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روی سخن

دوره ی  که  است  بسیارمهم  این نظر  از  جوانی  شروع 
آرزوها  و  هدف ها  که  دوره ای  است.  یابی  هویت 
مطابق آن نقشه ریزی می شوند. برهه ای که مشکالت  
در  مهارت  کافی  عدم   و  می شود  سرازیر  زیادی 
زمانی  به  است.  خطرساز  بسیار  آن ها  با  مواجهه ی 
رسیده ایم که ناخودآگاه نفس آدمی متورم می شود 
و به جای آن که سعی براین داشته  باشد تا جایگاهی 
است  آن  دنبال  به  باشد  داشته  اطرافیانش  دل  در 
که در چشم آن ها باشد. البته از لحاظ روان شناسی 
تازه شروع  این مسئله خیلی عجیب نیست. جوانی 
تشنگی نیازهاست. یک  خواسته ای مدام جلوی چشم 
رژه می رود و تالش دارد تا ذهن را اسیر خودش کند. 
آن چیزی نیست جز جلب  توجه. این ویژگی به خودی 
و  دارد  جاودانگی  به  میل  جوان  زیرا  نیست  بد  خود 
اما  باشد.  از پوچی گریزان است و می خواهد مطرح 
گاهی اوقات  دارد.  مختلفی  قیمت های  مطرح بودن 
یکی  شود.  تمام  برایمان  گران  خیلی  است  ممکن 
ازچالش ها زمانی شکل می گیرد که دانشجو احساس 
کمک  احدالناسی  هیچ  از  و  می کند  مطلق  استقالل 
در  لطمه هایی  و  صدمات  است  ممکن  نمی گیرد. 
به  مربوط  صدمات  این   اصلی ترین  بخورد.  بین  این 
اصلی ترین رکن انسان است. یعنی اخالق. زمانی فرا 
می رسد که زاللی روح  و روان را به آلودگی می کشانیم 
می پوشانیم.  فکر  و  ذهن  برتن  را  طمع  رخت  و 
هرچیزی و کسی حدی دارد. شما هربار به یک شخص 
بیش از حد میدان داده اید به احتمال خیلی زیاد ضرر 
کرده اید. در رابطه با افکارهم این مسئله برقرار است. 
یک سری  و  می کند  علم  قد  شهرت  سودای  گاهی 
ارزش ها را کنار می گذارد. معضالتی که همانند خوره 

ذهن پاک جوان را می آزارد. 

حباب شخصیت
روح  و روان در این سن همانند حباب است. صاف و 
بی خط وخش . ولی درعین حال بسیار نازک و شکننده. 
بعد از دوازده سال حضور در فضایی که یا فقط دخترها 

در  حضور  ازآن  بعد  و  پسرها  فقط  ویا  حضورداشتند 
فضای  کند.  ایجاد  را  دغدغه هایی  می تواند  دانشگاه 
مجازی و شبکه های اجتماعی اغلب نتایج زیان بارتری 
از فضای حقیقی  دارند. زیرا شما عمال تصویر مشخص 
و واضحی از طرف مقابل ندارید. فقط و فقط ذهنیات 
وآن جور  می شوند  قلم به دست  و  می کنند  حکمرانی 
که دلشان می خواهد طرف مقابل را برای شما ترسیم 
یا  صحبت  چگونگی  یا  شما  صحبت  لحن  می کند. 
برخورد شما با یک خانم یا آقا چه در فضای مجازی 
ازشخصیت  بخشی  ترسیم گر  حقیقی  فضای  در  چه 
را  آن ها  می توانید  هم  راحت  خیلی  اما  شماست. 
دهید.  نمایش  غیراصلی  شکل  به  و  تغییربدهید 
گاهی اوقات احساس می کنیم آدم کامل و پخته ای 
می رویم.  کارجلو  عواقب  به  توجه  بدون  و  هستیم 
پوست کنده و صریح اگر بخواهم بگویم آسیب هایی 
خسارات  که  کند  تهدید  را  شما  است  ممکن  جدی 

جبران ناپذیری را می تواند بگذارد. 

رقابت در جنگ نابرابر
مهندس  که  بود  ذهنم  در  سوال  این  همیشه  من 
خوب بهتر است یا نمره  ی خوب ؟مطمئنا یک شریفی 
با یک عقبه ی ممتاز درسی وارد شده است. تیزهوش 
قطعا  پس  شاگرداول.  معروف  قول  به  یا  المپیادی 
دوست ندارد مالکی به این خوبی را از دست بدهد. 
این را هم باید گفت که در شریف همه از لحاظ درسی 
قدر هستند. حاال که دانشگاه ها مجازی شده است باید 
گفت که راه مشورت هموار شده است. پس شاید با 
انجام کارهایی که خیلی حرفه ای نیستند بشود نمره ی 
شد؟  می توان  هم  برتری  مهندس  ولی  گرفت  عالی 
مفصل  پازل  از  تکه ای  تنها  تکلیف  و  کوییز  و  نمره 
می خوریم  مشکل  به  نباشد  اگر  که  هست  دانشگاه 
امری  مشورت   نمی شود.  محسوب  همه چیزهم  ولی 
که  نابجا  می باشد.  دارو  مثل  ولی  است  پسندیده 
استفاده شود کلی برایتان مشکل ساز می شود. پس 
در  را  متنوعی  فعالیت های  می توان  برتربودن  برای 
دانشکده ای  و  دانشجویی  فعالیت های  گرفت.  پیش 
و قضایای فرهنگی داخل دانشگاه و ... هم می توانند 
برتری  مالک  تنها  نمره  جذاب تر.  هم  و  باشند  مفید 

شما نیست. پس آن را بیش از حد بزرگ نکنید. 

 در معرض دید
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 به قلم امیرعلی کتیرایی

برفی  ناهموار  زمین  یک  روی  که  تصورکن 
مبهم!  همین قدر  بروی؛  راه  باید  و  ایستاده ای 
را  مسیر  که  بودند  چیزهایی  یک  همیشه  قبال 
قلفتی بهمان نشان می داد و باید می رفتیمش؛ 
آن موقع ها کمتر به مه اطراف توجه می  کردیم؛ 
باال  که  را  بروی سرت  باید  خودت  که  االن  اما 
می  آوری توجهت جلب می شود و شاید سردی 

هوا را هم حس کنی.
تابلوهای  می کنی،  برانداز  را  که  را  برت  و  دور 
زمین  به  که  می بینی  زیادی  آهنی  یا  چوبی 
جهت  های  به  فلش هایشان  با  فرورفته اند، 
مختلف اشاره می کنند و یکی دو تا هم نیستند؛ 
و  نوشته شده  چیزی  یک  کدامشان  هر  روی 
تابلو، جهت مسیر آن یک چیز را نشان می دهد. 
روی بعضی شان اسم یک آدم نوشته شده، روی 
یک  اسم  بعضی  روی  مقصد،  یک  اسم  بعضی 

گروه، و ...
تابه حال بیشتر از ۴۰هزار نفر همین  جا ایستاده 
بودند و االن رفته اند. تصورش هم سخت است؛ 
می شود ۴۰هزار رّد پا روی این زمین. البته، برف 
می آید و رّد پاهای قدیمی را پاک می کند، ولی 
پاست. یکسری  رّد  از  پر  اطراف همچنان  زمین 
در  که  )به مسیرهایی  پاکوب شده اند  مسیرها 
اثر رفت و آمد زیاد صاف شده باشند اصطالحًا 
که  می بینی  اتفاقا  و  می گویند(  پاکوب  مسیر 
به تابلوها هم بی ربط نیستند. بیشتر که توجه 
تو  پاکوب شده ها  از  مسیر  دو  یکی  می کنی 
دارند  نام آشنایی هم  تابلوهای  چشمت می زند، 
اما خب چه  رفت!  باید  را  این مسیرها  انگار  و 
تو  که  بگیر  نظر  در  را هم  این  البته  می  کنی؟ 
در آن نقطه ای که ایستاده ای تنها نیستی، یک 

از هزاری!
صنعتی  دانشگاه  به  گنگ،  تصویر  همین  با 
برخی  از  ویژه نامه  این  در  شریف خوش آمدی. 
به  راجع  می کنیم،  یاد  پاها  رّد  و  تابلوها  از 
چگونگی راه رفتن بصورت کلی و در این شرایط 
یکی  صحبت  پای  به  می کنیم،  صحبت  خاص 
از رهروهای قدیمی می نشینیم، اندکی از جای 
خودمان در این تصویر برایت می گوییم و شاید 

حتی جایی صحنه را برایت به هم بزنیم!

نقطه ی شروع این است که سرت را باال بگیری 
و از باال ببینی؛ نه فقط دور و بر خودت را، که 

کل تصویر را...

ابهام!
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دو

یادداشت

وقتی به ورودی های نود و نه فکر می کنم دو چیز 
و  بمیرم«  »الهی  دارد؛  وجود  ذهنم  در  متناقص 

»خوش به حالتان«.
یک  حداقل  نیست  نیاز  چون  حالتان،  به  خوش   
حتی  می توانید  شوید؛  بیدار  کالس  از  قبل  ساعت 
صبحانه را هم در کالس میل بفرمایید و همین طور 
برنج  مقداری  ناهار  برای  نیستید  مجبور  ظهرها 
خشک، با خورشتی که نه، خورشت نیست مقداری 

روغن و لپه است را با دوغ نوش جان کنید.
اما الهی بمیرم برایتان، چون شما از آن ورودی هایی 
هستید که قرار نیست از خفت کتاب، کتاب بخرید 
و  قرار بگذارید که درباره ی سخنان رهبری، مخصوصا 
ازدواج  جوانان بحث و گفت وگو کنید. )خفت کتاب، 
محلی است در تلگرام که دانشجویان کتاب ها یی که 
می فروشند.(  مناسب  قیمت  با  را  ندارند  نیاز  دیگر 

پس به سابیدن کشکتان ادامه دهید!
بشویم  دور  خانواده  تشکیل  زیبای  قسمت  از  خب 
خانه  تنهای  عده   یک  باالخره  چون  است؛  بهتر 
نشین، قرار هست درس هم بخوانند و این خودش 
امتیاز  یک  است.  عذاب آور  کافی  اندازه ی  به 
کالس هایتان  که  است  این  دارید  که  شما  مثبتی 
قبل  ساعت  نیم  نسیتید  مجبور  و  نیست  حضوری 
نه  بگیرید؛ جا گرفتن  و جا  بروید  تاالرها  به  کالس 
می گرفتیم  جا  باید  ردیف  یک  معمولی،  گرفتن  جا 
فقط، که گاهی نیاز بود کفش ها را هم بگذاریم روی 
 نیمکت ها که کسی ننشیند! ولی االن کافی هست 
فقط دو دقیقه قبل از شروع کالس بروید در سامانه 

»vclass« و در حالی که زیر پتو هستید، همگی به 
سوال »صدای من را دارید؟« پانصد، ششصد تا بله 
بگویید و بعد به خواب عمیقی فرو بروید، همین! اما 
از آن جایی که اساتید به شما اعتماد دارند ولی به 
جامعه نه، شما باید در عرض سه دقیقه در کوئیز ها 
و  امتحانات، سواالتی که خود استاد در سه ساعت 
حل می کند را جواب دهید؛ البته این را هم بگویم 
که ترم قبل، در درس فیزیک  دو، چون بچه ها زود تر 
نفر  پانصد  حدودا  بودند،  داده  جواب  نرمال  حد  از 
کنید  سعی  همین  برای  انداختند!  را  دانشجوها  از 
طبیعی جلوه بدهید. حاال برای پاسخ  به امتحانات 
و کوئیزها باید در سامانه »cw.sharif.ir« و در بخش 
کاربری خودتان، در قسمتی که مربوط به همان درس 
است، امتحان بدهید. بعضی از اساتید هم هستند 
به  را  نمره  از  قسمتی  و  می آید  رحم  به  دلشان  که 
تمرین ها اختصاص می دهند، که آن هم در همان 
اینکه،  خالصه  می شود؛  اطالع رسانی    cwسامانه
از  حرف  باشید.  پالس   cw  در همیشه  کنید  سعی 
سامانه ها شد یک سامانه دیگر هم هست به اسم 
ندارد  کاربردی  هیچ  اول  ترم   »edu.sharif.edu.ir«
جز اینکه ببینید آموزش برایتان چه آشی پخته و 
 این آش ها را چه ساعتی باید بخورید )همان برنامه 
که  آش هایی  اون  با  آش  این  دوستان  کالس ها(. 
به شکالت ختم می شود فرق دارد! آموزش حرمت 
دارد. درباره نحوه ی ارائه همان آش هایی که آموزش 
فیلم  استادها  بعضی  است  ممکن  پخته،  برایتان 
پیشنهاد  زخم خورده  یک  عنوان  به  و  آپلود  کنند 
می کنم فیلم های هر هفته را همان هفته ببینید، 
نیست   »Money Heist« استادها  فیلم های  چون 
کنید!  تمام  را   فصلش  یک  بتوانید  روز  دو  در  که 
اگر خرخون هستید ک لعنت عامون بر شما، یا اگر 
را  خوب متوجه نمی شوید  استاد خودتان درس  با  

ocw.« به اسم )چه غلط ها(، یک جایی هم هست 
sharif.ir« که فیلم های تدریس اساتید شریف که 
قبال ضبط شده وجود دارد )ما فکر همه چیز را کرده 
بودیم!(. یک تجربه درباره ی فیلم های اساتید اینکه، 
می توانید از گزینه ی  2xبرای زودتر تمام شدن فیلم 

استاد کمک بگیرید! 

TA و البته ممکن است چون تا حاال با چیزی به اسم
روبه رو  نشده اید، نادیده ا ش بگیرید؛ خالصه بخواهم 
از TA بگویم، این طوری است که سر کالس، استاد 
کال می گویند درس درباره چی هست و در حد تلک 
و  می گویند  لطفا(  ریتم  )با  اولئک  ذالک  اولئک 
قسمتی از یادگیری در کالس های TA است، پس از 
دست ندهید و بی تعارف سر کالس ها سوال هایتان 
هست  این  دیگرم  خواهرانه ی  پیشنهاد  بپرسید.  را 
که ریاضی یک را  حتما جدی بگیرید؛ اصال کال در این 
درس های  هستید،  دانشگاه  این  در  که  سالی  چند 
دیگری  چیز  یک  بگیرید!  جدی  را  ریاضی  دانشکده 
هستید!  خودتان  بگیرید  جدی  خیلی  باید  که  هم 
آخر از صبح تا شب را که نمی شود فقط درس خواند؛ 
من  می کنید!  اشتباه  می شود  می کنید  فکر  اگر 
می گویم نمی شود یعنی نمی شود. خب کار دیگری 
که می توانید انجام دهید، این است که در گروه ها 
انجمن  بسیج،  مثل  دانشگاه  مختلف  تشکل های  و 
مستقل،  اسالمی  انجمن  صنفی،  شورای  اسالمی، 
)هر  کنید.  فعالیت  و...  علمی  انجمن های  هیئت، 
داریم(؛  شریف  در  بخواهی  که  انجمنی  و  گروه 
به  نسبت  فعالیت ها  این  بگویم  خالصه  بخواهم 
دبیرستان از زمین تا آسمان فرق دارد. حتما پیگیری 
به درد بخوری  چیزهای  یک  فعالیت ها  این  در  کنید. 
به  )البته  می خورد  آینده   درد  به  که  می گیرید  یاد 
منظور  این جا  نخورد؛  بر  دوستان  و  بذرپاش  آقای 
از شوخی  الهی است!(، ولی جدا  آینده ی  آینده،  از 
خیلی  با  کار  نویسندگی،  فتوشاپ،  مثل  چیزهایی 
آشنایی  همکاری،  مسئولیت پذیری،  نرم افزارها،  از 
را  می خورد  زندگی  به درد  که  و...  جدید  آدم های  با 
دیگر! خالصه  است  خوب  خیلی  کال  می گیرید؛  یاد 
که خوش آمدید به دانشگاه؛ می دانم ممکن است 
پس  باشد،  زده  ذوقتان  تو  ترم  شدن  مجازی  این 
برای اینکه من بیشتر ناراحتتان کنم، عرض کنم که 
دانشگاه یک استخر خفن دارد که محل تمرین تیم 
سه  فقط  دانشجوها  برای  بلیطش  و  شناست  ملی 
هزار تومان بود. خب حاال که کامل سوختید شما را 

به خدای بزرگ می سپارم!

مجازی و آش هایش

ورودی 98 ریاضی

به قلم فائزه باقریان

یک امتیاز مثبتی که  شما دارید 
کالس هایتان  که  است  این 
مجبور  و  نیست  حضوری 
نسیتید نیم ساعت قبل کالس 
گرفتن  جا  بگیرید؛  جا  و  بروید  تاالرها  به 
باید  ردیف  یک  معمولی،  گرفتن  جا  نه 
بود  نیاز  گاهی  که  فقط،  می گرفتیم  جا 
کفش ها را هم بگذاریم روی  نیمکت ها که 

کسی ننشیند! 



یادداشت

سه

پرده ی اول
مکافات  و  دشواری  هزار  با  می خورد.  زنگ  ساعت 
را قطع  زنگ  و  رسانده  مبارک  به گوشی  را  خودت 
می کنی. در آن فاصله ی ۵ دقیقه ای که زنگ دوم 
به صدا درمی آید، عمیق ترین و شیرین ترین خواب 
تسلیم  تقدیر  دربرابر  نهایتا  می کنی.  تجربه  را 
می شوی و از رخت خواب گرم و نرم دل می َکنی؛ 
آه که چه دل َکندنی! به سختی خودت را به لپ تاپ 
می رسانی و با صفحه ی چشم نواز و جذاب cw مواجه 
می شوی  درس  اتاق  وارد  کلیک  یک  با  می شوی! 
برای  آماده شدن  تشریفاتی  مراسم  کل  اینگونه  و 
رفتن به دانشگاه را در عرض ۵ دقیقه طی می کنی. 
اصل داستان از اینجا شروع می شود؛ جنگ نابرابر 
با پلک هایت  که حداقل سه برابر سنگین تر از قبل 
اسامی  از  لیستی  در  درس  کالس  کل  شده اند! 
دانشجویان، صفحه ای معادل تخته سیاه و صدای 
خش دار استاد خالصه شده است. مدت یک ساعت 
و خرده ای که به لپ تاپ خیره شده ای چند ساعتی 
می گذرد! استاد جزوه  ی درس را در سامانه بارگذاری 
ضبط  را  کالس  هم  دانشجویان  از  بعضی  می کند. 
می کنند. شاید کل کاری که الزم بدانی حین کالس 
انجام بدهی این است که پنج دقیقه ی آخر کالس 
و  بنویسی  را  حاضر  کلمه ی  فرمایی،  انگشت رنجه 
تقدیم استاد کنی. با امید به اینکه روزی از روزها 
قرار است فیلم کالس را در زمان بهتری )که حداقل 
جزوه  برداری  و  ببینی  باشند!(  سبک تر  پلک هایت 
را  نازت  کنی، صفحه ی کالس را می بندی و خواب 

پی می گیری.

چند پرده جلوتر
یک  تنها  و  شده  بارگذاری  سامانه  در  اول  تمرین 
هفته ی  تمام  داری.  فاصله  تحویل  مهلت  با  روز 
گذشته را به امید اینکه فردا به سراغ جزوه خواهی 
رفت، با کوهی از عذاب وجدان گذرانده ای. به مدد 
و  کتاب ها  پاسخنامه ی  ِمن جمله  غیبی  امداد های 
سایت های حل تمرین و راهنمایی های رفقا باالخره 
بارگذاری  را  اتمام مهلت، پاسخ  از  ثانیه قبل  چند 
می کنی! حجم عظیمی از اضطراب و دغدغه مندی 
درس  و  بگیری  جدی  را  کالس ها  می کند  وادارت 
بخوانی! اما همه اش همان ده دقیقه ی اول است. 

روز بعد آش همان است و کاسه همان!

پرده ی یکی مانده به آخر
هفته ی مزّین شده به امتحان باالخره فرا می رسد؛ 

و چه هفته ی طاقت فرسایی! با حجم مطالعه ی ۳۰ 
می دهی.  قورت  نجویده  را  جزوات  روز  در  ساعت 
می رود  پیش  خوب)!(  طاقت فرسا،  بسی  همه چیز 
تا اینکه تعهدنامه ی ازخدابی خبر سروکله اش پیدا 
و  خودت  با  دعوا  و  کلنجار  کلی  از  بعد  می شود. 
به  نسبت  بی اعتمادی ها  این  به  بدوبیراه گفتن 
امضا  را  تعهدنامه  بی گناه،  و  مظلوم  دانشجوی 
می کنی. روز امتحان همچون روزهای دیگر، شاید 
کمی تلخ تر، از راه می رسد. با سرعِت چک کردِن سه 
پاسخنامه و چهار سایت در ثانیه، پاسخ سوال ها 
امتحان  از  بعد  cw می دهی.  تحویل  و  را می یابی 
تعهدنامه-  ریش  به  خندیدن  از  بعد  -بخوانید 
و  نق زدن  با  می یابی.  پیش  از  سخت تر  را  زندگی 
خرده گرفتن به دنیا و اتفاقات مضحکش تخلیه ی 

روانی می شوی و در انتظار پاس شدن می مانی.

پرده آخر
این  با  را  تمام مدت خودت  تو  و  گذشته  سال ها 
و  کار  دنیای  درد  به  آکادمیک  دروس  که  جمله 
صنعت نمی خورد، یکی یکی کالس ها را گوش نداده 
با سرعت بیشتری  امتحان ها  و در  زده ای  حاضری 
آنچنان  کاری  تو،  انتظار  علی رغم  کرده ای.  تقلب 
منحصربفرد  توانایی های  شایسته ی  و  درخور  که 
راه  سرانجام  نمی یابی.  باشد،  تو  شگفت انگیز  و 
به  دانشگاه نرفتن  و  درس نخواندن  توصیه ی 

کنکوری های ازهمه جابی خبر را در پیش می گیری.

کات
ورودی عزیز، سالم! سکانس های احتمالی از زندگی 
خیلی  چیز  همه  خواندی!!  را  مجازی  دانشجویی 
اما  نمی گویم؟  درست  می آمد.  نظر  به  اسفناک 
همه  بگویم  است  بهتر  واقع  در  نیست.  اینطور 
چیز به تو بستگی دارد. دوران تحصیل مجازی آن 
قدر می تواند توانمندی ها و ویژگی هایت را صیقل 
دهد که موفقیت های آینده ات تضمین شده باشد! 
مفهوم  از  کامل تری  و  جدید  شکل  با  تو  چطور؟ 
توست.  چیز دست  مواجه هستی. همه  استقالل 

می چینی.  خودت  انتخاب  به  را  زندگی ات  پازل 
کسی نیست زمان و فعالیت های تو را کنترل کند. 
برنامه ریزی و اولویت بندی تماما به عهده ی خودت 
است. ولی واقعا چطور می شود با سیستم جدید و 
کسالت بار آموزش، درس خواند و موفق شد؟ باید 

پشت صحنه را دید!

پشت صحنه
سیستم جدید نه تنها کسالت بار نیست، بلکه خیلی 
انعطاف پذیر است! رعایت نکردن چند  هم پویا و 
و پیش پاافتاده، فاجعه ای همچون  نکته ی ظریف 
آنچه باالتر توصیف شد به بار می آورد. می پرسید 

چه نکاتی؟ ساده است! 
خواب شیرین، خوش است!

باور کنید ۹۹ درصد انگیزه، شور و هیجان، پشتکار 
از  بعد  روز،  ابتدایی  ساعات  در  باال  روحیه ی  و 
که  شوقی  و  انرژی  است!  نهفته  آفتاب،  طلوع 
برای شرکت در کالس مجازی نیاز است، بیش از 
دارد.  بستگی  تو  درست  و  کامل  خواب  به  پیش 
کامل  قدرت خواب  از  اگر  که  بگویم  راست  رک  و 
در زمان درست )22 تا ۶( غافل شوی، کالهت پس 

معرکه است!
قبل از تو

وقتی کالس ها حضوری بود، خواه ناخواه باید برای 
شرکت در کالس آماده می شدی، آبی به دست و 
صورت می زدی و صبحانه ای میل می کردی. اکنون 
آمادگی  اهمیت  احتماال  کالس ها  شدن  مجازی 
انتخاب  هم  باز  کند.  کمرنگ  را  کالس  از  پیش 
از  قبل  و  بگیری  جدی  را  آمادگی  این  که  توست 
ورود به کالس، خواب از سر پرانده باشی یا کالس 

را به رخت خواب ببری!
با تو

در  تو  فعال  حضور  به  درس  یادگیری  میزان 
از  بیشتر  در کالس،  انفعال  است.  وابسته  کالس 
باز هم  می دهد. پس  کاهش  را  یادگیری ات  قبل 
و  سوال پرسیدن  هنر  کنی .  غلبه  اراده ات  بر  باید 
همچنین،  می آید.  کارت  به  خیلی  جزوه نوشتن 
کمک کننده ی  عوامل  کالس ها  حضوری بودن  زمان 
حاال  اما  داشتند،  وجود  تمرکز  برای حفظ  بیشتری 

تمرکز مثل کش شده؛ رهایش کنی، درمی رود.
بعد از تو

جزوه ی  مطالعه ی  برای  گذاشتن  زمان  ساعت  دو 
درس همان روز، معادل چهار ساعت درس خواندن 
و  ترم  امتحانات  بار  آنجا که  از  آخر هفته است. 
اهمیت  است،  شده  پخش  ترم  طول  در  میانترم 
تثبیت دروس در همان روز پررنگ تر است. اینجا 
اهمیت توانایی برنامه ریزی و اولویت بندی نمایان 

می شود.

 فیلم سینمایی زندگی دانشجویی
مروری بر نحوه ی درس خواندن مجازی و ارائه ی راهکارهایی برای بهترشدن آن
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به قلم زهرا کرمی

آن  مجازی  تحصیل  دوران 
و  توانمندی ها  می تواند  قدر 
دهد  صیقل  را  ویژگی هایت 
آینده ات  موفقیت های  که 
شکل  با  تو  چطور؟  باشد!  تضمین شده 
جدید و کامل تری از مفهوم استقالل مواجه 
پازل  توست.  دست  چیز  همه  هستی. 

زندگی ات را به انتخاب خودت می چینی. 



چهار

یادداشت
آخر هفته ها

مرور و حل تمارین به صورت گروهی از موثرترین 
زمانی  اگر  است.  دروس  کامل  تثبیت  روش های 
که تمرینی برای تحویل نداشته باشی، به صورت 
هفته ی  احتماال  نکنی،  حل  تمرین  خودجوش 
تفاوت  داشت.  خواهی  پیش  در  امتحانی سختی 
وزن  تقسیم  حضوری،  ترم  با  مجازی  ترم  مهم 
جدی  را  آن  است.  ترم  طول  در  پایانترم  امتحان 

بگیر.
من تعهد می دهم که...

آزمایش  خودت  بر  کامل  تسلط  قدرت  است  قرار 
تو  و  ندارد  وجود  امتحانی ای  مراقب  هیچ  شود. 
هستی و خودت. در دیزی باز است و حیای گربه 
را می طلبد! پایه های اخالق مهندسی همینجا شکل 

می گیرد.
غول مرحله ی آخر

باشی،  گذرانده  به خوبی  را  قبلی  خان  شش  اگر 
هفته ی امتحان نباید سخت باشد. حتی در عین 
است  قرار  باشد؛  لذت بخش  می تواند  ناباوری 
نتیجه ی تالش هایت را ببینی. کنترل سرعت حل و 
مدیریت زمان جدی تر از قبل نیاز است. باید سطح 
اضطراب را که همچون نیروی اصطکاک مانع حرکت 

روبه  جلوست، کم کرد.

اکران
خیلی چیزها یاد گرفته ای. انگیزه و اراده ی باالیی 
آنچه  و  شده ای  مسلط  خودت  بر  کرده ای.  کسب 
درس خواندن  می دهی.  انجام  به راحتی  می خواهی 
آن هم در رشته ی مورعالقه ات دلچسب و شیرین 
می شود. تکنولوژی هر لحظه با امکانات جدیدش 
و  سریع تر  خیلی  کارها  می کند.  شگفت زده ات 
راحت تر پیش می روند. تو زمانت را طوری مدیریت 
بلکه  می رسی،  کارهایت  به  نه تنها  که  کرده ای 
سرگرمی  و  تفریح  به  پرداختن  برای  زیادی  زمان 
داری. ساعت هایی که حین رفت و آمد به دانشگاه 
است.  شده  فرصت  به  تبدیل  حاال  می رفت،  هدر 
کالس ها و جلسات موردعالقه ات ضبط می شوند و 
تو می توانی هر وقت که بخواهی، آن ها را تماشا 
خانواده ات  با  می توانی  را  بیشتری  وقت  کنی. 
و  توانمندتر  قوی تر،  تو  سرانجام  و  کنی.  سپری 
دانشجویی  زندگی  به  شده ای!  بااعتمادبه نفس  تر 
مجازی خوش آمدی که با تمام سختی هایش پر از 

فرصت های طالیی برای رشد بیشتر توست!

کامل  تسلط  قدرت  است  قرار 
هیچ  شود.  آزمایش  خودت  بر 
ندارد  وجود  امتحانی ای  مراقب 
و تو هستی و خودت. در دیزی 
باز است و حیای گربه را می طلبد! پایه های 

اخالق مهندسی همینجا شکل می گیرد.

دو سال پیش بود که همین زمان، با نشاط زیادی 
در حال چرخیدن داخل دانشگاه بودم. خیلی حس 
زودتر  خدا  امید  به  جوانی؟!  کجایی  بود.  خاصی 
این بساط کرونا هم برچیده شود و داخل دانشگاه 
دنبال  آشکار،  یا  پنهان  ما،  از  خیلی  ببینیم تان. 
آماده شدن برای کار فوق العاده و معدل باال و اپالی و 
... هستیم. تقریبا یقین دارم. همه ی این دغدغه ها 
واقعا خوب هست اما می خواهم دغدغه ای را نشان 
را پوشش می دهد.  این دغدغه ها  تمام  بدهم که 
وقتی  شما  شدن".  "بهترین  چیست؟  دغدغه  آن 
و  باشید  کار  نگران  نباید  باشید،  دانشجو  بهترین 
دنبال کار بروید، بهترین کارها به سمت شما می آید 
و شما باید انتخاب کنید که چه کاری بکنید. وقتی 
دنبال جذب  به  خارج  دانشگاه های  باشید،  بهترین 
این  ظرفیت  باشید،  بهترین  وقتی  هستند.  شما 
کنید.  متحول  را  علم کشور  و  که صنعت  دارید  را 
االن به جایی رسیدیم که استاد بهترین دانشگاه 
صنعتی کشور به دانشجوها بگوید: "بچه ها، خیلی 
پروژه دست من می آید اما چون آدم الیق نمی بینم 
که این پروژه ها را بهش بسپارم، مجبورم پروژه ها 
را قبول نکنم". دانشجو های بهترین دانشگاه کشور 
ها  بچه  بگویم؛  و خالصه  بله.  قدر ضعیفند؟!  این 

سعی کنید بهترین شوید. بهترین...
باید  "چطور  می آید،  ذهن  به  که  سوال  اولین 
اما  این سوال ساده است  بهترین شویم؟" جواب 
عمل کردن بهش سخت. یک اصلی که از مجموعه 
و  زمان  مدیریت  و  فردی  مدیریت  سخنرانی های 
کتاب های برایان تریسی و تونی بوزان فهمیدم این 
هست که )یکی از مهم ترین اصول مدیریت فردی( 
هدف را باید دقیِق دقیق کرد تا قابل رسیدن شود. 
این  و  هستید  کنکور  خوب  رتبه های  شما  همه 
جمله ی من را تایید می کنید. اگر کسی بفهمد که 
برای رتبه یک شدن چه کارهایی باید انجام بدهد و 
آنها را انجام بدهد، به راحتی رتبه 1 می شود. رتبه 1 
شدن را باید دقیق کنیم. رتبه 1 شدن یعنی برنامه ی 
درسی داشتن، یعنی تعداد زیاد تست زدن، یعنی 
این ها  وقتی   .  ... و  داشتن  کنکوری  زندگی  سبک 
که  کسی  بود.  خواهیم   1 رتبه  دادیم  انجام  را 
می خواهد شبیه پروفسور سمیعی شود، اگر فهمید 
که پروفسور سمیعی یعنی خالقیت، تالش، تحمل 
سختی ها، فالن درجه ی علمی، غیر از درس خواندن، 
هدف  به  کرد؛  عمل  اینها  به  و   ... و  تحقیق کردن 

می رسد.
الزمه اش  فهمیدیم  و  شویم  بهترین  که  شد  قرار 
بهترین شدن  کنیم  تعریف  دقیقا  که  این هست 
از  قسمت  یک  به  دارم  قصد  ادامه  در  چی.  یعنی 

آن هم سبک  و  کنم  اشاره  بهترین شدن  تعریف 
زندگی هست.

یکی از مهمترین قسمت های بهترین شدن، داشتن 
سبک  هست.  دانشجویی  زندگی  سبک  بهترین 
نیست  قرار  زیستن.  چگونه  شیوه ی  یعنی  زندگی 
خیلی مصداقی شویم. چند قاعده ی کلی ای که شما 
عادت  یک  کنید.  پیاده شان  کارهایتان  داخل  باید 
فوق العاده که شما داخل این مدت کنکور خواندن 
پیدا کردید، اصال از دستش ندهید. حتما برنامه ریزی 
زندگی  داخل  حقیقتا  من  باشید.  داشته  هفتگی 
کارکرد  برنامه ریزی  با  "1۰دقیقه  که  رسیدم  این  به 
برنامه ریزی  با  دارد".  را  برنامه ریزی  بدون  ساعت   1
و  رفقا  با  برسید. خوش وبش  به همه ی کارهایتان 
یک.  این  دیگر.  کار  کلی  و  درس خواندن  و  تفریح 
دو، حتما حتما همه ی کالس ها را شرکت کنید. و 
تمرین ها را هم به موقع تحویل بدهید. این دو کار 
باعث می شود فهم بهتری از درس داشته باشید و 
از بچه هایی که در کالس نیستند در کل به نسبت 
تجربه ی  می گیرید.  بهتر  نتیجه ای  و  کمتر  وقت 
کالس ها  ول کردن  که  هست  این  من  2ساله ی 
سه،  خواهدبود.  آینده  در  فاجعه  یک  قدم  اولین 
کارهای  نیازمند  درس  از  غیر  شدن  بهترین  برای 
هدفتان  متناسب  خودتان  که  هستید  هم  دیگر 
این  بین  اولویت بندی  یک  باید  کردید.  مشخص 
کارها بکنید و در برنامه ی روزتان به آن ها بپردازید. 
مهارت های مختلف، ویژگی-های روحی مختلف و ... 
. )مثال خالقیت، مدیریت جمع، قدرت صبر، مهارت 
گرافیکی، تندخوانی، دانش تربیتی، ورزش خاص و 
...( و نکته ی آخر. سعی کنید ببینید دانشجوهای 
دیگر در دانشگاه چه فعالیت های غیردرسی دارند. و 
بخوبی به کاری که می کنند، دقت کنید. روزنامه ی 
انجمن اسالمی،  انجمن های علمی ،  شریف، بسیج، 
 .  ... و  پشتیبان  طرح  هیأت،  فرهنگی،  کانون های 
با خودتان بررسی کنید که چرا این کارها را انجام 
مدت  یک  از  بعد  ویژگی هایی  چه  به  و  می-دهند 
هیأت  مالی  مسئول  که  کسی  مثال  می رسند. 
یا  می کند؛  پیدا  باالیی  مدیریت  قدرت  می شود، 
کال هرکار جمعی، نقص های ارتباطی ما را مشخص 
را  کارهای مختلف  رفقا، حتما حتما   .  ... و  می کند 
فکر  که  آن هایی  انجام دادن  سمت  به  و  ببینید 
در کنارش  بروید.  بهتر هستند  برای شما  می کنید 
باید در درس عالی باشید. این ها چند نکته از نکات 
)پیدا  بودند.  دانشجویی  زندگی  بهترین سبک  زیاد 

کردن بقیه اش به عهده ی خودتان!(
و  برگردد  خودش  فعلی  ضعف  این  از  باید  شریف 
همه اش به دست خودمان هست. باید هم بهترین 
هم  و  کنیم  بهترین  را  دانشگاه مان  هم  و  شویم 

جامعه مان را بهترین کنیم...

پیش به سوی بهترین شدن
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و باالخره شریف! احتماال نفس عمیقی که ناشی از 
افتخار است هم بعدش می کشی! بعد از تبریک و 
همه ی این داستان ها، که هم آدم را توی هاله ای 
از خوشی می برند؛ و هم اتفاقا الزم اند و شیرین 
یک  را  دانشجویی  جدی  جدی  می خواهیم  اند، 
اگر  را  حرف ها  این  که  البته  کنیم.  باالپایین  دور 
سال باالیی ها به ما می زدند؛ جور دیگری نمی شدیم 
این نصحیت ها، گوش ها کر کرده است  حقا! چون 
طوری  یک  نشریه  باید  هرحال  به  اما  مپرس!  که 
کم تر  نصحیت،  می کنیم  اما سعی  دیگر!  پر شود 
درونش باشد و البته این را هم بگویم که تکلیف 
خود  را  یک  فیزیک  و  یک  ریاضی  مثل  دروسی 
دانید. در حیطه ی متن ما نمی گنجد! ما اصل را )که 
همان دروِس پایه ی نابلدُکش است( رها کرده ایم و 
یک سری فرعیات را می خواهیم بگوییم که دانشجو 
را از »ربات درس خواِن نمره بیار« جدا می کند. فرع 

است دیگر...!

همین  پارسال  که  بگویم  را  این  اول  اصل  از  قبل 
بر  »شریفی بودن«  لفظ  بار  اولین  وقتی  موقع ها، 
باالیی  تا سال  پنج  چهار  و  آمدیم  و  کرد  ما صدق 
رسما  نبودیم!  بنده  را  خدا  چرا؟!  دروغ  دیدیم؛  را 
کی  دیگه  شما  بابا  »ای  که  هوا  و  حال  این  توی 
یک  برویم  کردیم  قرار  حتی  بودیم.  هستید؟!!« 
بودیم و  بهتر  از همه  ما  بزنیم چون  تشکل جدید 
را  سرتان  نبود!  ما  پاسخگوی  فعلی،  ساختارهای 
»هرگز  است:  این  عاقبتش  و  عبرت  نیاورم؛  درد 
نخورد آب، زمینی که بلند است.« چه بخواهید چه 

نخواهید.

اصل اول: تباهی!
اگر این پاراگراف را می خواهی تا ته نخوانی، مهم 
حواست  این که  می شود  خطی اش  یک  نیست. 

باشد تباه نشوی! غرض اینکه با بزرگ تر شدِن آدم، 
کارهایی که می توانی انجام بدهی، بزرگ می شوند. 
که  باشد  حواست  و  می روند  باالتر  سرعت ها 
سرعت باال به همان اندازه که حقیقتا مهیج است، 
به  اگر کمی حواست  با مالحظه هم هست!  کمی 
است.  پیش  در  موفقیت  ها  طبیعتا  باشد،  خودت 
کار  یواش یواش  خیلی  است!  تدریجی  تباهی، 
می کند. حواست باشد یک طوری ریشه اش را بزنی. 
جمع های خوب و دوست های حقیقی، کمک کننده 
با  آدم هایی  از  کن  پر  را  اطرافت  می توانی  تا  اند! 
ما  به  هم  سری  خواستی،  )اگر  خفن!  خصلت های 

بزن!(

اصل دوم: خواب
باز هم اگر می خواهی نخوانی؛ نخوان. حرف من یک 
می گویی  البد  کن.«  کنترل  را  »خوابت  است:  کالم 
نه!  خواب  این  نه!  شوم؟!  بیدار  چند  بخوابم  چند 
دانشجو کال نباید بخوابد چون موذن جامعه است! 
این جمله را شنیده ای اما حواست باشد که ادامه اش 
این است: اگر بخوابی، نماز ملت قضاست! بنابراین 
با ریاضی و فیزیک و نمره و کوییز، حواست باشد که 
خوابت نکنند! از این همه باری که بر دوش ماست، 

نمی توان خوابید...

اصل سوم : از خود بطلب
تو  مدرسه ی  در  که  کسانی  نبوده اند  اطرافت  مگر 
درس خوانده اند ولی شبیه تو نیستند؟ مگر نبوده اند 
شبیه  اما  کرده اند  زندگی  ما  کنار  دقیقا  که  کسانی 
برای  را  قانون  همین  نیستند؟!  ما  انتظارات  و  ما 

 اراده کن و بچش شان!
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پنج

یادداشت

»شریف«  در  همه  هم  این جا  بنویس!  باز  شریف، 
خودشان  به  مربوط  عوالم  در  اما  می خوانند  درس 
اند. شریف برای کسی که خودش می خواهد، پله ی 
اپالی است؛ برای کسی که خودش می خواهد، پله ی 
شغل خوب است؛ برای کسی که خودش می خواهد، 
دنیای  هزار  هزاران  و  است  انسانی  علوم  مقدمه ی 
می شود:  این  بگیری  را  باال  جمالت  اشتراک  دیگر! 
»برای کسی که خودش می خواهد...« بنابر این فکر 
نکن چک سفید امضا دستت داده اند. به قول شاعر: 

»از خود بطلب هر آن چه خواهی؛ که تویی...!«
اصل آخر: تکرار هدف

وجدانا این آخری توضیح خاصی ندارد. در همین حد 
که »هدف، به کار، ارزش می بخشد!«. حال و هوای 
دانشجویی، پر است از سروصدا و هیاهو و گوناگونِی 
تک تک لحظات آدم! کسی گم نمی شود که هدفش 
هدف،  یادآوری  کند.  یادآوری  خودش  به  ممتد  را 

اکسیژن این مسیر است. خفه نشوی فقط...!
این ها کپسول هایی بود که شنیده و زیسته، بهانه ی 
از  بودن،  عجول  باشد  یادت  شد.  هم صحبتی مان 
آفات است و همیشه قرار نیست نتایج، کپسولی به 
از آورده های نحس  بیایند! عجول بودن، یکی  دست 
این تکنولوژی هاست! ۴G ما را خیلی عجول بار آورده 
است دیگر! اما عجله، وقتی معنا دارد که برکت معنا 

ببازد و وقت کم باشد و کار، بسیار!
چشم به هم بزنیم، همان طور که قبل از این، خیلی 
»ای  زود  چه  است.  همین  هم  ادامه  گذشت؛  زود 
کاش امسال ورودی بودیم« را مزه کنی! دانشجویی، 
»خودش  که  کسی  برای  اولش،  سال  خصوصا 
بخواهد«؛ منشا اتفاقات و تجربیاتی ذی قیمت است. 
اراده کن و بچش شان! خالصه که این ماییم و گوی 
و میدان و اراده مان! که جنگ، جنگ اراده هاست...

وقتی  موقع ها،  همین  پارسال 
اولین بار لفظ »شریفی بودن« بر 
چهار  و  آمدیم  و  کرد  صدق  ما 
دیدیم؛  را  باالیی  سال  تا  پنج 
دروغ چرا؟! خدا را بنده نبودیم! رسما توی 
این حال و هوا که »ای بابا شما دیگه کی 
هستید؟!!« بودیم. حتی قرار کردیم برویم 
یک تشکل جدید بزنیم چون ما از همه بهتر 
ما  پاسخگوی  فعلی،  ساختارهای  و  بودیم 
نبود! سرتان را درد نیاورم؛ عبرت و عاقبتش 
این است: »هرگز نخورد آب، زمینی که بلند 

است.« چه بخواهید چه نخواهید.



مصاحبه

شش

با تالش فراوان موفق شدیم تا ایشان را پشت تریبون 
گذاشته  کنار  را  زیاد  مشغله های  و  دغدغه  بنشانیم. 
دکتر  بودند.  داده  غنیمت  ما  به  یک ساعتی  و  بودند 
کسی  هوافضا(.  دانشکده ی  )استاد  روح اهلل  دهقانی 
قول  به  و  کرده  سفید  شریف  در  را  ریش هایش  که 
قدیمی ها حق آب وگل دارد. از کارشناسی و کارشناسی 
ارشد و دکتری تا استاد دانشگاه و فعال در حوزه های 
دانش بنیان. کسی که معاون فرهنگی سابق دانشگاه 
شریف بوده و تا دلتان بخواهد برای دانشجوی ورودی 

نکته و توصیه دارد 

و  دانشگاه شریف  مختلف  فضاهای  قبال  در 
فضای رشدی در آن توضیحاتی بدهید.

دارم  من  که  اطالعاتی  آخرین  طبق  شریف  دانشگاه 
را  دانش بنیان  و  پژوهشی  مرکز  پانصد  به  نزدیک 
میدان انقالب  بین  این  مرکزها  اغلب  دارد.  نظر  زیر 
قلب  همانند  شریف  شده اند.  واقع  میدان آزادی  تا 
قلب  کلیدواژه ی  از  بابت  این  از  می باشد.  مراکز  این 
است.  درمیان  خون رسانی  بحث  که  کردم  استفاده 
خون رسانی هم مسئولیت قلب است نه مغز. دانشگاه 
این  نیاز  مورد  انسانی  نیروی  تامین کردن  با  شریف 
مراکز همانند موتورمحرکی ایفای  نقش می کند. البته 
یکسری  کرونا  وجود  و  دنیا  فعلی  به شرایط  توجه  با 
آن ها  با  رابطه  در  که  آمده است  وجود  به   چالش ها 
این مراکز  به صورت کلی  زد. ولی  حرف هایی خواهم 
درکنارش  و  انجام می دهند  بزرگی  کارهای  و  پروژه ها 
تا  تربیت می کنند. تالش می کنند  را  نیروهای خوبی 
یک بعدی  بعضا  که  افرادی  از  را  کامل تری  شخصیت 
پرورش داده  شده اند ارائه دهند. پس اگر به همین 
بهتری  نتایج  مطمئنا  دهند  ادامه  کارشان  به  صورت 
حاصل می شود. گرچه باید برنامه ریزی داشته  باشیم 
تا درآینده ای نزدیک بچه های شهرستان هم بتوانند از 

این نعمت برخوردار شوند. 

دانشجویی که روحیه ی تک بعدی دارد چگونه 
پیدا  شریف  در  را  خودش  مسیر  می تواند 
نیازمند  معموال  جور شخصیت ها  این  کند؟ 

عامل بیرونی هستند.

این  در  که  ورزشکاری هست  مثل  شریف  دانشجوی 
چندساله فقط دمبل تمرین می کرده است. بهتر بگویم 
زیاد  به احتمال  ولی  است  خوانده  درس  خوب  خیلی 
نرسیده  برنامه ریزی شده  به صورت  دیگر  کارهای  به 
می شود.  مطرح  بودن  تک بعدی  بابت  این  از  است. 
از  یکی  فقط  ولی  نیست  بد  درس خواندن  خوب 
مولفه های کمال می باشد. در ابتدا باید آدم کامل یا 
آدمی  ساده  صورت  به  کنیم.  تعریف  را  کمال  دارای 
معنویاتش  و  اخالقیات  به  و  می کند  تحصیل  که 
می رسد و درکنار آن ورزش را هم در برنامه اش دارد 
آدم کاملی هست. البته این را هم باید بگویم که در 
کنار اخالق خوب باید آداب معاشرت هم داشته باشد. 
سختی  شریف  به  رسیدن  برای  شریفی  دانشجوی 

زیادی را تحمل کرده و محدودیت های زیادی را به خود 
چشانده است. یکی از محدودیت ها نبودن در فضای 
جمعی می باشد. به عنوان مثال مهمانی نرفته است. 
خب باید به این کمبودها فکر کند. اگر مهمانی نرفته 
از این به بعد برود اگر معنویاتش ضعیف است یک 
یا  بدهد.  اختصاص  زمینه  دراین  مطالعه  به  را  وقتی 
به روایتی دیگر دانشجوی ورودی شریف تازه هجده 
 .... و  دارد  درد  دارد گردن  ولی کمردرد  سالش هست 
دانشجوی  کار  اولین  می گویم  شفاف  خیلی  پس 
ورودی آن  است که تحقیق کند و بفهمد که انسان 

 کامل چه ویژگی هایی باید داشته باشد. 

را  مسائل  این  حد  چه  تا  دانشگاه  فضای 
برطرف می کند؟ 

افراد  وجود  بود.  فراهم  خوبی  بستر  این  از  قبل 
ذوالوجهین و چندبعدی این مسائل را تا حدودی برطرف 
کرده بود. ایجاد تشکل های دانشجویی و امکان انجام 
فعالیت های دانشکده ای بخشی از این نیازها را برطرف 
می کرد. البته این فعالیت ها به صورت اختیاری است 
و اینجاست که مسئله ی خواستن مطرح می شود. اما 
حاال که درگیر ویروس و مشکالت آن هستیم من یک 
فاجعه را می بینم . فاجعه ای به نام دانشگاه مجازی. 
دوازده سال تحصیل و خستگی برای شریف. حاال کو 
روشن  را  کامپیوتر  اتاق.  همین  همین جا.  شریف؟ 
کن این هم از شریف. روراست بخواهم بگویم عمال 
متربی و کاربلد از این سیستم بیرون نمی آید. دانشجو 
هیچ چیزی از دانشگاه ندیده است. شفاف تر بخواهم 
مدرک  با  مدرک شریف  روش  این  با  بدهم  توضیح 
جمله ای  این  ندارد.  تفاوتی  خیلی  فالن جا  دانشگاه 
.شرکت ها  کنید  بولد  حتما  را  بگویم  می خواهم  که 
آدم  ولی  نیستند  به دنبال مدرک  استخدامی  مراکز  و 
ماهر را مثل آب خوردن جذب می کنند. ارزش اصلی 
شریف به مدرک آن نیست به جو و فضای آن هست. 
فضایی متشکل از دانشجوی نخبه و استاد درجه یک. 
اصال  دانشگاه ها  تعطیلی  تفاسیر  این  وجود  با  پس 
ضربه ی  یک  واردکردن  درحال  نیست.  مناسبی  راه  
بزرگ و بسیار سنگین به پیکره ی کشور هستیم. این 
رویکرد دانشجوی مارا پرت می کند. شریفی ها از بین 

صدهزارنفر گزیده  شده اند و  این مسئله باعث نابودی 
کنم  توصیف  بخواهم  بهتر  می شود.  آن ها  استعداد 
درحال تحویل دادن یک نسل ناقص دانشجو هستیم.  

مسئولیت دانشجو در این شرایط چیست ؟

بحث  از  متفاوت  دانشجو  مسئولیت  مطمئنا  خب 
دانشجو  ولی  است.  دولت مردان  و  دولت  و  دانشگاه 
چندان هم دست وپا بسته نیست. من دهقانی اگر در 
می کردم  که  کاری  اولین  بودم  دانشجو  فعلی  شرایط 
حاضر  سرکالس ها  رسمی  و  خیلی جدی  که  بود  این 
یا  روی صندلی  می نشستم  میز هم  پشت  می شدم. 
مبل لم نمی دادم. اگر هم می شد در کتابخانه یا فضای 
عمومی با رعایت کامل پروتکل ها درس می خواندم . یا 
حداقل اگر بحث رفت وآمد به شهرها مطرح هست من 
یک ایده ای را در ذهن دارم. آن هم اینکه دانشگاه های 
هر استان برای بچه های بومی آن شهر باز شود. یعنی 
تصویر  یک  ببیند.  را  دانشگاه  فضای  دانشجو  حداقل 
حقیقی از دانشگاه داشته باشد. تا اینجا دوتا توصیه 
یک  حتما  که  هست  این  من  سوم  توصیه  گفتیم. 
روز  بیایند و شریف و محیط آن را از نزدیک ببینند. 
را  راهنما  اساتید  کنند.  مالقات  نزدیک  از  را  اساتید 

ببینند. سعی کنند ارتباط برقرار کنند. 

استفاده ی  و  مجازی  فضای  با  رابطه  در 
غیردرسی دانشجو از آن چه نظری دارید؟

من تاکید می کنم دانشجو فیلم ببیند، اطالعات عمومی 
داراست.  این ویژگی هارا  انسان کامل  کند.  کسب 
آسیب  جز  تقریبا  اینستاگرام گردی  یا  تلگرام گردی 
می کنیم.  انتخاب  ما  را  منبع  ندارد.  ما  برای  چیزی 
بهتر است تلویزیون، رادیو یا سایت های خبری باشد. 
رسانه ها در فضای مجازی باعث هرزگردی ما می شوند. 
درکنار این ها برنامه ریزی هم حتما داشته باشیم. حاال 
ولی  هست  تعطیل  دانشگاه  که  هست  درست  اآلن 
براساس محورهایی  باید خودمان دست به کار شویم. 
به عنوان مثال  کنیم.  برنامه ریزی  کردیم  مشخص  که 
برای قدم زدن  را در روز مشخص می کنم  یک ساعتی 
ترم   تا  که  بگویم  هم  را  این  درضمن  پیاده روی.  و 
چهارم بحث درس و جزوه درمیان هست. دانشجو از 

 شروع بهترین فصل زندگی
مصاحبه با دکتر روح اهلل دهقانی امیرعلی کتیرایی

به کوشش



مصاحبه

هفت

باید قاطی کار شود. به عنوان مثال  به بعد  ترم چهار 
رشته ی مکانیک تحصیل می کند برود سراغ آناتومی 
از   برود  می خواند  عمران  ابزارآالت.  و  ماشین  آالت 
دانشجویی  اخالق  باید  ببیند.  را  بنایی کردن  نزدیک 
پیدا کند. دیگر یادش باشد که دانش آموز نیست. به 
عبارتی خاک درگه اهل هنر شود. در این  بحث حرفم 
طالب  اگر  آموز  افتادگی  می کنم:  تمام  این گونه  را 

فیضی،  هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. 

درقبال  بپردازیم.  دیگر  دغدغه های  به   
چه  مخالف  جنس  و  عاطفی  مسائل  بحث 

پیشنهادهایی دارید؟

است.  خیلی خطرناک تر  اآلن  بخواهید  را  من  نظر  اگر 
چون شما در فضای حقیقی خیلی اطالعات بیش تری 
درفضای  کنید.  کسب  می توانید  محیط  و  اطراف  از 
از  درستی  اطالعات  هیچ  عکس  جز  من  مجازی 
مثال  عنوان  به  کنم.  کسب  نمی توانم  مقابلم  طرف 
را  شاخصه ها  زیادی   حدود  تا  شما  فضای حقیقی  در 
درمی یابید. پسری هست که خیلی  خوش تیپ هست 
در  که  هست  دخترخانمی   ندارد.  اخالق  جالبی  ولی 
لباس پوشیدنش  سبک  ولی  هست  فوق العاده  درس 
را من نمی پسندم. این هارا من با چشم خودم می بینم 
ولی فضای مجازی این مشکل را دارد که من همان طور 
می کنم.  ترسیم  را  مقابل  طرف  می خواهد  دلم  که 
واضح به شما جوان های عزیز می گوییم: خیلی پخته 
نازکی  پوسته ی  روح شما  می بینید.  آسیب  نیستید. 
دارد که خیلی راحت مثل برگ گل چیده می شود. در 
بهترین فصل زندگی تان به سر می برید. اگر قرار است 
از   آدم بزرگ و کاره ای بشوید در همین سنین یعنی 
یادتان  می خورد.  جرقه  بیست وپنج سالگی  تا  هجده 

باشد عمر گذراست پس حسرت آن را نخورید. 

تجربه ای دارید از این قبیل صحبت هایی که 
کردید تا برای ما تعریف کنید؟

مواردخاص  کمیته ی  عضو  زمانی  یک  خودم  من 
دارنده ی  شد.  کنکوراخراج  نفرسوم  بودم.  دانشگاه 
آخر   در  نشود  باورتان  شاید  المپیاد.  طالی  مدال 
ضربه  میگویم  بار  آخرین  برای  کرد.  خودکشی  هم 
نروید.  نشنیده  و  ندیده  مسائل  سراغ  می خورید. 
درخیلی از کارها باید با بزرگ ترتان مشورت کنید. فکر 
نکنید چون شریف قبول شده اید دیگر نیازی به کمک 
از  ندارید. دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف  کسی 

 آسیب پذیرترین افراد هستند.
در رابطه با بحث اپالی چه نظری دارید؟ 

من به عنوان یک استاد شریف این حرف را می زنم. 
که  شرطی  به  فقط  ندارم.  اپالی  با  مخالفتی  هیچ 
جوسازی ها  بهانه ی  به  باشد.  تعقل  و  تفکر  روی  از 
نباشد.  دایی  و  خاله  و  عمه  و  فامیل  صحبت های  و 
درونش  به  کند.  مراجعه  خودش  به  باید  دانشجو 
کرد  پیدا  عاقالنه  و  منطقی  دلیل  اگر  کند.  مراجعه 
این کار را انجام بدهد. قرار نیست کسی دنیا را تکان 

بدهد. پس از روی احساسات تصمیم نگیریم.  

شاید برای خیلی از بچه های رشته های مهندسی 
و به خصوص بچه های دانشگاه شریف، این جمله 
خاطره انگیز و آشنا باشد؛ جمله ای که احتمااًل شما 
مهندس شوید  واقعًا  این که  از  قبل  نیز مدت ها 

و آن مدرک کذا را بگیرید، آن را خواهید شنید.
این  به  اصاًل  ماجرا  بخواهید  را  راستش  اما 
نسخه ی  هیچ  بگردید  هرچه  نیست!  سادگی ها 
یافت  نخواهید  آسمانی ای  شده ی  فرستاده  فرو 
که شما را ملزم به مهندس شدن کند؛ این شما 
مشغول  آینده  در  می کنید  انتخاب  که  هستید 
چه فعالیتی شوید، این شما هستید که انتخاب 

می کنید چه گلی را به سر چه کسی بزنید!
و صد البته که بودند پیش از من و شما، افرادی 
به  و  گرفتند  قرار  انتخاب  همین  معرض  در  که 
شیوه ای نه چندان معمول، این انتخاب را انجام 

دادند.
داستان همین  دقیقًا  چند خط هم  این  موضوع 
در  نهادن  قدم  جای  به  که  کسانی  آدم هاست؛ 
پاکوب های مرسوم، مسیری جدید ایجاد کردند و 
باعث شدند من در جستجویی که برای پیدا کردن 
دانشگاه  از  گرفته  پا  غیرمعموِل  مجموعه های 
مجموعه هایشان  و  افراد  این  به  داشتم،  شریف 

برسم.

1( شبکه ی کانون های تفکر ایران )ایتان(:
یکی از مجموعه هایی که شریفی ها نقش پررنگی 
در آن دارند، مجموعه ی ایتان است که در زمینه ی 
سیاست گذاری در حوزه های اقتصاد کالن، انرژی، 
تربیت،  و  تعلیم  مسکن،  کشاورزی،  صنعت، 

سالمت و علم و فناوری فعالیت می کند.
این حوزه ها  در  به سیاست پژوهی  این مجموعه 
عالوه  و  نمی کند  اکتفا  امر  این  به  اما  می پردازد 
سیاست ها  اجرای  روند  ارزیابی  و  نظارت  آن،  بر 
در  رو  این  از  می داند؛  خود  وظایف  جزء  نیز  را 
دایره ی وسیعی شامل »تولید فرآورده های فکری 
و تحلیلی«، »برگزاری جلسات متعدد با مسئوالن« 
و »گفتمان سازی میان نخبگان و مردم« فعالیت 
مجموعه  این  رویکردهای  مهم ترین  از  می کند. 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
خصوص  در  سیاست پژوهی  و  »تصمیم سازی   -

مسائل کالن کشور«

در  خبرگان  مشارکت  برای  »زمینه سازی   -
تصمیم گیری«

استعدادهای  و  انقالبی  جوانان  نخبگان،  »هدایت   -
کالن  مسائل  بر  تمرکز  و  گروه سازی  سمت  به  برتر 

کشور«
- »کمک به شکل گیری کانون های تفکر«

- »شبکه سازی میان هسته های فکری در کشور«

2( نشر اطراف:
که  است  مجموعه هایی  از  دیگر  یکی  اطراف  نشر 
توسط یک شریفی شروع به کار کرده؛ خانم نفیسه 

مرشدزاده فارغ التحصیل مهندسی شیمی شریف!
تهران،  در   1۳۵۰ شهریور  متولد  مرشدزاده  خانم 
از 18 سالگی  ادبیات  را در زمینه ی  فعالیت خودش 
کرد.  آغاز  نوجوان  مجله ی سروش  در  با همکاری  و 
داستان  بخش  مدیر   1۳7۹ سال  از  مرشدزاده  خانم 
در سروش جوان و ضمیمه ی ادبی پرسه بوده است؛ 
وی پس از تعطیلی سروش جوان در کنار تدریس در 
دبیری  خرد«،  »منظومه   و  »روشنگر«  دبیرستان های 
عهده  بر  را  جوان  همشهری  زندگی  سبک  بخش 
گرفت. او از سال 1۳8۹ هم سردبیر مجله همشهری 
داستان شد و شکل تازه ی  این مجله را پی ریزی کرد و 
پس از آن در مرداد ماه 1۳۹۶ نشر اطراف را تأسیس 

کرد.
نشر اطراف فعالیت خودش را به صورت تخصصی در 
حوزه ی روایت تعریف کرده و بنا دارد نمونه هایی از 
آثار قابل تأمِل همه ی  گونه های روایت را منتشر کند. 
اطراف در کنار بحث های نظری روایت، به قصه ها و 
تجربه  های زیسته می پردازد و می کوشد نشان دهد 
چرا و چگونه قصه ها و روایت ها در سرنوشت فردی 
با تدوین  اطراف  تأثیر می گذارند. نشر  ما  و جمعی 
تجربه های   ثبت  و  مستند  روایت های  جمع آوری  و 
چندصدایی  روایت های  و  سفر  گزارش های  زیسته، 
از  تا شاید  کند  ثبت  را  امروز  کرده وضعیت  تالش 
مسیر تبادِل روایت ها و قصه ها، تعامل ما با جهان 

اطراف آسان تر و مؤثرتر شود.
نشر  این  از  شده  منتشر  آثار  مشاهده ی  برای 
می توانید به سایت https://atraf.ir/ مراجعه کنید.

سالم مهندس!
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به قلم سید آرمین حقیقت

نشر اطراف



یادداشت

هشت

تبریک  خیلی  جدید.  شریفی های  همه  به  سالم 
می گویم که بعد از یک سال و اندی تالش توانستید 
از  در ماراتن کنکور به شریف برسید. شاید خیلی 
از شریف و شریفی  به حال  تا  شماها تصوری که 
جماعت داشتید  ، این بوده که شریف جاییست که 
پرورش  قوی  مهندس های  و  درس خوان  آدم های 
شاخص ترین  همگی  هم  شریفی ها  و  می دهد 
علمی  زمینه  در  بودن  موفق  همین  ویژگیشان 
است. افرادی که در حیطه ی تخصصی رشته خود 
موفق شده اند و شاید خیلی ارتباطی با فعالیت های 
کالن چه داخل و چه خارج از کشور نداشته باشند.

اما ما در این یادداشت می خواهیم، با آوردن چند 
از شریفی هایی که در موقعیت هایی نسبتا  نمونه 
این  کمی  هستند،  یا  بوده  کار  به  مشغول  خاص 
تصور را تغییر دهیم. شاید با این یادداشت بهتر 
بتوانید  اهمیت چند بعدی بودن را به خصوص برای 

شریفی ها درک کنید.
خب، برویم سراغ نمونه ها:

1-سورنا ستاری
شاید خیلی از شما با معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان آشنا باشید. 
دکتر سورنا ستاری، فرزند شهید منصور ستاری، نه 
و  ارشد  در مقاطع  بلکه  در مقطع کارشناسی،  تنها 
دکتری نیز در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه 
خودمان، یعنی صنعتی شریف تحصیل کرده است. 
دانشکده  علمی  هیئت  عضو  اکنون  هم  ایشان 
مهندسی مکانیک دانشگاه هستند؛ ولی به دالیل 
مشغله های کاری فعال هیچ درسی را ارائه نمی کنند؛ 

عضو  که  نیرو،  فعلی  وزیر  اردکانیان،  دکتر  مانند 
هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران هستند.

تحصیل  ادامه  برای  می توانست  اینکه  با  ستاری   
اما تصمیم  برود  آمریکا  به  بورسیه تحصیلی  با  و 
به  خود  کشور  در  تا  بماند،  ایران  در  گرفت 
فعالیت های علمی و تخصصی بپردازد. او سال ها در 
و صنعتی مشغول  کارهای مختلف علمی  به  ایران 
بود. اما از سال ۹2 و با روی کار آمدن دولت حسن 
معاونت  و  نخبگان  ملی  بنیاد  ریاست  به  روحانی، 
یک  تیتر  و  درآمد  جمهور  رئیس  فناوری  و  علمی 
اخبار نخبگان شد؛ چه در دیدارهای نخبگان با رهبر 
شرکت های  به  مربوط  فعالیت های  در  چه  انقالب، 
دانش بنیان و فضای استارتاپی، نام سورنا ستاری 
همواره بیشتر از بقیه دیده می شد. او در این مدت 
توانسته تا حد خوبی جلوی فرار مغزها را بگیرد و 
از شرکت های دانش بنیان و تخصصی حمایت های 

خوب و مؤثری بکند.

2-سیدپرویز فتاح
پرویز  و سرشناس  فعال  از شریفی های  دیگر  یکی 
پرویز  بدانید  که  باشد  جالب  شاید  است.  فتاح 
عمران  مهندسی  کارشناسی  التحصیل  فارغ  فتاح 
کمی  شاید  که  رشته ای  بوده است.  دانشگاهمان 
همه  البته  باشد.  بی ربط  او  فعلی  فعالیت های  به 
بی ربط  مهندسی  رشته  این  به  او  منسب های 

نبوده است.
او در دولت اول محمود احمدی نژاد وزیر نیرو شد و 
تا آخر این دولت، سکان این وزارتخانه را در دست 
محمود  جمهوری  ریاست  دوم  دوره  در  داشت. 
او  برگشت.  سپاه  به  و  نماند  وزیر  اما  احمدی نژاد 
خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مسئول  نیز  سال   ۴
بود و با هدف جلوگیری از محرومیت و استضعاف 
فعالیت خود را پیش برد. بعد از این نیز در سال ۹8 

با حکم رهبر انقالب به مسئولیت بنیاد مستضعفان 
رسید. حضور او در این بنیاد با حاشیه هایی همراه 
به  راجع  وی  جنجالی  مصاحبه  جمله  از  بوده است. 
از  دیگری  نهادهای  که  مستضعفان  بنیاد  امالک 
آن ها  برگرداندن  به  حاضر  و  می کنند  استفاده  آن 
صحبت هایش  از  بعضی  بخاطر  بعدا  او  نیستند. 
رسما عذرخواهی کرد. گفته می شود پرویز فتاح از 
گزینه های محتمل برای انتخابات ریاست جمهوری 

سال 1۴۰۰ است.

۳- الهام یاوری
ریاست  تازگی  به  که  یاوری  الهام  دکتر  خانم    
درخشان  استعدادهای  پرورش  ملی  سازمان 
فارغ التحصیل  گرفته است،  عهده  به  را  »سمپاد« 
در  شریف  دانشگاه  کامپیوتر  مهندسی  دانشکده 
با تغییر نسبی در  او  مقطع کارشناسی بوده است. 
و  رفت  آمریکا  به  تحصیل  ادامه  برای  خود،  رشته 
از  مدرک دکتری خود را در رشته مهندسی صنایع 
به کشور  و  برکلی دریافت کرد  دانشگاه سرشناس 

خود بازگشت، تا در ایران به کار مشغول شود.
کوتاهی  مدت  در  توانست  شریفی  بانوی  این    
کارآفرینی  فکر  اتاق  ریاست  و  آمار  مرکز  ریاست 
وزارت کار را به عهده بگیرد تا به همه ثابت شود، 
دختران شریفی نیز توانایی های باالیی در زمینه های 
مختلف دارند، می توانند به عرصه مدیریتی کشور پا 
گذاشته و اثرگذاری های مثبتی داشته باشند. این 
که  است  موفق  بانوان شریفی  از  نمونه  یک  تنها 
توانسته به موفقیت های گوناگونی برسد و کارهای 

مهمی را برای کشورش انجام داده باشد.

دانشکده  علمی  هیئت  عضو  هم اکنون  ایشان 
مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف هستند 
سمپاد  ریاست  مقام  به  نیز  امسال  مرداد  در  و 
را  بتوانند سمپاد  اصالحات مختلف  با  تا  درآمدند، 
به جایگاه مطلوب خود برگردانند و با سیاست های 
جدید در پرورش نخبگان به موفقیت های بیشتری 
برسند. پیشنهاد می کنم شماره 77 میدان انقالب 
را که به عدالت آموزشی و سمپاد پرداخته است، 

حتما بخوانید.

مشرف به شریف
ببینیم چند شریفی معروف چه کارهایی کرده اند...؟

ورودی 96 مهندسی عمران

به قلم عرفان طلوعی
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۳-علیرضا افشار
فارغ التحصیل  افشار  علیرضا  سردار    
شریف  صنعتی  دانشگاه  از  مکانیک  مهندسی 
در  و  بود  امام  خط  پیرو  دانشجویان  از  او  است. 
دوران دانشجویی به فعالیت های سیاسی و مبارزه 
فعالیت های  به  نیز  انقالب  از  بعد  و  می پرداخت. 
مهم دیگری مشغول شد. مهم ترین کار او تأسیس 
دانشجویان  کمک رسانی  هدف  با  سازندگی  جهاد 
زمان  آن  در  ایران  روستاهای  بود.  روستاییان  به 
به  نیاز شدیدی  و  بودند  دنیا  نقاط  از محروم ترین 

کمک رسانی داشتند.
هدف  با  انقالب  اول  در  نهادها  برخی    
مشارکت قشرهای مختلف مردم در کارهای مورد نیاز 
کشور تأسیس شدند. مثاًل همین جهاد سازندگی، 
به  خدمت رسانی  در  را  دانشجویان  و  مردم  بود  بنا 
روستاها به کار بگیرد و اتفاقا عملکرد رضایت بخشی 
هم در این مهم داشت. ولی پس از مدتی این نهاد 
با  یافت.  تغییر  سازندگی  جهاد  وزارت  به  مردمی 
دولتی شدن این نهاد، دیگر مردم مثل قبل توانایی 
مشارکت در فعالیت های سازندگی را نداشتند و این 
تغییر ساختار، موجب تغییر در هدف و عملکرد این 

نهاد نیز شد.
به  انقالب  اول  همانند  سازندگی  جهاد  اگر  شاید 
شاهد  حاال  می داد،  ادامه  خود  مردمی  فعالیت 
ماجراهایی مثل ماجرای مشکل آب رسانی به غیزانیه 
نبودیم. حتی بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور 
با  و...  به شهر  روستا  از  مهاجرت  یا  اشتغال  مثل 
حل  قابل  راحتی  به  سازندگی  جهاد  فعالیت  ادامه 

بود.
تبدیل شدن جهاد سازندگی  از  افشار پس  علیرضا 
به وزارت جهاد سازندگی، از وزارت بیرون آمد و به 
سپاه پیوست. او سخنگویی سپاه و ریاست ستاد 
کل سپاه را نیز به عهده گرفت و سپس در بسیج 
و ریاست دانشگاه امام حسین )ع( نیز مشغول به 

کار شد.

5-حسین شمقدری
 8۵ سال  ورودی  معروف،  مستندساز  شمقدری 
ولی  بوده  دانشگاهمان  متالوژی  و  مواد  مهندسی 
سراغ  به  و  کرده  رها  نیمه کاره  را  درس  ارشد  در 
مستندسازی رفت. به نظر او تحصیالت دانشگاهی 
اوست  حرفه  که  مستندسازی  کار  به  نسبت 
کم ارزش تر بوده و بیشتر برای پرستیژ است. او بعد 
از رها کردن تحصیل خود در دانشگاه شریف، وارد 
رشته سینما شد و مدرک ارشد خود را گرفت. با این 

خودی  به  مدرک  این  گرفتن  خودش  قول  به  حال 
خود تاثیری ندارد.

او یعنی مستندسازی؛  خب برویم سراغ کار اصلی 
او مستندی را تحت عنوان "میراث آلبرتا" ساخت. 
مستندی سریالی که با موضوع مهاجرت نخبگان از 
این مجموعه  اول  زیاد دیده شد. قسمت  ایران که 
صنعتی  دانشگاه  دانشجویان  مورد  در  اختصاصا 
به  خوابگاه  و  دانشگاه  سطح  در  او  است.  شریف 
با  آن  بر  عالوه  و  پرداخت  دانشجویان  با  مصاحبه 
اساتیدی مثل دکتر نائبی از دانشکده برق و دکتر 
مشایخ مؤسس دانشکده مدیریت نیز صحبت کرد. 
در  بیشتر  ولی  مجموعه  این  سوم  و  دوم  قسمت 

اروپا فیلمبرداری شد.
شمقدری چند مستند معروف دیگر نیز ساخته است 
جنجالی ترین  حال  عین  در  و  معروف ترین  ولی 
مستند او، سری انقالب جنسی است. این مستند 
به تغییر و تحوالت زیست جنسی در فرهنگ غرب 
عادت های  و  جوامع  در  آن  تاثیرات  آن  تبع  به  و 
اجتماعی پرداخت. این مستند سر و صدای زیادی 
بین منتقدان عرصه فرهنگ و هنر به پا کرد و به 
وادار  را  زیادی  مخاطب های  توانست  خاطر  همین 
به تماشا کند. انقالب جنسی در ۴ قسمت ساخته 
از کشور  شده که بخش های مختلف آن در خارج 

ساخته شده است.

6-سیدمحسن دهنوی
شیمی  مهندسی   81 ورودی  دهنوی  سیدمحسن 
را  خود  دانشگاهی  مقاطع  همه  او  است.  شریف 
تا دکتری در دانشگاه خودمان در رشته مهندسی 
از  بود  توانسته  حتی  و  شیمی تحصیل کرده  

نیز  دکتری  پسا  مقطع  برای  هاروارد  دانشگاه 
پذیرش بگیرد تا بتواند طرحی را برای درمان بیماران 
در  آمریکا  به  رسیدن  هنگام  ببرد.  جلو  سرطانی 
فرودگاه پلیس این کشور جلوی او و خانواده اش را 
گرفت و او را بازداشت کرد. البته بعد از پیگیری ها 
توسط دولت ایران، دولت آمریکا مجبور شد این 
دانشمند ایرانی را آزاد کند و او را به ایران برگرداند.

او در دوران دانشجویی عالوه بر تحصیل علم، به 
از  پرداخت.  زیادی  فرهنگی  و  جانبی  فعالیت های 
مسئولیت  به  می توان  فعالیت ها  این  مهمترین 
حین  در  او  کرد.  اشاره  شریف  دانشجویی  بسیج 
تخصصی  کارهای  نیز  دانشجویی  دوران  از  بعد  و 
از بازگشت به  زیادی در جاهای مختلف کرد. بعد 
ایران در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در کنار سورنا ستاری مشغول به کار شد، در هیأت 
کرد،  فعالیت  رضایی  شهید  پژوهشکده  مدیره 
در  دانشگاه  شمال  در  را  شریف  نوآوری  ایستگاه 
خیابان حبیب اهلل تاسیس کرد، عضو هیأت علمی 
دانشگاه شهید بهشتی شد و بسیاری کارهای دیگر 

که رزومه او را پربارکرده است.
سال  او،  زندگی  عطف  نقطه  مهمترین  شاید  اما 
 ۹8 سال  انتخابات  برای  وقتی  خورد؛  رقم  پیش 
مجلس اعالم کاندیداتوری کرد. در لیست اعالمی 
محمدباقر  سرلیستی  با  اصولگرایان  جبهه  توسط 
باالهای  در  دهنوی  سیدمحسن  نام  قالیباف، 
لیست و جزو اولین نفرات به چشم می خورد. ورود 
او به دنیای سیاست حواشی جدیدی نیز برای او 
او در این دوره، نماینده  داشته است. به هر حال 
مردم شهر تهران در مجلس است و به گفته خود، 
تصویب  نه  و  کشور  اساسی  مشکالت  حل  دنبال 

چند قانون است.
بچه ها این متن برای این بود که بدانید شریفی ها 
علمیشان، می توانند  و  درسی  توانایی های  از  غیر 
از  و  دهند  انجام  هم  دیگری  بزرگ  کارهای 
به موفقیت  فرصت های مختلف استفاده کرده و 
جوگیری  از  دور  به  می کنم  پیشنهاد  برسند. 
آن ها  از  و  ببینید  را  خودتان  مقابل  فرصت های 
درسی.  غیر  فرصت های  حتی  کنید؛  استفاده 

امیدوارم همیشه موفق باشید.
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احتماال اگر از علی ربیعی سخنگوی دولت یا محسنی 
حضورشان  از  قبل  قضاییه  قوه  اول  معاون  اژه ای 
با  جلسه ای  چه  انتظار  که  میپرسیدند  شریف  در 
دانشجویان را دارد، به مخیله شان هم خطور نمیکرد 
به مهندسی و مرزهای  آنرا  اکثرًا  شریف! جایی که 
پر  از  یکی  به  است  قرار  میشناسند،  و...  علم)!( 
چالش ترین  برنامه های دوران مسئولیتشان در میان 

مردم تبدیل شود.
اتفاقی که با فاصله دو سال در 1۶ آذر سال های ۹۶ 
و ۹8 و به همت دوستان من در بسیج دانشجویی 

شریف رقم خورد. 
همه چیز برمیگردد به دوم آذر ماه 1۳۶7

و  فراز  پر  عمر  پایانی  ماه های  در  امام)ره(  که  روزی 
نظامی  وجه  اتمام  از  پس  ماه  چند  و  خود  نشیب 
بسیج  تشکیل  پیام  بیانیه ای،  ضمن  مقدس،  دفاع 

دانشجو و طلبه را منتشر میکنند:
دانشجو  ازضروری ترین تشکل ها، بسیج  "امروز یکی 
دانشجویان  و  دینی  علوم  طالب  است.  طلبه  و 
از  در مراکزشان  تواِن خود،  تمام  با  باید  دانشگاه ها 

انقالب و اسالم دفاع کنند"
سند  مانیفست)بخوانید:  بهترین  بتوان  شاید  و 
راهبردی!( بسیج دانشجویی را همان پیام دانست که 
انقالب  از  ایراِن پس  وقتی به صحنه ی آن روزهای 
به خصوص در دانشگاه های پسا انقالب فرهنگی که 
و حتی  گرو ه های مختلف مذهبی-چپ  بیش  و  کم 
انقالبی در آن فعالیت میکردند نگاه کرده و با نگاه 
پژوهشی آن را مورد بررسی قرار می دهیم اهمیت 
این تشخیص و آینده نگری بیشتر برای ما نمایان 

میشود.
مسیر،  ادامه  در  بود  یافته  ماموریت  که  نهادی 
دانشگاه  در  را  اسالمی  انقالب  آرمان های  و  اهداف 

مطالبه، پیگیری و عملیاتی کند.
با تصویب اساسنامه آن در اوایل دهه هفتاد، رفته 
رفته این تشکیالت در دانشگاه های مختلف شروع 
به فعالیت کرده و مسیری را آغاز میکند که می داند 
طول  در  و  بود  خواهد  پیچیده  و  لغزنده  سخت، 
این حدود سه دهه سعی میکند فارغ از وابستگی 
جریانات و گروه ها، نقش موثر خود را در دانشگاه ها 

ایفا کند.
مسیر،  همین  در  هم  شریف  دانشجویی  بسیج 
دانشگاه  در  هفتاد  دهه  اواسط  از  را  خود  فعالیت 
آغاز و دفتر آن در همکف ساختمان ابن سینا تبدیل 
میشود به نقطه عطف حضور بچه هایی که میخواهند 
به  درس خواندن  کنار  در  را  خود  دانشجویی  دوران 

روبرو شدن با مسائل واقعی کشور سپری کرده و در 
دانشگاه و کشورشان با آنچه از انقالب فهم کرده اند 

به فعالیت بپردازند.
از درگیری با عدد و رقم های اقتصادی و سر و کله زدن 
با بورس و بودجه و بانک و ارز گرفته تا دغدغه های 
همیشگی فرهنگ که در قالب رویدادهای کتابخوانی 
از  می یابد،  ظهور  و  بروز  موسیقی  و  فیلم  و 
مطالبه گری  و برنامه های تند و تیز دنیای سیاست 
که سعی در گفتمان کردن مفاهیم در جامعه دارند 
غرفه  و  آبان   1۳ راهپیمایی  و  چالشی  مناظرات  و 
بهمن  راهپیمایی 22  دانشگاه در مسیر  دانشجویان 
فکری  جلسات  و  مطالعاتی  عمیق  کنکاشت های  تا 
عدالت،  علم،  مثل  موضوعاتی  حول  اندیشی  آزاد  و 
بسیج  فعالیت های  البالی  میشود  را  و...  تمدن 

دانشجویی مشاهده کرد.
کرونا اگر مجال داد و توانستید در هزار توی صفحات 
بررسی  را  آمدها  و  رفت  این  کمی بیشتر  مجازی 
از دوستانم  و تالش تعدادی  احتماال دغدغه  کنید، 
دانشکده  هایش  و  دانشگاه  رنگ  هزار  درباره مسائل 
علمی-صنعتی  برنامه های  که  دید  خواهید  را 
بازدیدهای  رشته،  هر  با  مرتبط  یا  میان رشته ای 
میدانی و جلسات و برنامه هایی که مشخصا دنیای 
پر رفت و آمد شریف که بخشی از زندگی همه ما 
خود  بحث  محل  موضوع  میکند  مشغول  خود  به  را 

میدانند، خواهید دید.
روزها  این  که  نظرید  هم  من  با  هم  شما  احتماال 
بسترهای  این  باقی  و  اینستاگرام  توییتر،  تلگرام، 
کمتر  که  شده اند  فراگیر  و  اثرگذار  آنقدر  مجازی 
کسی میتواند از کنار آن به راحتی عبور کند و همین 
بسیج  در  را  جمعی  که  حوزه هایی  از  یکی  می شود 
دانشجویی متوجه خود کرده و برای تولید محتوا و 

انعکاس وقایع و اتفاقات در آن تالش میکنند.
البته که همه اینها علی رغم زرق و برق زیاد، هنوز 
قلم  ماحصل  کاغذهای  زدن  ورق  لذت  نتوانسته اند 
ماست  هم دانشگاهی   دانشجویان  از  تعدادی  زدن 
را بگیرند و نشریات دانشجویی هنوز هم در فضای 
دانشگاه ما مخاطبین خاص خود را دارند و در بسیج 
دانشجویی هم "میدان انقالب" )یعنی همین که از 
بد روزگار در قالب PDF مشغول مطالعه اش هستید( 
به  را  مهم  وظیفه  این  ما  اصلی  نشریه  عنوان  به 
"رسام"،  "ثمین"،  دیگری مثل  نشریات  و  دارد  عهده 
"رمز عبور" و "رویان" نیز در حوزه های تخصصی خود 

چند وقت یکبار منتشر می شوند.
آخرین زمینه ای هم که چند وقتی است پا به عرصه 
همین  تا  شاید  و  گذاشته  شریف  فرهنگی  فعالین 
چند سال پیش جای خالی اش احساس میشد، تالش 
آن  کمی  که  است  مسائلی  حوزه  در  فعالیت  برای 
طرف از مرزها، مسلمانان را با خود مواجه میکنند و 

این هویت پرماجرا!
چند خط پیرامون جمعی که تصمیم گرفته اند دوران دانشجویی خود را صرفا با درس سپری نکنند...

ورودی 96 مهندسی هوافضا

به قلم سید محمدامین سپیده دم
دانشجو به خصوص از نوع بسیجی اش نمیتواند در 

برابر آن بی تفاوت بماند.
سایر  اتفاقات  و  فلسطین  مسئله  به  توجه  از 
که  پلیدی هایی  به  واکنش  تا  اسالمی  کشورهای 
استفاده  برای  و تالش  را میگیرد  گریبان مسلمانان 
مختلف،  کشورهای  مسلمان  دانشجویان  ظرفیت  از 
در  را  از شریفی ها  که جمعی  ایست  دغدغه  همان 
بسیج دانشجویی دور هم جمع کرده و در این حوزه 

مشغول فعالیت اند.
بگذریم...

به  کردم  سعی  که  تالش هایی  و  فعالیت ها  همه 
حسب وقت و ظرفیت متن به بخشی از آنها اشاره 
کنم موضوعات و مطالبی هستند که گستردگی، نوع 
و میزان ورود و سطح اثرگذاری اش دقیقا برمیگردد 
نرم  پنجه  و  دست  آنها  با  که  بچه هایی  همین  به 
به  مشغول  آن  در  که  زمینه ای  آن  برای  و  میکنند 

کارند، دست به طراحی میزنند.
و  رویدادها  بازدیدها،  بیانیه ها،  حلقه ها،  جلسات، 
سایر تولیداتی که شاید این ایام، کرونا چالش هایی 
را برایشان به وجود آورده اما سعی دارند نقش خود 
را در بستر فضای مجازی یا با رعایت نکات بهداشتی 
به صورت حضوری به بروز و ظهور برسانند و احتماال 
بستر  همین  در  آنها  با  تخاطبتان  بیشتر  هم  شما 
و  عجیب  ویروس  این  کی  ببینیم  تا  باشد  مجازی 

غریب دست از سرمان برمیدارد!
حرف آخر

نکته مهمی که باالتر از هر آنچه گفته شد، نباید 
از آن غافل شویم این است که تمام این بحث ها، 
رفت و آمدها و اتفاقات مهمی که سعی کردم باالتر 
به بخش هایی از آن اشاره کنم شاید تنها هدف و 
آنچه  و  نیست  و  نبوده  دانشجویی  بسیج  ماهیت 
اصلی ترین!(  هم  اصلی ترین)شاید  از  یکی  همیشه 
بیشتر  را  آن  تمایز  وجه  و  بوده  جمع  این  مسئله 
نشان میدهد، تشکیل و گسترش هویتی است که 
در جمع بزرگی از دانشجویان در بستر این فعالیت ها 
هم افزایی   و  رفاقت ها  جمعی،  رشد  و  گرفته  شکل 
که  است  مهم ترین اتفاقی  مختلف،  زمینه های  در 
میتواند در این مجموعه رقم بخورد و گاهًا حتی در 
موثر  این مجموعه هم  از  بخشی  آینده  تصمیمات 

باشد.
این  جمع  به  گذرتان  مرور  به  اگر  که  اتفاقی 
دانشجویان بخورد یا با آنها همکالم شوید، احتماال 
خاطر  به  و  ببینید  را  آن  از  هایی  سرنخ  بتوانید 

بسپارید.
شاید در همین vclass ها یا شاید بعدتر و پس از 

آرام شدن اوضاع عجیب و غریب کرونا...
به امید دیدار!



بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، نشریه ی میدان انقالب، سال چهارم، شماره ی هفتاد و نهم، پنج شنبه 22 آبان 1۳99
مدیرمسئول:عرفان طلوعی ، زیر نظر شورای سردبیری

سرپرست محتوا: امیرعلی کتیرایی ، فاطمه حورا عظیمی ، طراح جلد: صدرا صادقی ، صفحه آرا: محمدمهدی تیمورپور

ارمین  محمدامین سپیده دم، سید  کتیرایی، سید  امیرعلی  بهجتی،  امین   محمدی،  مریم  باقریان،  فائزه  کرمی،  زهرا  نویسندگان: 
حقیقت ، عرفان مظفری ویراستاران: زینب ایوبی، ریحانه مشهدی، مرجان کوشکستانی

بـســیـج را در شبکه های 
اجـتـماعـی دنـبـال کـنـید

@enqelabsq
@Basij_Sharif

دانشجو موذن جامعه است. اگر خواب بماند، نماز امت قضا می شود.


	Untitled

