواد اسالمی دارند، 
قبول دارند که حجاب همین اســت. شما یک پتک اجبار 
برداشته اید و بر سر حجاب می کوبید. مگر فرهنگ رانندگی 
در اروپا چگونه درســت شد؟ با جریمه! جریمه و اجبار ابزار 
اســت و لزوما چیز بدی نیســت. اتفاقا وقتی باعث رشــد و 

سعادت بشر شود، خوب است.«

میزانرأیمردماست
عبداللهی با نظر دکتر سراج درباره تغییرناپذیر بودن قوانین 
هم مخالف بود و گفت: »در حکومت اسالمی تشکیل دهنده 
حکومت و ضامن بقای حکومت مردم هستند. اگر اکثریت 
مــردم مــا در یک زمانــی بگوینــد که جمهوری اســالمی 
نمی خواهیم و ولی فقیه بر حکومت باقی بماند، غاصب است 
و خداوند او را مجازات خواهد کرد. اتفاقا این جمله معروف 
امام که می گوید میزان رای مردم اســت، به این معناســت 

که فلسفه وجودی ولی فقیه، حمایت از رای مردم است.«

سحری گرم خوابگاه به چه کسانی نمی چسبد؟
یکی از اتفاقات خوب خوابگاه در چند سال گذشته که ماه 
رمضان را برای خوابگاه ها کمی دلنشــین تر کرده، توزیع 
ســحری گرم و تازه است. این کار اما بدون حاشیه نیست و 
یک روی دیگر هم دارد و آن ساعت کاری غیرعادی و شرایط 
غیراستاندارد کارگران توزیع غذاست. کارگران توزیع غذا از 
حدود ساعت شش بعد از ظهر برای توزیع افطار در خوابگاه 
مستقر می شوند و چون معموال فاصله منزل تا دانشگاهشان 
زیاد است، تا سحر در خوابگاه می مانند و سحر به منزل خود 

می روند در حالی که وسایل حمل و نقل عمومی هم مثل روز 
فعال نیست و هزینه رفت و برگشت زیاد می شود. این مسأله 
در خوابگاه دختران و برای کارگران خانم به واسطه ناامنی 
محله شدیدتر است. با توجه به اینکه گرم کردن سحری در 
خوابگاه پسران به واسطه کمبود وقت و گاز مشترک، بسیار 
سخت تر از خوابگاه دختران اســت که هر اتاق آشپزخانه 
جــدا دارد، احتماال همین وضع بایــد ادامه پیدا کند ولی 
بســیاری از دختران می گویند حاضرند چند ســاعت پس 

از افطار، سحری خود را نیز دریافت کنند و آن را گرم کنند 
تا کارگران نیز کمتر اذیت شــوند. البته دسته ای دیگر نیز 
هستند که روزه نمی گیرند و از به هم خوردن ساعت خواب 

خود به خاطر دریافت سحری معترض اند. 
آنچه مسلم است وضعیت غیراستاندارد و نارضایتی کارگران 
توزیع غذاســت که نیاز به رسیدگی دارد؛ یا با تغییر ساعت 
کاری، یا با امکانات رفاهی مناسب )مثل محل استراحت 

و...( یا احتماال با افزایش حقوق و مطلوبیت اقتصادی.

علی توالیی

نامه وارده

ذره بین

نگین 
خسروانی نژاد

گزارش
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خوشخیالبودیم
قــدرت پیش بینی، مزیت رقابتی علم بر فلســفه بود که 
از دل مدل ســازی های عددمحور به دست می آمد. قرن 
نوزده و بیســت میالدی طی شــد و نوبت به هزاره سوم 
رسید. انسان قرن بیست ویکمی که به گمانش همه علوم 
را خوب می شناخت، با پرسش های جدیدی روبه رو شد؛ 
پرسش هایی که این بار مرز بین علوم را نشانه گرفته بودند. 
پرسش هایی از این جنس که حاال که فیزیک را به خوبی 
می شناســیم ، آیا می توانیم یک ترکیــب آلی را به خوبی 
توصیف یا مثال شــیوه تاشــدگی یک پروتئین را با دقت 
خوبی پیش بینی کنیم؟ یا اگر متخصص زیست شناسی 
باشیم، پیش بینی رفتار جامعه انسان ها در شرایط بحران 
اقتصادی برایمان ممکن است؟ در مورد رفتار بازار بورس 
چه؟ اکنون که ســلول های عصبی را می شناســیم، آیا 
کارکــرد مغــز را می توانیم توصیف کنیم؟ آیــا می توانیم 
بگوییم که برای ســلول های عصبی چه اتفاقی می افتد 
که فردی دچار بیماری هایی مانند صرع یا پارکینســون 
می شــود؟ یا پرســش هایی از ایــن قبیل که چــرا هنوز 
مدیریت ترافیک و جلوگیری از مســدود شــدن جاده ها 
برایمان دشوار است، مگر ما همان بشری نیستیم که به 
ماه سفر کرده ایم و با توسعه مکانیک کوانتومی بمب اتم 
ساخته ایم؟ چرا بعد از حل کردن این همه مسأله بغرنج، 
نمی توانیم زمان بحرانی برای همه گیری یک شــایعه یا 
بیماری جدید در دنیا را محاسبه کنیم و برنامه دقیقی برای 
چگونگی واکسیناسیون مردم تدوین نماییم؟ علی رغم 
این همه پیشرفت در علوم مختلف، چرا در حل این قبیل 

مسائل ناتوان مانده ایم؟
 همه اینها پرسش هایی بود که به خاطر ظاهر ساده شان 
انســان قــرن بیســت ویکمی نخســت فکــر می کــرد 
»علی االصول« باید بشــود جوابشان را پیدا کرد. انسان 
طی سه قرن گذشــته ریاضیات را بسیار گسترش داده 
و فیزیک را به عنوان علــم توصیف کننده اتم ها به خوبی 
توسعه بخشیده، فیزیک هم که مادر شیمی است و شیمی 

مادر زیست شناســی و زیست شناســی توصیف کننده 
موجــودات زنده و انســان  هم یک موجود زنــده و رفتار 
بــازار بورس یا اقتصاد جهانی یا همه گیری یک بیماری 
هم بر اســاس عملکرد همین موجودات زنده مشخص 
می شــود؛ پس البد با مقداری محاسبه می توان به این 

پرسش ها پاسخ داد.

سرهایبهسنگخورده
بــا ایــن حــال رفته رفتــه متوجه شــدیم که فهــم ما از 
سیستم هایی مانند مغز انسان یا اقتصاد جهانی دچار 
نواقص جدی است و پیش بینی و کنترل رفتار آنها برای 
ما بســیار دشوار اســت. گویا این سیستم ها پیچیدگی 
عجیبی دارند. به عبارتی این سیستم ها پیچیده اند، زیرا 
با آنکه اجزایشان را می شناسیم و رفتار تک تک  آنها را به 
خوبی می توانیم پیش بینی کنیم، اما رفتار جمعی آنها 
تحت یک ساختار جدید قابل توصیف نیست. می دانیم 

عملکرد سلول های عصبی سازنده مغز چگونه  است، اما 
عملکرد مغز را نمی توانیم توصیف کنیم. مثال نمی دانیم 
تکلیــف حافظه چیســت؟ می دانیم که در ســلول های 
عصبــی حافظه وجود ندارد، با این حال در مجموعه ای 
از سلول ها وجود دارد. همین مجموعه کارهای عجیب 
و غریب تــری هم می کند. مثال ســلول های عصبی مغز 
به طور جمعی از خود آگاهی نشان می دهند، در حالی 
کــه آگاهی در هیچ کجای ســلول عصبی بیچاره وجود 
ندارد. تالش برای حل این قبیل تناقض ها که در مقیاس 
ریز اگر همه چیز آشــنا باشــد، لزومی ندارد در مقیاس 
درشــت تر رفتار سیستم را بتوانیم توصیف کنیم، آغازگر 

مکتبی جدید در علم بود؛ مکتب پیچیدگی.

هرجاکهنظرمیکنمازتواثریهست
بشر قرن بیســت و یک، به دنبال شناخت سیستم های 
پیچیده اســت. سیســتم هایی که از تعداد زیادی اجزا 
تشــکیل شــده اند و نوعی نظــم خودبه خــودی بر آنها 

حاکــم اســت. در این سیســتم ها اجــزا در مقیاس ریز 
برهم کنش های موضعی دارند ولی در مقیاس درشــت 
رفتارهای »پدیداره« از خود نشــان می دهند که شــبیه 
بــه رفتار اجزای آن در مقیاس ریز نیســت. مــا ناچار به 
درک سیستم های پیچیده هستیم. برای ما که همیشه 
مجذوب قدرت پیش بینی علم شــده ایم مهم اســت که 
بدانیم اگر آنفوالنزا در آفریقا شایع شد با چه احتمالی یک 
آلمانی در چه روزی بیمار می شود و با چه احتمالی یک 
ایرانی در چند روز بعد. برای ما مهم است، چراکه شبکه 
واگیری بیمــاری از لحاظ ریاضیاتی موجود ســاده ای 
نیســت و مطالعــه یک فراینــد دینامیکــی روی چنین 
شــبکه ای بدون کمک گرفتن از کامپیوترها غیرممکن 
اســت. برای مــا حــل هم زمان تعــداد زیــادی معادله 
دیفرانســیل غیرخطی که به یکدیگر وابسته هستند، با 
قلم و کاغذ اصال راحت نیست. حداقل تجربه سال اول 
و دوم زندگی دانشگاهی مان این را به ما گوش زد می کند.
سیستم های پیچیده مهم اند، چراکه مکتب پیچیدگی 

عینک جدیدی بــرای مطالعه طبیعت بــه ما می دهد. 
مکتــب پیچیدگــی به مــا می گویــد مســتقل از اینکه 
مســأله ای تا پیش از ایــن در کدام حوزه  خــاص از علم 
بررســی می شــده، باید بــا نگاهــی از پایین  بــه باال به 
دنبال حل آن مسأله باشــیم و همزمان از همه امکانات 
فنــی و تحلیلی مان برای حل آن اســتفاده کنیم. برای 
مثــال، مســأله مغز یک مســأله در فیزیک یا شــیمی یا 
زیست شناســی یــا علــوم کامپیوتر نیســت. در مکتب 
پیچیدگی مســأله مغز ســوالی اســت کــه متخصصان 
حوزه های مختلف با ابزارهایی که دارند سعی می کنند 
در یک محیط مشــارکتی راهی برای حل آن پیدا کنند. 
مکتــب پیچیدگی به ما می گوید با تبدیل یک سیســتم 
به اجزای سازنده آن و شناخت اجزا نمی توانیم به درک 
درستی از آن سیستم برسیم. در واقع مکتب پیچیدگی 
در برابر مکتب تقلیل گرایی )reductionism( قرار دارد.
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مثــال دیگر کامپیوتر اســت. با یــک کامپیوتر کارهای 
ســاده و روزمره را انجام می دهیم ولی شــبکه اینترنت 
که مجموعه ای متشــکل از میلیاردها کامپیوتر است، 
رفتارهایی از خود نشــان می دهد که با دانســتن رفتار 
یــک کامپیوتر نمی تــوان آن را توضیــح داد. یا خرید و 
فروش در بازار که نمی توان فهمید بورس چطور به ناگاه 
فرو می پاشد و قیمت ها چگونه باال و پایین می شود. پس 
مسأله به این شکل اســت که ما چیزی داریم که تعداد 
زیادی جزء دارد و رفتار تک تک این جزءها را می توانیم 
توصیف کنیم ولی به دلیل وجود تعداد بسیار زیاد اجزا 
رفتاری ظاهر می شود که این رفتار در توصیف تک تک 
اجزا وجود نداشت و توصیف این پدیده دسته جمعی از 
روی تک تک اجزا کار بســیار ســختی است. اگر چنین 
مجموعه ای داشته  باشــیم، من به آن سیستم پیچیده 
می گویم. البته نحوه طرح سوال بسیار مهم است زیرا در 
مرحله اول پرنده یک موجود ساده به نظر می رسید ولی 
در ادامه دیدیم که می تواند یک سیستم پیچیده باشد.
حــاال در فیزیک سیســتم های پیچیده کجا هســتند؟ 
تعــدادی مولکول آب را در نظر بگیرید. من با دانســتن 
رفتار یــک تک مولکول رفتــار آب را نمی توانم توصیف 
کنم؛ مثل گذار فاز. گذار فاز جایی است که با رفتار یک 
تک مولکــول نمی توان آن را توصیف کرد. با شــناخت 
گذار فاز می توانیم ایده هایــی پیدا کنیم که اگر جایی 
دیگر سیســتم پیچیــده دیدیم، بتوانیــم آن را توصیف 
کنیم. یکی از انواع گذار فازها، گذار فاز پیوسته است. 
در گذار فاز پیوســته کمیت های مورد بررسی به صورت 
توانــی رفتار می کنند و خاصیت هــای فرکتالی نمایان 
می شــود. به عنــوان نمونه در مدل آیزینگ درســت در 
نقطه ای که گذار فاز رخ می دهد، سیستم شکلی به خود 
می گیرد که مقیاس بزرگ و کوچک آن با هم فرقی ندارد. 
به نظر می رســد فیزیک واحدی برای بررسی تمام این 
سیستم ها وجود دارد، یعنی اگر نمودار این کمیت هایی 
را که توانی تغییر می کنند، با مقیاسی عوض کنیم تمام 

رفتارها یکسان است. 
حــاال در مــورد اقتصاد چــه؟ تعداد زیــادی آدم در کار 
اقتصادی وجود دارنــد و با رفتارهای متفاوت به عنوان 
مثال به خرید و فروش مشــغول هســتند. پس با معیار 
ما به نظــر این یک سیســتم پیچیده اســت. کاری که 
می توانیم انجام دهیم این اســت که قیمت یک ســهام 
مشــخص را در طول زمــان ببینیم. مهم این اســت که 
بتوانیم پیش بینی کنیم که سهام گران یا ارزان می شود. 
با تعریف کمیت های مناسب مثل نسبت افزایش قیمت 
و شــاخص نوســان در طول یک گام زمانــی می توانیم 
رفتارهایی پیش بینــی کنیم. در مــورد افزایش قیمت 
هیچ همبســتگی زمانی وجود ندارد؛ اگر چیزی امروز 
گران شــود، هیچ تضمینی وجود ندارد که فردا ارزان یا 
گران شــود. اما در مورد شاخص نوسان به نظر می رسد 
کــه رفتار توانی دارد و می توان در مورد آن به عنوان یک 

شاخص ریسک پیش بینی کرد.
مقیمــی در پایــان به مدل هایــی برای اقتصاد اشــاره 
می کند که فیزیک پیشــه گان با استفاده از پدیده های 
بحرانی و گروه های بازبهنجارش در فیزیک آماری آ نها 

را توصیف کرده اند.

مغز؛ازپیچیدهتابغرنج
دکتر عباسیان در شروع صحبت های خود از عبدالسالم، 
فیزیکدان معروف که با پارکینسون از بین رفت، نقل قول 
می کند که من همه چیز این عالــم را فهمیدم ولی یک 

نوسان کوچک را که باعث بیماری ام شده نمی فهمم!

چرا مغــز باید اینقدر بغرنج باشــد؟ جان نش که حالت 
دوقطبی داشــت می گوید من نمی توانم به دوســتانم 
بگویم زمان توهم و بیداری از هم قابل تفکیک نیســت 
و چــرا مغز انســان در این شــرایط قــرار می گیــرد. یا 
فیزیکدان معروف، الندائو با یک تصادف تمام اطالعات 
فیزیکــی اش به حد دبیرســتان تقلیل پیــدا کرد. چرا 
سیســتم مغز چنین رفتــاری از خود نشــان می دهد؟ 
فرض کنید در ســال ۲0۵0 کتابی با عنوان مغز چگونه 
کار می کند منتشر شــود. می خواهیم ببینیم چقدر از 
رشته های مختلف در این کتاب نقش دارند. چه حجمی 
از این کتــاب مربوط به عصب شناســان، متخصاصان 
علوم کامپیوتر، علوم شناختی، ریاضی دانان و... است. 
احتماال زیست شناســان دوست ندارند همه این کتاب 
دربــاره ریاضی یا روش های مهندســی باشــد و انتظار 
دارند بیشــتر بخش این کتاب زیست شناسی باشد. در 
اینجا این ســوال مطرح می شود که مغز واقعا چیست؟ 
مغز واقعا نمی تواند شبیه یک سیستم کامپیوتری باشد. 
زمانی رواج پیدا کرده بود که مغز یک سیستم آشوبناک 
اســت اما با تعریف دقیق ریاضی از سیســتم آشوبناک 
آن را کنار گذاشــتند. چون تعریف دقیقی از سیســتم 
پیچیده وجود ندارد، شــاید بتوان مغز را یک سیســتم 

پیچیده در نظر گرفت. 
عباســیان در ادامه به بیــان روش های آمــاری و علوم 
کامپیوتری در شــناخت مکانیزم مغز و برخی فرآیندها 
مثل خواب یا حرکت ماهیچه زبان می پردازد و سواالتی 
را کــه در سیســتم های پیچیده در این حوزه پرســیده 

می شود، بیان می کند. 

تکاملهمپیچیدهاست
دکتــر عطا کالیــراد آخرین ارائه دهنده اســت: ژنتیک 
تکاملی یکی از آن حوزه های زیست شناســی است که 
ابتدا مبانی نظری آن ســاخته شــد و سپس داده های 
تجربی به  دســت آمد، برای همین بــا دیگر حوزه های 
زیست شناســی که ابتدا داده های آزمایشگاهی آمد و 
بعد از آن چارچوب نظری، فرق دارد. چارچوب نظری 
که بــرای توضیح تکامل موجودات ارائه شــد، در نیمه 
اول قرن بیستم یافت می شود. تصویری که در آن زمان 
وجود داشت این بود که افراد مختلف به عنوان ژنوم های 
مختلف همانندسازی می کنند و در این بین رقابت وجود 
دارد. ســوالی که مطرح می شود این است که ژنوم یک 
فرد به عنــوان اطالعات چه چیزی دربــردارد. در نیمه 
اول قرن بیســتم ماهیت این اطالعات مشخص نبود. 
حتی اگر ماهیت اطالعات مشــخص نباشد، می توان 
یک ســری حروف یا جایــگاه را برای آن متصور شــد و 
مسأله را ساده سازی کرد. حال اطالعات را جمع آوری 
کرده و با انباشتن آ نها شایستگی زیستی یک موجود را 

بررسی می کنیم.
این ساده سازی چند ضرورت داشت؛ اوال نمی دانستند 
ماهیت ماده ژنتیکی چیست و می خواستند یک مدل 
ریاضی بســازند از اینکه یک موجود چگونه تکامل پیدا 
می کند. نکته دیگر آن بود که ابتدای قرن بیســتم کار 
روی مگس ســرکه شــروع شــد و خیلی از فنوتیپ ها یا 
تفاوت ها یا جهش هایی که در مگس سرکه رخ می دهد، 

صرفا غالب و مغلوب ساده ترین برهم کنش بود.
علی رغــم اینکه مردم تصور می کردند تصویر حقیقی از 
ماهیت ژنتیکی یک موجود باید خیلی پیچیده باشــد، 
مدلــی که ارائه شــد تصویــر خیلی ســاده ای بود. یک 
تکامل دان آمریکایی به نام ســیمون رایت بیان می کند 
اگــر بخواهیم تکامل یک موجود را بررســی کنیم، کل 

ژنوتیپ های ممکــن یعنی کل حالت هــای ژنتیکی را 
که یک موجــود می تواند داشته باشــد، به صورت یک 
شــبکه تصور می کنیم. سیمون رایت پیشــنهاد داد به 
این شــبکه یک بعد اضافه کنید تا یک نقشــه ارتفاع به  
وجود آید. پستی و بلندی های این نقشه نشان می دهد 
که شایســتگی یک ژنوم برای بقا چقدر اســت. ولی در 
واقعیت این نقشــه چگونه اســت؟ آیا نقشه کل ژنوم ها 
یک قله دارد؟ یعنی نقطه ای دارد که از همه نقاط بهتر 
بوده و انتخاب طبیعی موجود را به سمت این نقطه هل  
دهد یا نقشه ژنوم ها پســتی و بلندی های زیادی دارد. 
ســناریوی تکاملی در هر دو نقشه متفاوت است. البته 
بعضی وقت ها این نکته فراموش می شود که سادگی را 
به دلیل محدودیت های آزمایشگاهی انتخاب کردیم یا 

اینکه اطالعات بیشــتری نداشــتیم و سادگی ناشی از 
محدودیت های ما بوده است. 

بــه بیــان مدل هــای آمــاری از  کالیــراد در ادامــه 
برهم کنش های ژنتیکی می پردازد.

چقدرپیچیدگیرامیشناسیم؟
نوبت به میرگرد و پرسش و پاسخ می رسد. بخش اعظم 
گفت وگو به تعریف مفهــوم پیچیدگی اختصاص دارد. 
دکتر روحانی بیان می کند که اگرچه تشــخیص جسم 
پیچیده شــاید کار راحتی برای متخصصان باشــد اما 
چگونگی پی بردن به این امر کاری دشــوار است. او در 
ادامــه از پیچیدگی الگوریتمیک صحبــت می کند که 
در آن تعــداد خط هــای یک کد برای تکــرار یک پدیده 
می تواند از معیارهای ســنجش پیچیدگی باشد. دکتر 
کالیــراد می گوید کــه از منظر زیست شناســی در طی 
زمان تعریف های مختلفی برای کمی کردن پیچیدگی 
به وجود آمد؛ مثل تعداد سلول و انواع ژن ها. یک زمان 
تصور می شــد که انسان از مگس پیچیده تر است، پس 
انســان باید تعداد بیشتری ژن داشــته باشد اما امروزه 
می دانیم ۲۳000 هزارتــا ژن وجود دارد و در کل هنوز 

معیار دقیقی برای پیچیدگی نداریم.
دکتر حســینی توضیح می دهد که مــا تعریف خوبی از 

سیستم پیچیده نداریم، ولی نسبت به پارادیم پیچیدگی 
حس بهتری داریم. پارادایم پیچیدگی بیان می کند که 
اگر تعداد زیادی جزء در کنار هم کار کنند، با شــناخت 
اجزا اصال بدیهی نیســت کــه مجموعه را بشناســیم. 
به عنوان مثال در مورد گاز ایده آل رفتار تک تک اتم های 
گاز را می دانیم ولی دویست سال طول می کشد که علم 
جدیدی به اسم ترمودینامیک به دست آید یا اینکه تعداد 
زیادی نــورون در کنار هم کار می کننــد و از آن موجود 

هوشمندی پدید می آید. 
دکتــر مقیمــی در جواب این ســوال بیــان می کند که 
این به نوع شناخت شناســی ما برمی گــردد. به عنوان 
مثــال اگــر یــک ســاعت را از روی چرخ دنده  های آن 
بشناســیم، ســاعت یک سیستم ساده اســت ولی اگر 

ساعت را مجموعه ای از مولکول ها و اتم ها بدانیم، آنگاه 
فوق العاده پیچیده می شود. 

ســوال بعدی پیرامون این موضوع اســت کــه چرا این 
مدل هــا در حوزه های مختلف مثــل اقتصاد خوب کار 
می کنند؟ دکتر مقیمی در جواب این ســوال می گوید 
ما یک ســری پیچ و مهــره داریــم و می خواهیم ببینیم 
بــه ســوراخ هایی که داریــم می خورنــد یا نــه؟ ما یک 
مســأله داریم که می خواهیم آن را حــل کنیم. طبیعتا 
اقتصاد هســت، ریاضی هســت، فیزیک هــم حضور 
دارد. هرکسی چیزی را وسط می گذارد تا مسأله را حل 
کنــد. در بانک های آمریکایی عالوه بــر اقتصاددان به 
دکتــرای فیزیک و ریاضی هم نیاز دارنــد. در واقع یک 
کار بین رشــته ای اســت و با حضور همه آدم ها مســأله 
تحلیل و بررسی می شــود. دکتر روحانی در ادامه بیان 
می کنــد کاربرد فیزیک آمــاری در بقیــه حوزه ها مثل 
جامعه شناسی و اقتصاد است. فیزیک آماری به عنوان 
یک رشــته جدید بیان شــده و به تدریج استقالل خود 
را از فیزیک به دســت می آورد. پارادایم مرکزی فیزیک 
آمــاری، برهم کنش های مقیاس پایین اســت تا از این 
برهم کنش ها بتوان مقیاس بزرگ را پیش بینی کرد؛ مثال 
با شناخت رفتار انســان ها بتوانیم اقتصاد یک کشور را 

پیش بینی کنیم. 
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نیکوکاریدرخونمااست
در دنیا نیز بخش زیادی از هزینه های توسعه دانشگاه های 
معتبر دنیا از منابع خیریه و وقف تأمین می شود. این در 
حالی اســت که عایدی حاصل از قراردادهای ارتباط با 
صنعت و شهریه تحصیل، آنقدر زیاد است که نیازی به رفع 
مشکالت اولیه دانشگاه متصور نباشد، اما باز هم شاهد 
کمک هایی در مقیاس میلیارد دالری به دانشــگاه های 

برتر دنیا هستیم که بیشتر صرف توسعه آنها می شود.
ایرانیان به واسطه فرهنگ کهن خود، همیشه در کار خیر 
دستی بر آتش داشته اند و نیکوکاری در اسالم هم بسیار 
توصیه شده است و فرهنگ »وقف« در آن بسیار پررنگ و 
عملی متعالی است. این فرهنگ در طول تاریخ به صورت 
احداث مسجد، کاروان سرا و... به ظهور می رسید و امروزه 
در بحث مدرسه ســازی نیز کامال متجلی است. هر چند 
وقف در امری چون آموزش عمومی بسیار جاافتاده است، 
اما در آموزش عالی هنوز آن طور که شایسته است شناخته  
نشده، ولی رو به رشد دارد. گردهمایی چهارشنبه به همت 
مرکز مدیریت راهبردی و توسعه منابع دانشگاه، به منظور 
فرهنگ سازی و جذب منابع مالی برای همین امر برگزار 
شد. روابط عمومی، حراست، روزنامه شریف، اداره امور 
تغذیه و... نیز برای برگزاری مطلوب این برنامه، به کمک 

مدیریت راهبردی آمدند.

صندوق۱۰۰میلیاردی
اولین ســخنران گردهمایی حامیان دانشــگاه، میزبان 
برنامه یعنی دکتر فتوحی، رئیس دانشــگاه بود. او ابتدا 
تصویری کلی از مختصات و اندازه دانشگاه به مهمانان 
داد و گفت که شریف 1۲هزار دانشجو و 480 عضو هیأت 
علمی دارد و 98درصد رتبه های زیر صد کنکور سراسری 
ریاضی فیزیک و همچنین 100درصد طالهای المپیاد 
بــرای ادامه تحصیل، شــریف را انتخاب می کنند )البته 
به جز کســانی که رشته مورد نظرشان در شریف نیست؛ 
مثل معماری(. سپس به فرهنگ حمایت در بسیاری از 
دانشگاه های استانی کشور اشــاره کرد که بین خیرین 
همان اســتان وجود دارد و گفت دانشــگاه های پیشرو 

مثل صنعتی شــریف، تهران و... پذیرای مجموعه ای از 
دانشجویان اقوام مختلف ایران هستند.

رئیس دانشــگاه روش های مختلف حمایت از دانشگاه 
صنعتی شــریف را برای نیکوکاران برشمرد: مشارکت در 
پروژه هــای مختلف عمرانی نیمــه کاره یا مورد نظر خود 
نیکوکاران، تجهیز آزمایشــگاه های پژوهشی که امروزه 
یکی از گلوگاه های توسعه پژوهش است، اعطای بورسیه 
تحصیلی برای دانشجویان مستعد یا کم بضاعت و صندوق 
نیکوکاری شریف. فتوحی در آخر ابراز امیدواری کرد که 
دانشگاه شریف با رساندن موجودی صندوق نیکوکاری به 
100 میلیارد تومان از لحاظ مالی، استقاللی قابل توجه 
از منابع دولتی و بودجه ای پیدا کند. پس از آقای رئیس، 
مجری اعالم کرد که در ضیافت ســال گذشــته حامیان 
دانشگاه دو میلیارد تومان تقبل کردند که در ادامه سال 

9۷ این رقم به 10 میلیارد تومان رسید.

سرانهدانشجونصفشدهاست
ســخنران بعدی برنامه، مرد تفکر سیستمی دانشگاه، 
دکتر مشایخی بود. مثل همیشه با لحنی آرام و منطقی 
نکات پیچیده مورد نظرش را به صورت ساده بیان کرد. 
اول به نصف شــدن سرانه دانشــجویان شریف از سال 
8۵ تا 9۵ با احتساب ارزش پول و قیمت های روز اشاره 
کرد. سپس سراغ بنیاد شــریف، به عنوان سازمانی که 
مأمور حفاظت و هدایت منابع جذب شده برای دانشگاه 
است رفت و گفت که بنیاد دو راه اصلی برای هزینه کردن 
منابع جذب شــده دارد: منابع را در یک پروژه و مقصود 
ویژه مد نظر حامیان تزریق کند یا به صندوق نیکوکاری 

و سرمایه گذاری منتقل کند.
بنیان گــذار دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد دانشــگاه 
صنعتی شــریف در واقع برای تشــویق حامیان به تزریق 
کمک هایشان به صندوق نیکوکاری پشت تریبون آمده 
بود و در جمع حامیان دانشگاه گفت: منابع صندوق را به 
اهل علم و متخصصان می سپاریم تا به صورت علمی آن را 
مدیریت کنند و با سرمایه گذاری های صحیح، سود آن را به 
دانشگاه برگردانند. نکته مهم این است که به اصل مبلغ 

آن خللی وارد نخواهد شــد، بلکه فقط سود حاصل از آن 
برای حمایت از دانشگاه اختصاص خواهد یافت. این کار 
باعث می شود کمک های حامیان با نوسانات اقتصادی 
قطع نشــود و منابع دســت خود دانشگاه باشد و آن را به 
فراخــور نیاز هزینه کند. مشــایخی در پایان صندوقی را 
تصویر کرد که 1000 میلیارد تومان در آن وجود دارد و با 

آن کار می شود و از سود آن، دانشگاه حمایت می شود.

بهجایوالیومبهسایتبنیادمراجعهکنید
پس از آنکه تمام کلیپ های برنامه و ســخنرانی ها تمام 
شد، مرد همیشــه درخشــان عرصه نیکوکاری کشور، 
دکتر عباس مصلی نژاد، رئیس هیأت مدیره جدید بنیاد 
شــریف و بانی ضیافت افطار حامیان دانشــگاه پشت 
تریبون رفت تا مراســم جمع آوری کمک های خیرین را 

مثل سال گذشته اجرا کند.
مصلی نژاد گفت: »حمایت از آموزش و پرورش و آموزش 
عالی، سرمایه گذاری برای آینده است و با این کار هزینه 
تأمین امنیت برای آیندگان را کاهش می دهیم«. سپس 
به شفافیت اشاره کرد: »ما حق نداریم دروغ بگوییم ولی 

اجازه داریم جواب ندهیم. من به شاگردانم در دانشگاه 
می گویم اگر سر کالس دیر آمدید و از شما پرسیدم چرا دیر 
آمدید، می توانید جواب ندهید و بگویید اجازه بدید من 
جواب ندم ولی هرگز به من دروغ نگویید«. با این مقدمه 
رویه جدید هیأت مدیره بنیاد شریف را توضیح داد و گفت: 
»در هیأت مدیره جدید بنیاد شریف تصمیم گرفتیم سایتی 
راه اندازی کنیم که خّیران گرامی بتوانند خیلی سریع با 
دیــدن محل هزینه کرد ریال به ریال حمایت هایشــان با 
آرامش بخوابند و بدانند پولی که به جای خرید والیوم به 
دانشگاه دادند، کجا هزینه شده است و آرامش بگیرند.«

اعتبارکالسهایمهرماهراامشبفراهمکنیم
معلم و فعــال اقتصادی نیکوکار و همیشــه پشــتیبان 
آمــوزش و پــرورش و آموزش عالی کشــور اولویت های 
دانشگاه را برای جذب منابع برشمرد که اولین دغدغه 
دانشگاه، مجموعه ساختمان جدید کالس های شمال 
دانشگاه است که برای تکمیل آن ۵ میلیارد تومان الزم 
است و قول داد به امید خدا هدف نهایی عددی آن شب 

را همین عدد قرار خواهد داد. 
پروژه مهم دوم ســرایی است برای اســتادان جوان که 
تازه جذب دانشگاه شــده اند و بسیار با معضل مسکن 
دست و پنجه نرم می کنند. این معضل آنقدر بزرگ است 
که تعدادی از این اســتادان جوان که از دانشگاه های 
پرآوازه خارج از کشور آمده بودند، تصمیم به ترک مجدد 

کشور گرفته اند.
پروژه سوم هم دانشکده مهندسی و علم مواد بود که االن 
در مرحله تکمیل گودبرداری و اســکلت فلزی تا ســطح 
صفر زمین است. با این مقدمات دکتر مصلی نژاد مراسم 
جمع آوری کمک های خّیرین را آغــاز کرد؛ کاری که در 
آن نــه تنها تبحر دارد، بلکه چون خودش نیز به آن عامل 
است یکی معتبرترین افراد برای این کار است. از هر گوشه 
سالن دستی باال می رفت و مبالغ مختلفی کمک می شد؛ 
از کمک های چند صد میلیونی مهندس بهاری، خانواده 
جمیلی و... تا کمک های چند میلیونی و چند ده میلیونی 
اســتادان خودمــان. در نهایت مصلی نژاد توانســت به 
حرفش عمل کند و موجودی صندوق نیکوکاری را از 1.4 
میلیارد تومان با مشارکت قریب به 40 نیکوکار حاضر در 

سالن به ۵ میلیارد تومان رساند.
حــال نوبت مرکز مدیریــت راهبردی دانشــگاه و بنیاد 
شریف است که صحبت های چهارشنبه شب را پیگیری 
کند و به اهالی دانشگاه و همچنین نیکوکاران و حامیان 
محترم دانشگاه به صورت چابک و شفاف روند پیشرفت 

و تحقق این اتفاقات را گزارش دهد.

»یهبازاریویهصنعتیدستشونوببرنباال،هرکدوم۱۰میلیونتقبلکننکهاینعددُرندبشه،اذانروهمگفتن«.گوشهگوشهسالنسلفپسرانهرکس
دستیباالبردتاصندوقنیکوکاریبنیادشریف،رفیقتازهنفسدانشگاه،جانیتازهبگیرد؛صندوقیکهقراراستبهزودییکیازنقاطاتکایاساسیدانشگاه
درحالمتغیراقتصادیکشورباشد.اواخرماهرمضانسالگذشتهراخاطرتانهست؟همانروزیکهخبرآمددردانشگاهیکافطاریمفصلباسلفسرویس
ودسربرگزارشد؛چهارشنبهگذشتهایناتفاقتکرارشد.ازظهرسالنپسران)همکف(سلفبرایگردهماییوپذیراییازحامیاندانشگاهباحضورچهرههایسرشناس

عرصهکارخیر،بهویژهدرعرصهآموزشوپژوهشبرگزارشد.امسالنیزهمچونسالگذشته،تمامهزینههایبرنامهبرعهدهبنیادفرهنگیمصلینژادبود.

موجودی صندوق نیکوکاری شریف با حمایت خیرین به پنج میلیارد تومان رسید

جانی دوباره خواهیم گرفت
گزارش

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  818

    1398 مـاه  اردیبهشت   28 شنبـه 

6

گزارش

دکترعلینقیمشایخیدکترعباسمصلینژاد



پسری از کویر ورزنه 
قبل اینکه بیام دانشگاه به برق عالقه داشتم، 
حتــی رفتــم کالس های بــرق صنعتــی توی 
فنی حرفه ای رو شــرکت کردم. ولی چیزی که 
تو دانشــگاه بود با تصورم فرق داشــت، تئــوری بود، حجم 
تمرینا و گرازشــا و پیش گزارشــا هــم زیاد بــود، یه جورایی 
انگار فقط باید درس می خوندم. وقت آزادم خیلی کم بود. 
تصمیم گرفتم تغییر رشته بدم. با حذف گزینه بین رشته ها 
رفتــم صنایع. صنایع خب یه جوریه که جهت گیری خاصی 
نداره، همه چی توش داره. می تونی چیزی که می خوای رو 
پیدا کنی. شــریف رو بیشتر به خاطر جو زدم. اگه برگردم به 
عقب، هم بازم شــریف رو می زنم؛ درسته با استانداردهای 
ایده آل فاصله داره ولی در مقایســه با دانشــگاه های دیگه 
بهتره به نظرم. سه ترم اول که برق بودم سخت گذشت. ترم 
چهارم تغییر رشته دادم به صنایع، وقت آزادم یهو خیلی زیاد 
شــد. از تابستون ترم ۵ تورلیدری رو شروع کردم. یه شانس 
خیلی خوب که آوردم و یهو همه چی جور شــد، این بود که 
ترم ۵ کالس های تورلیدری توی خود دانشــگاه برگزار شد. 
کالسش خیلی خوب بود. دایی هام تو شهرمون اومدن خونه 
پدربزرگم رو اقامتگاه کردن برای مسافرهای خارجی، چون 
غیر مــن و یه دونه داییم کس دیگه ای انگلیســی بلد نبود، 
من شدم راهنمای توریســت ها. واسه داییم کار می کردم و 

درآمدش بد نبود. درسم رو شل کردم، چون حس می کردم 
این درســای تــرم ۵ خیلی مرتبط با کار تورلیدریم نیســت. 
تابســتون ترم ۷ کارآموزیــم رو رفتم یک شــرکتی که تو کار 
توریســم بود. خیلی بهم کمک کرد، چون تــو بخش تولید 
محتــوا کار می کــردم و مطالب زیادی رو یــاد گرفتم. از ترم 
8 تصمیم گرفتم مســتقل کار کنم، درس های ترم 8 صنایع 
هم خیلی به دردم خورد، تنها درسایی که به دردم خوردن، 
درســای این ترم بود. حتی پروژه سه تا از درس هام در مورد 
توریســمه. اومدم ایده زدم، تورهای جدید تعریف کردم که 
باعث شــد درآمدم وقتی مســتقلم بهتر بشه. تو کالسی که 
واســه تورلیدری رفتم، اســتادش می گفت زبان آلمانی یاد 
بگیرید، چون که توریســت های آلمانی تــو طبیعت گردی 
بیشترین توریست هستن، واسه همین آلمانی رو یاد گرفتم. 
شروع کردم به مطالعه آزاد در مورد نجوم، چون آسمان کویر 
تو شب واسه گردشگرا خیلی جذابه. قبل از اینکه اقامتگاه 
بزنیم، تو شهرمون تعداد توریست ها که داشت زیاد می شد 
دوســت داشتم من هم یک نقشی داشته باشم تو این زمینه 
و واقعــا هــم کارم رو دوســت دارم. آرزوم هم اینــه که ایران 
حقیقی شــناخته بشه تو جهان و مسافرهای زیادی بیان تو 
کشــور و دوست دارم اگه ارشد خواســتم بخونم، برم سراغ 

رشته توسعه جهانگردی.

حق هم زبان
حــدوددهروزپیــشودرکشــمکشهایی
در آمریکایــی و ایرانــی مســئوالن کــه
عبــاس  داشــتند، یشــان نیها سخنرا
عراقچــی،معاونوزارتخارجهدربخشــی
ازصحبتهایــشگفــتدرصورتیکهدرآمد
ایرانبهنحوچشــمگیریکاهــشپیداکند،
ازمهاجــرانافغــانمیخواهیــمکشــوررا
تــرککننــد.ایــنصحبتهــایعراقچیبا
واکنشهایزیادیدرفضایحقیقیومجازی
همراهبودوعدهزیادیاینراخالفانسانیت
خواندند.بعضیهمعقیدهداشتنداینصرفا
یکبازیسیاسیاستوواقعاحکومتقصد

چنینکاریراندارد.

MortezaHaddadi

نظافتچی باشگاهمان #افغانســتانی بود، پارسال که 
گرانی آمــد رفت، فک کردم برمی گردد افغانســتان اما 

رفت اروپا،
جمــالت #عراقچی و جمالت روحانی جفتشــان یک 

معنی دارد، تهدید اروپا به سیل مهاجران.
همین قدر ضعیف

JavadDarvish

اینکه خواســتار اخراج اتباع افغان شــویم غیرانسانی 
وغیردینی است

اما اگر این یک بلوف یا رجز سیاسی باشد، هیچ تهدیدی 
برای اروپا از این کارسازتر نیست

چون هیچ معضلی االن برای اروپا بدتر از اضافه شــدن 
چندمیلیــون مهاجر نیســت. فشــار افــکار عمومی و 
جنگ رســانه ای هم در اینجا به شدت علیه دولتمردان 

اروپایی ست

YousefSoltanian

۷۳۵هزار مهاجر افغان بدون هیچ ساماندهی
۳00تــا 400هــزار نفــر مهاجر عمومــا افغــان بدون 

شناسنامه
ارزان ترین کارگرها ممکن برای استثمار

کودکان افغانی که 40درصد جمعیت کودکان کارن
اینهمه مدت چکار کردیم براشون که حاال داریم ازشون 
به عنوان تهدید استفاده می کنیم؟ فرسنگ ها تا اخالق 

فاصله داریم

مناظره پرسر و صدا
مصطفیتاجزادهازفعالینمعروفاصالحطلب
وکســیکهچندســالزندانیسیاسیبوده،
همیشــهیــکپایــشدردانشــگاهبــودهواز
مخالفانشدعوتمیکنددردانشــگاهباآنها
مناظرهکند.تاجزادهتابهحالپیشازاینهمبه
دانشگاهشریفآمدهاست.دوشنبهمناظرهای
کهبسیجبینمصطفیتاجزادهوسیدمحمود
نبویانبرگزارکردبااستقبالزیادیمواجهشد
ومناظرهکنندگانبازخوردهایمثبتومنفی

زیادیدرفضایمجازیگرفتند.

AmiraliRahbar

امروز تاج زاده دانشــگاه مناظره داره و طبیعتا از دست 
دادنــش ضــرره نکته جالب نوشــتن »۷ ســال زندانی 

سیاسی« زیر اسم تاج زاده تو پوستر بسیجه

SOBHANRAHMANI

دیروز تو برنامه مناظره دوتا چیز نظرم رو جلب کرد. یکی 
امضــای آقایون برای تحویل دادن فرماندهان ایرانی به 
آمریــکا و دومیش زرنگی)!( یکی از مدعوها که چندجا 
کامال بی دلیل از آقای موسوی مایه گذاشت که به نظرم 
یه اکــت کامال عوام فریبانــه بود تا از احساســات ملت 

سوءاستفاده کنه که موفق هم شد!

AliHashemi

چقدر مناظره امروز خوب بود
کال فضای سیاسی هرچندوقت یه بار بوجود بیاد خوبه

دو نفر از دو حزب رقیب که از اول تا آخر شــلنگ رو رو به 
هم گرفته بودن

منتهی شلنگ ها به یک منبع وصل بودن :((

Folaan

دقایقی پیش تاج زاده:
مشــکالت ما از آنجا آب میخورد که بــه حرف ما گوش 
ندادنــد و نام ایران تحت شــورای امنیت رفت. تا قبل از 
آن امریکا یک کشــور بود. ولی وقتی #جامعه_جهانی 
پشــت آن رفت #دالر ۳.۵ برابر شد. برجام ما را از ذیل 

فصل هفت خارج کرد.
این بابا یه سال عقبه

این یه سال جامعه جهانی چه غلطی کرد

مهدی

امروز در مراسم مناظره بین آقای تاج زاده و نبویان وجود 
داشتم، موضوع مناظره علل پسرفت ایران بود، تاج زاده 
دالیل خود را برای علت این موضوع اعالم کرد اما نبویان 
تنها از جزییات برجام سخن گفت و به موضوع کلی توجه 
کمی داشت، حرف های تاج زاده مشخص و منطقی تر 
بــود اما نبویان از صفات مبهم مانند ضد دینی و غربگرا 

استفاده می کرد و غیرمنطقی تر صحبت می کرد.

با هم کریم تر باشیم
حدوددوهفتهازشــروعماهرمضانامسال
میگــذرد.ماهیکــهابعادزیــادیاززندگی
همــهجامعــهراتحتتاثیــرقــرارمیدهد.
نظراتشــریفیهارادررابطهبــاماهرمضان
درتوییتردنبالکردیم؛ازداستانهایشــان
گرفتــهتــابحــثوجدلهــابرســرمســأله

روزهخواری.

خانفرهاد

ماه رمضون فقط اونجاش که االن سه روزه میخوام زنگ 
بزنم بنیاد ولی ساعت خوابم کل ساعت اداری رو پوشش 

میده و نمیشه  :(

Ghalandar

راه حــل روزه رو پیــدا کردم. با تخم شــربتی و هندونه 
مشــکل تشــنگی حله. با متفورمین اکستندد 1000 
مشکل گشنگی حله. اگر تایم ناهار هم که اضافه میاد 

رو در نظر بگیری؛ خیلی خوبه ماه رمضون.

زهراحسینخانی

توی ماه رمضان بین یه برنامه  غذایی ایده آل و یه برنامه 
خواب ایده آل، حداکثر یکی رو می شه انتخاب کرد.  

AlirezaEsmaili

این گشــت های مبارزه با روزه خواری)؟؟؟( رو میبینم 
یاد این دیالوگ رضا مارمولک میفتم:

آقای فضلی، بهشــت که زورکی نمیشــه آخه عزیز دل 
برادر...

اونقدر فشار میاری که از اونور جهنم میزنه بیرون...!

از هر دری سخنی

AliSalehi

بچه ها یه نفر هســت که دور و بر دانشــگاه به 
بهونه تموم شدن بنزین میاد هی از دانشجوها 
پول میگیره، سناریوهاش هم همش تکراریه، 
میگه شیشه ماشینم رو شکستن، همه چیزم 
رو بردن، زن و بچم هم االن موندن تو ماشین...

خالصه گولش رو نخورید
لطفا #ریتویت کنید بقیه هم باخبر بشن

ملیکا

اینور خونه مون مسجده دارن پشت بلندگو 
دعای بعد افطار می خونن، اونور خونه مون 
یه ســری هندی یه مراســم عروسی طوری 
گرفتن دارن طبل می زنــن آواز می خونن، 
واقعا این سطح از تقابل فرهنگی و سنت ها 

بی سابقه ست.

LevNikolayevich

دانشگاه رو تا حاال اینجوری دیدم که:
ســال اول همه چی عجیبــه و بچه ها غالبا 
ســربه زیرن / ســال دومی هــا دیگه اکیپ 
میشــن و کال کــف دانشــکده پالســن / 
سال ســوم هیجانا کم میشــه و ملت درگیر 
روزمرگی میشن / سال چهارمیا کم و بیش 
تنهــا و درگیــر کارای رفتن / امــا اینایی که 
 پنج ســاله میشــن خیلی غریبــن، مظلوم 

و بی َکس

رضا علیپور

مردمان شریف
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هزار قلم



به عقب برگردید
سالم! خوبید؟ از حال ما اگر 
می پرســید، ماللی نیســت 
جز دلتنگی شــما. از همان 
آخرین روز کذایی که گفتید 
نظرمان برای تان مهم است و 

نظرمان را خواســتید رفته اید و یحتمل 
تاکنــون جای مــا را هم با یکــی از این 
دلبــرکان ظریف تان ُپر کرده اید. یاد آن 
روز به خیر. این آخرین نامه را به مناسبت 
سالگردمان برای تان می نویسم. این دو 
ســال را در دوری تان چه ســخت ســر 
کردیم تــا به اینجا رســیدیم! از ســال 
پیش کــه دیگر جــواب رقعه هایمان را 
هــم ندادید، صبــح تا شــب مجبوریم 
متلک هــای ایــن نانجیبــان کوچــه و 
خیابان را تحمل کنیم. جیک جیکشان 
در مجــازی، خواب شــب و در حقیقی 
آرامش روز را از ما سلب کرده. عدلیه نیز 
پاسخ شــان را نمی دهد. خانه خرابمان 
کرده اند المروت هــا از بس که با چوب 
پرچم هایشــان بر در و دیــوار خانه مان 
کوفتند؛ البته که خانه بدون باالسری، 

همان خراب باشد بهتر است.
آن اوایــل می گفتیــد با مســافرت تان 
موافقت کنیم و غر کمتر بزنیم. در عوض 
می رویــد و از ممالک راقیــه، برای مان 
قاقالی لی هــای گوناگون می آورید، ما 
هم خر شدیم و افسارمان را دادیم دست 
شما. تصدق تان شوم، قاقالی لی فدای 
سرتان، همان چندرغازی که برای توشه 
سفر برداشتید با خودتان بردید امروزه 
بس الزم می نماید و افســوس که جیب 
کنیزتان خالی  اســت و مــردان کوی و 
بــرزن، حریــص و وقیح. شــده ایم ورد 
زبان های آلوده شان. مرحمت فرمایید، 
این تن بمیــرد، رضایت دهید و از خیر 
اجانب بگذرید که اینجا سخت جای تان 
خالی ســت. قــول داده بودیــد که اگر 
مجال تان بدهیم و به شما اعتماد کنیم، 
در عوض رخصت می دهید گه گاه سر 
به میدان اصلی شهر بگذاریم و شهر را 
ببینیم. از خدا که پنهان نیست، از شما 
چه پنهان! از همان موقع که در میدان 
شهر به عقدتان درآمدیم، حسرت دیدن 
میدان شــهر بــرای بار دوم بــه دلمان 
مانده. خســته شــدیم از بس گفتید، 

ضعیفه را چه به تردد در شهر. 
یــادش به خیــر، آن شــب هایی کــه 
می گفتید البســه ملوان و آتش نشــان 
و... بــر تن کنــم و خودم را بــزک کنم 
بلکــه خســتگی تان در بــرود. مــا هم 
شــیطنت کردیــم و جــای خالــی را با 
لباس کارگــر و خبرنگار ُپر کردیم، بلکه 
بتوانید دســتگیرمان کنید و به قدرت 
الیزال تــان بنازید. باالخره هر از گاهی 
باید یادآوری می شدید که در این خانه، 

حرف، حرِف یکی ست!
بیــش از ایــن زبــان بــه زیاده گویــی 
نمی گردانم که مایه خستگی تان نشوم. 

سالگرد ریاست جمهوری تان مبارک.
و  ر  کــم کا ملــت  ؛  شــما ن  بــا قر

انتظاربرآورده نکن ایران!

چون بنده ی اندیشه ی خویش اند همه/ پس در دو جهان خدای را بنده کجاست؟ یک عاشق پاک و یک دِل زنده کجاست؟/ یک سوخته، بی فکِر پراکنده کجاست؟ 
)عطارنیشابوری،قرنششم،رباعیات(

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به کسانی که از نان فکر و بازوی خود انفاق و وقف 
می کننــد. تقدیم می کنیم به کســانی که برای آینــدگان این مرز و بوم ســرمایه گذاری 
می کنند؛ با ساختن راه، راهی به نام آموزش که در آن مسیر تعالی و رشد هموارتر خواهد 
بود. این شــماره تقدیم می شــود به بودجه عمومی که هر روز در رســیدنش به دانشگاه 

بیشــتر از قبل تعلل می کند و دانشــکده مــواد و هوافضا و مکانیک و ســاختمان جدید 
آموزش که چشمشــان به تحقق آن سفید شد. این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به 
روزهای بی پولی دانشــگاه که به امید خدا و با حمایت نیکوکاران و »مردم« دیگر تبدیل 

به خاطره خواهند شد.

434****۰93۰: آغــا شــما چقدر عشــق نظرســنجي و 
پرسشنامه دارین؟ :|

حاالیهنفرهمبهنظرشمااهمیتمیدهاینه
برخوردتون؟

۰8۲****۰9۲۲: سالم. خسته نباشید.
قبــال تو کانــال روزنامه، یه بخش برنامه هاي پیشــنهادي 
وجود داشــت کــه هــر روز، رویداد هاي فــرداي اون روز 

دانشــگاه رو توش مي ذاشــتید. کجا رفــت؟ اگه ممکنه 
ادامه ش بدید.

با تشکر
ســالم.سالمتباشــی!اتفاقابهنکتهخوبی
اشارهکردی.میخواستمبگمازفردامسئولیتاینکار
باتو!برایشــماره۱۰۰۰66۱66۰۰6،برنامههایفردا

روبفرستوازفرداروزنامهایشو.

8۲۷****۰9۲۰: جملــه یــه عده دانشــجو جلــو رئیس 
دانشگاه از مشکالتشون گفتن رو گوگل کنید، تیتري که 

پیشنهاد میده اینه: مشکل جوانان ما
چه تیتر ضایعي بودید این؟

فکرکنمگوگلشمامنوال)manual(ه.یهبار
برجمیالدروجســتوجوکناگرجوابــشراضیتکرد

بدونمشکلازگوگلته!

تقدیم می شود به ...

پیامک

شماره  پیامک روزنامه:   100066166006  

چندنفرازهموطنانعربزبانودانشجویانبینالمللی
پرشــمارعربدانشگاهبهاســمپیچکاعتراضکردند
کهتلفظآنســختاســت.بههمینمناســبتسریبه
دهخدازدیمکهتخصصشپیداکردنجایگزینبراینام
هرچیزیاســت.نامهایدیگرپیچکعبارتاســتاز
داردوست،کتوس،مهربانک،عشقپیچان.خودعربها
همبهآنمیگویندلبالبیالولبکهگفتیماگربخواهیم

ایننامهارابگذاریم،فارسهابهجانمانمیافتند.

کوشــا معاونی نژاد یکی از فارغ التحصیالن قدیمی شــریف 
است که بیشتر برای تفریح پازل طراحی می کند. ما اسم آن 
را »پیچک« گذاشــتیم. چرا؟ چون شاخه شاخه است و همه 

جای آن به هم وصل است.
قوانین این بازی ساده است. شما باید همه جزیره)دایره(ها 
را با استفاده از پل )خط(هایی که بین آنها رسم می کنید، به 
هم متصل نمایید. البته پل ها باید شرایط زیر را داشته باشند:

z	.پل ها نباید یکدیگر را قطع کنند
z	.پل ها می توانند عمودی، افقی و یا 4۵ درجه باشند
z	.حداکثر یک پل می تواند دو جزیره را به هم متصل کند
z	 تعداد پل هایی که به هر جزیره وصل می شود باید با شماره

آن جزیره برابر باشد.
z	 اتصــال جزیره ها از طریــق پل ها باید یک گــراف همبند

تشکیل دهد.
z	 چند پل در شــکل اولیه داده شده اند. شما باید بقیه پل ها

را پیدا کنید.

	z دانشجویشریفماوقتی داشت آخرین کلمات پروژه
کارشناسی را تایپ می کرد لپ تاپش سوخت.

	z استادشــریفماوقتی دانشجویانش می خواستند در
مورد دفاع پروژه کارشناسی و پایان نامه نظرش را بپرسند، 
گفت: »شما کی بودید؟ اصال مگه با من پروژه داشتید؟«

	z دانشجویانشریفمااز دانشگاه به کتابخانه ای خارج
دانشــگاه رفته بودند، ولی چون مقنعه نداشتند و لباس 

آستین کوتاه پوشیده بودند راهشان نمی دادند.

	z دانشــجویشــریفمــاوقتی کســی که اســم و اول
فامیلی اش با خودش یکسان است در گروه پیام می دهد، 

گیج می شود و فکر می کند خودش آن پیام را داده.

	z دانشــجویشــریفمابه در آزادی دانشگاه می گوید
در شــمالی، چون اگر از در آزادی خارج شــود به شمال 

خانه شان می رسد.

	z دانشــجویشــریفمابا اینکه گوشــی موبایلش را در
دانشگاه گم کرده بود، به خانه رفت تا به مسابقه فوتبال 

دیر نرسد.

	z اســتادشــریفماگوشــی موبایلش دســت مادرش
اســت. وقتی با شــماره اش تماس گرفته شد، مادرش 
گوشــی را برداشــت و گفت: »دکتر گفته هر کســی از 

دانشگاه زنگ زد بگو بیاد دم اتاقم در خدمتش هستم.«

	z دانشــجویانشــریفمابرای اینکه خود را به افطاری
خیرین دانشــگاه برسانند، مســیری صعب العبور را که 
از ســلف دختران و طبقه دوم ســلف پسران می گذشت 
انتخاب کردند تا بدون آنکه کسی مانعشان شود به سلف 

پسران، محل برگزاری افطاری و سرو غذا برسند.

	z اســتادشریفمااتاقش به اندازه چهار اتاق خوابگاه به
عالوه حمام و آشپزخانه اضافی است.

	z اســتادشــریفمامی خواهد یک روز در امتحانات ترم
کالس جبرانی بگذارد. 

وصله پینه

 محمدحسین
هوائی

استاد 
شریف 
ما ...

   مدیرمسئول: مرتضی یاری     سردبیر: محمد صالح انصاری     دبیر تحریریه: محمد جواد شاکر     تحریریه: حسین رجبی، سحر بختیاری، محمد جوانمرد، هاتف محقق، محمد حسین هوائی، 
زینب محبی، سارا  زمردی، محمدجواد هاشمی،  سپهر حجازی، پیمان ملک محمدی، امیررضا درودیان، فراز مالجعفری، نگین خسروانی نژاد، مهدی فخرآبادی، سینا هوشنگی، 
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پیچک
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