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 آیا دکتری اوج تحصیل است؟ 
)دومین پرونده مربوط به مشکالت دانشجویان دکترا(

دانکوفوبیا

تورم در بازار مدرک دکتری
دانشجویی را در نظر بگیرید 
که به تازگی در مقطع دکتری 
پذیرفته شده و امیدوار است 
بعــد از گذرانــدن چند ترم 
آموزشــی، چند ترم تالش 
برای انجام پژوهش، تدوین رساله و چاپ مقاله 
و در نهایت فارغ التحصیلی بتواند جذب محیط 
پژوهشی و دانشگاهی شــود. گذشته از اینکه 
دانشــجوی مذکور دوره دکتری خود را با توجه 
به انتظار و شــیوه تعامل استاد راهنما چگونه و 
با چه کیفیتی بگذراند، بعد از مدت کوتاهی که 
شــاید به 2، 3 ترم نرسد، درمی یابد که واقعیت 
چندان با انتظاراتش همخوانی ندارد چراکه در 
حال حاضر، علی رغم تعداد باالی دانشجویان 
و دانش آموختــگان دوره دکتــری، ظرفیــت 
چندانــی برای جــذب به عنــوان هیات علمی 
پژوهشی یا آموزشی در کشور وجود ندارد. حاال 
این دانشــجو، بدون امید چندان به آینده  مورد 
انتظار بعد از فارغ التحصیلی، باید سختی های 
این دوران را پشت سر بگذارد که باعث می شود 
کوچک ترین مشــکالت باعــث نارضایتی اش 
شــود و چه بســا برای فرار از این مشکالت سر 
از بنگاه های مقاله نویســی و پایان  نامه نویسی 
دربیاورد و به این شــیوه راه خود را هموار کند. 
هرچه باشد، دانشــجوی مورد نظر احتماال به 
منبــع درآمدی برای گذران زندگــی نیاز دارد و 
دانشگاه هم که نمی تواند این نیاز را تامین کند 
بنابراین او مجبور است در کنار تحصیل به فکر 

کار برای کسب درآمد هم باشد. 
اما مشــکل اصلی کجاســت؟ افزایش ظرفیت 
دانشــگاه ها برای پذیرش دانشجویان دکتری 
بــدون نــگاه بــه تقاضــای بــازار کار باعث باال 
رفتــن تعــداد دانش آموختگانی می شــود که 
موقعیت شغلی مناسبی برای آنها وجود ندارد. 
پژوهشــگاه ها و دانشــگاه ها ظرفیــت پذیرش 
این تعداد نیروی انســانی را ندارند و متاسفانه 
این نیرو بــرای کار در محیط صنعتی نیز آماده 
نشده است. دانشجویان با انتخاب موضوعاتی 
برای نوشتن مقاله که در درجه اول امکان چاپ 
آنهــا - به  ویژه در ژورنال هــای خارجی - وجود 
داشــته باشــد، از موضوعات مورد نیاز صنعت 
و جامعه دور شــده اند. پژوهش هایی که بدون 
ارتباط نزدیک با نیاز صنعت انجام می شــوند، 
امکان جذب منابع مالی را از صنعت نیز ندارند. 
بنابراین دانشــگاه های ما، برخالف بسیاری از 
دانشگاه های خارجی، امکان ارائه کمک هزینه 
به دانشــجوها را ندارنــد. این موضــوع باعث 
می شود استاد راهنما و دانشجو انگیزه کمتری 
برای تمرکز روی پژوهش داشته باشند که باعث 
کاهش کیفیت خروجی پژوهش خواهد شــد. 
ایــن روند پذیــرش بی رویه دانشــجو در مقطع 
دکتری، آن هم در هر دانشگاه و دانشکده ای، 
در کنار افــت کیفی ناشــی از ناامیدی و مبهم 
بودن آینده، نیازمند بازنگری و اصالح اساسی 
اســت. در دورانی که مهارت آموزی راهگشــا و 
کلید حل بســیاری از مشــکالت جامعه است، 
هدایــت دانشــجویان به مقطع دکتــری با این 

شیوه اشتباه است.

سرمقاله

کنگره »بزرگداشــت خواجــه نظام الملک و بررســی 
صفحه  2 اندیشه های سیاسی و اجتماعی« او ...  

نشســت »آموزش، تکنولوژی و توســعه؛ چالشی صد 
صفحه  3 ساله« به منظور رونمایی از ... 

هفته گذشته در دانشــگاه خبری نبود، جز بارش باران  
صفحه  7 پاییزی که با میان ترم ها همزمان شده  بود ...  

بعضی برابرترندبدون عینک مهندسی ...از تاسیس مدرسه نظامیه تا  ...

مهدی جعفری

صفحات 4و5

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:
@sharifdaily

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com(

س: میالد مظفری
عک
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جهانگیری درونت را بشناس
حدود یک ســال گذشته، 
بــا نوســانات ارزی کــه در 
آن اتفــاق افتــاده، یکــی 
از دوران هایــی اســت کــه 
احتمــاال بعدهــا در تاریخ 
اقتصاد ایران از آن بســیار حــرف زده خواهد 
شد. آتش افروخته تورم و شعله های سرکشش 
کــه اقتصاد نحیــف ما را دچار یــک تب مزمن 
کــرده، نتیجــه مســتقیم تصمیم گیری های 
اشتباه سیاستگذاران اقتصادی کشور است. 
اینکه چطور چنین شــد و زنجیره تصمیم های 
غلط و هیجانی این دومینوی ســقوط را خلق 
کرد، بحثی جداگانه است. اجماال می خواهم 
بــه یک نکتــه از داســتان ارز اشــاره کنم و آن 
هم »اصــرار بر تصحیح نتایج بــه جای اصالح 
سیاست ها«ست. در اقتصاد، قیمت )هر کاال 
و ارزی( یک شاخص است، مثل عدد نمایشگر 
دماسنج اتاق که شاخص میزان گرما/ سرمای 
اتاق است. قیمت ها با سیاست ها و اصطالحا 
 Regulation هــا باال و پاییــن می روند لذا باال 
رفتن قیمت )حتی اگر حبابی باشــد( به دلیل 
سیاست هایی اســت که به آن منجر شده اند. 
یکی از خطاهای شناختی این است که به جای 
اصالح سیاست )کم کردن دبی شوفاژ( به دنبال 
تغییر نتیجه )دستوری پایین آوردن دما( باشیم. 
دالر 4200 تومانی تنها یکی از نمونه های »اصرار 
بر تصحیح نتایج به جای اصالح سیاســت ها« 
در جامعه ماســت. جای دوری نرویم، به همین 
دانشــگاه و تحصیالت تکمیلــی خودمان نگاه 
کنیم که قوانین آموزشــی آن چقــدر بر مبنای 
این خطای شناختی نوشته شده است. جریمه 
ســنوات، ممنوعیــت کار حیــن تحصیل برای 
دانشــجو در مقاطــع تکمیلــی، افزایش تعداد 
مقاالت اجبــاری برای دفاع دکتــری، اجباری 
کردن اخذ دروس و موارد بســیار دیگری که اگر 
پای صحبت دانشــجویان تحصیالت تکمیلی 
بنشــینید، روضه ای پرگریه دربــاره آنها برایتان 
خواهنــد خوانــد. روی دیگر ســکه تحصیالت 
تکمیلــی، سیاســت های اشــتباه وزارت علوم 
بــرای »اصرار بر تصحیح نتایــج به جای اصالح 
سیاست ها«ســت که گریبانگیر اساتید شده و 

معروف ترین آنها سیستم ارزشیابی است. 
اشتباه دومی که عمدتا شرایط را در این خطای 
شناختی بسیار وخیم تر می کند، گوش ندادن به 
صدای انتقاد و در نظر نگرفتن بازخوردهاست. 
سیاســت گذاری که عزم خود را جــزم کرده به 
هر طریق شــده است نتایج را تصحیح کند، هر 
صدایی که بخواهد او را از این مســیر به مســیر 
دیگری ببرد، متــرداف »قاچاق« می بیند. لذا 
عجیب نیست که از زبان چنین سیاست گذاری 
در پاســخ به فیدبک ها و انتقادها بشنوید »اگر 
کســی بــا محدودیت ها رشــد نکنــد خودش 
مقصر است چون معتقدیم که هر معلولی، اگر 

بخواهد، می تواند فاتح اورست شود.« 
ســخن آخر، ســخن دکتر برنــه برون اســتاد 
پژوهشی دانشگاه هیوستن آمریکاست که در 
کتاب معروفش به اســم »موهبت های ناکامل 
بودن« می گوید رهبری )لیدرشــیپ( نیازمند 
تصدیق ندانستن است، نه تایید دانستن همه 
چیز. از پذیرفتن سخنان و اصالح سیاست هایی 
که به نتایج اشــتباه منجر می شــوند، گریزی 
نیست که اگر چنین نکنیم، دستاوردی جز دالر 

4200 تومانی برای جامعه نخواهیم داشت. 

سرمقاله

کمتر کســی می داند مرغوب تریــن گالب دنیا در کرمان به دســت 
صفحه  2 می آید و وسیع ترین گلستان های گل محمدی کشور  ...  

ســــــال گذشتـــــــه ، بــه مناســبت روز دانشــجو، روزنامه از 
صفحه  6 دانشجویان خواست یک پرسشنامه را تکمیل کنند که  ...  

جای خالی را با حرکت مناسب ورزشی پر کنیدکسب و کار عاشقانه خانواده صنعتی

مرتضی محمودی

صفحات4و  5

صفحه  3 

دغدغه مسئوالن صنعت فضایی کشور 

از فضا غافل نمانیم

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:
@sharifdaily

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com(

فصل پنجم  رادیو شریف
صدا را به تصویر کشیدیم. 

رادیو شریف تصویری 
شد! هم در یوتیوب 

هستیم و هم در آپارات.
@radiosharif

س: میالد مظفری
عک

دردورهدکتریچهمیگذرد؟
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»نخود هر آش« ترین
بســیج دانشــجویی به  تازگی از مصطفی تاج زاده و علیرضا زاکانی دعوت کرده و 
قصد دارد مناظره ای بین این 2 نفر برگزار کند. هدف این برنامه بازگو کردن وقایع 
سال 78 است. در این حین برنامه اینترنتی »رودررو« نیز برای برگزاری این برنامه 
اعالم آمادگی کرده. انجمن اسالمی دانشجویان هم طی اطالعیه ای آمادگی خود 

را برای برگزاری این برنامه در دانشــگاه اعالم کرده. در این بین، ســوالی برای ما پیش آمد، اینکه آیا انجمن 
اسالمی به  راستی قصد دارد این مناظره را برگزار کند یا صرفا در رقابت با بسیج دانشجویی دست به این کار 
زده. در آخر راهی جز اینکه جایزه »نخود هر آش« ترین را به انجمن اسالمی دانشجویان اهدا کنیم، نیافتیم. 

»مدیریت جدید«ترین
رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر شانت باغرام را از یکم مهر 97 برای مدت 2 سال 
به  عنوان مدیر کتابخانه مرکزی دانشگاه شریف منصوب کرد. انتخاب فردی خارج 
از هیات علمی برای مدیریت کتابخانه مرکزی مجاز است اما  دانشگاه تصمیم گرفته 
یکی دیگر از جاهای خالی را نیز با اعضای هیات علمی پر کند تا مشغله آنها بیشتر 

از گذشــته شــود. اما اگر به نیمه  پر لیوان نگاه کنیم، متوجه می شویم انتصاب فردی از اقلیت های دینی در 
یک جایگاه مدیریتی نشــان از بازتر شدن فضای تفکر مســئوالن و افزایش آگاهی آنها دارد. ورود آقای دکتر 
شانت باغرام را به کتابخانه مرکزی تبریک می گوییم و »جایزه مدیریت جدید«ترین را به ایشان اهدا می کنیم. 
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کنگره »بزرگداشت خواجه نظام الملک و بررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی« او در روزهای پایانی ماه جاری در دانشگاه مشهد برگزار  گزارش
می شود. در دریافت چرایی برگزاری این کنگره بر آن شدیم که به واکاوی اندیشه های سیاسی، اجتماعی، دینی و حکمرانی خواجه نظام الملک فرج اله احمدی

که همه در اندیشه ایرانشهری او خالصه می شود و بازتاب می یابد، بپردازیم. 

خواجه نظام الملک در دوره ســلجوقیان، پس از افول 
غزنویان، در دوره پادشــاهی و ســلطنت ملکشاه پسر 
18 ساله آلب ارسالن به مقام وزارت رسید. او توانست 
در خأل تجربه فرمانروایی و سلطنت این پادشاه جوان 
بــا زیرکی خاص به بازنشــر اندیشــه ایرانــی در کتاب 
»سیاســت نامه« )ســیر الملوک( بپردازد و شیوه های 
حکمرانی ایرانی را بدون برانگیختن حساسیت ترویج 
دهد. او با شــناختی کــه از راه مشــاهده و مطالعه از 
دربار خالفت داشــت، راه نجات جامعــه ایرانی را در 
حفظ اعتدال بین سلطنت، سیاست و دین که الگویی 
برگرفته از ایران قبل از اســالم بود، می دید. خواجه - 
برای آنکه به ســاحت سلطنت اشــارتی نکند - با ابزار 
قلم و زبان اندرز به عنوان دیوان ســاالری در دستگاه 
ســلطنت به رواج نظری و عملی این شیوه حمکرانی 

پرداخت. 

ایرانی اصیل و عالم دین
خواجــه نظام الملک اگرچه خود بر مذهب شــافعی 
بــود ولی الگوی سیاســی ایــن مذهب کــه بر محور 
خالفت می گشــت، مختار او نبــود و از طرفی، به جز 
اســماعیلیه، نســبت به هیچ مذهبی تعصب خاصی 
نداشت. او حتی برای دانشمندان شیعه در مدارس 
نظامیه کرســی تدریس در نظر گرفت و موقوفه ای را 
به نــام امام رضا )ع( ایجاد کرد. تنهــا دلیل مخالفت 
خواجه بــا اســماعیلیان، عملکرد ناصــواب آنها در 

پایگاه بزرگ جهان اسالم بود. 
دیدگاه های متفاوتی در خصوص اندیشه های سیاسی 
و مذهبــی و نوع تفکر حکمرانــی خواجه نظام الملک 
وجود دارد اما بی شــک او یک ایرانــی اصیل بود که با 
رصد شرایط آن روز ایران توانست، با ممزوجی از مذهب 
و ســلطنت، به گسترش و حفظ ایرانشــهری بپردازد. 
او برای آنکه ســلطنت را در نهــاد وزارت هضم کند، با 
پذیرش وزیرالوزرایی، طرحی نو در سلطنت درانداخت. 

خواجه به درستی می دانست که 
نهاد دین و عالمان دینی غاییان 
حاکمیت هســتند و ســلطنت 
بدون حمایت آنها هرگز ممکن 
نخواهد بود. از این رو اســت که 
او در سیاست نامه، با نگاهی به 
»کارنامه اردشیر بابکان«، توجه 
به علما و نشســت و برخاست با 
آنها را بارها و بارها به شاه توصیه 
کرده است. او در باطن و زندگی 
شخصی درباره راست دینی شاه 
دغدغه نداشت اما در لفافه به او 
گوشــزد می کرد که در کار دین 
پژوهــش کند و علمــای دین را 

بزرگ بدارد. 

حال باید پرســید آیا خواجــه در بیان خود، در فحوای 
کالم اندرزی، »خودگومندی« شخصی را جست و جو 
می کرد یا در اندیشه حفظ تمامیت ایرانشهری با ساز و 
کار ایرانی در عصر و زمانه خود بود. با نگاهی به چینش 
دوایر دســتگاه سلطنت این گونه برداشت می شود که 
خواجه، اگرچه در ابعاد وسیعی هم کیشان و خویشان 
خود را در مناصب دولتی گمارده بود، بی شک هدفش 

چیزی جز سربلندی اندیشه ایرانی نبود. 
خواجــه نظام الملــک در سیاســت نامه بــه شــخص 
شــاه مشــورت بــا بــزرگان طوایــف و علمــای دین، 
رعایت حال رعیت، پاکدســتی، 
پرس و جــوی احــوال نظامیان، 
پرداخت به موقع حقوق کارگزاران 
و گماردن افــرادی در نهان برای 
نظارت بر رفتار والیان و کارگزاران 
با مردم در والیات و حتی دربار را 
توصیــه کرده اســت؛ توصیه ای 
دوران  اندرزنامه هــای  در  کــه 
هخامنشــی و ساسانیان به وفور 
دیــده می شــود و نمونه های آن 
را در تخت جمشــید، بیستون و 
حتی گنجنامه همدان می توان 

یافت. 
خواجه نظام الملک با تاســیس 
مــدارس نظامیــه در بعضــی از 

شهرها از جمله بغداد، نیشــابور و اصفهان در ارتقای 
سطح بینش و دانش متناظران، دیوان ساالران، دبیران 
و دانشمندان جهان اسالم نقش تاریخی داشته است. 
در این مدارس شخصیت هایی چون امام محمد غزالی 
و عالمان تشــیع کرسی تدریس داشــته اند و کسانی 
چون سعدی و دیگران مدارج علمی را طی کرده اند که 
این امر حاصل اندیشــه و آرمان شهری شخصی چون 

خواجه نظام الملک است. 
خواجه نظام الملک همچون وزرای ســلف خود یعنی 
برمکیان، خاندان سهل و خاندان ربیع، دستگاه وزارت 
را به عنوان یک شبکه دیوان ساالری در ایران آن زمان 
گســترش داده بود و به قول جواد طباطبایی، »چون 
]وزرای مذکور[ از شــاهان ترک جــز جهانگیری هنر 
دیگری سراغ نداشــتند«، خواجه با اسلوب و اندیشه 
ایرانی - به قول عده ای - ســودای وحدت سرزمینی و 
گســترش دوباره مرزهای ایران را در سر داشت. او به 
این درک رســیده بود که با آیین شهریاری و آشنایی با 
حکومت مندی می توان ســرزمین های بزرگی را که از 

کاشغر تا حلب گسترده بود، اداره کرد. 
خواجه در آخر با شمشیر اسماعیلیان در نهاوند کشته 
و در اصفهان به خاک سپرده شد. این سرنوشت وزرای 
خلف او نیز بود. برماست که با برگزاری بزرگداشت  برای 
بزرگمردان این سرزمین به بازنشر اندیشه های َسخته 
و نیکشــان بپردازیــم و از تصرف آنها توســط دیگران 

جلوگیری کنیم.

نگاهی به اندیشه خواجه نظام الملک به بهانه اولین همایش بزرگداشت وی در دانشگاه فردوسی مشهد
از تاسیس مدرسه نظامیه تا موقوفه ای برای امام رضاع

شنبه
Ó	 عدالــت اجتماعــی: جلســه گفت وگوی

آزاد با موضــوع »عدالت اجتماعی« امروز 
ســاعت 16 در دفتر روزنامه برقرار اســت. 
حضــور برای عموم آزاد اســت. در صورت 
تمایــل به شــرکت در جلســه، تــا ظهر به 

sharifdailyadmin@ پیام دهید.

یکشنبه
Ó	 »مقابله با خودفریبی: کتاب »فراتر از خود

دربــاره راهکارها و اســتراتژی های عملی 
برای مقابله با خودفریبی و افزایش توانایی 
در »دیــدن« دیگــری صحبــت می کند. 
جلسه گفت و گو درباره این کتاب با حضور 
مترجــم آن، آقای زاهد شیخ االســالمی، 
ســاعت 17 تــا 20 در ســاختمان انجمن 
فارغ التحصیــالن برگزار می شــود. برای 
ثبت نام و کســب اطالعات بیشتر به کانال 
sharifFarhangi@ مراجعــه  تلگرامــی 

کنید.

دوشنبه
Ó	 جشــن کوردهــا: در جشــن کوردهــای

دانشــگاه شــریف کوردها با ســخنرانی 
مشــاهیر خــود، حضــور افراد برجســته 
کوردزبان ایران، موسیقی و رقص کوردی 
و پذیرایی با خوراکی های ســنتی استان 
کردســتان ســاعت 18 تــا 21 در ســالن 
جابــر دانشــکده شــیمی میزبان شــما 

خواهند بود. 

Ó	 دوشنبه های شهدایی: دوشنبه این هفته
هم حوالی ســاعت 12 بچه هــای کنگره 
شهدا روبه روی ســاختمان شهید رضایی 
منتظر شــما هســتند تا با صــرف چای و 
شیرینی خستگی درکنید و به همین بهانه 

دقایقی را با یاد شهدا بگذرانید.

Ó	 ،شــعرخوانی: مانند هفته های گذشــته
سلســله جلســات شــعرخوانی با حضور 
دکتر رحیمی از ســاعت 16:30 تا 18 در 
اتاق کانون شــعر و ادب برگزار می شــود. 
اگر از اهالی شــعر هستید، این جلسه را از 

دست ندهید!

چهارشنبه
Ó	 کســب و کار: »داده کاوی و هوشــمندی

بهتــر  کســب و کار؛ راهــکار مدیریــت 
ســازمان ها و ثروت آفرینی ســازمانی« در 
همایش »موقعیت هوش تجاری در کسب 
و کار و جایگاه آن در ایران« انجام می شود. 
زمان برگزاری این همایش ساعت 16:30 
تا 20 و ســخنران آن دکتر جمال شهرابی 
اســت. برای ثبت نــام و کســب اطالعات 
بیشتر به کانال تلگرامی jsharif@ مراجعه 

کنید.

هر  نظام الملک  خواجه 
شاه  راست دینی  به  چند 
در باطن و زندگی شخصی 
در  اما  نداشت  کاری  وی 
لفافه به او گوشزد مي کرد 
پژوهش  دین  کار  در  که 
کند و علماي دین را بزرگ 

بدارد
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»Steady State«ترین
اندیشکده مهاجر سه شــنبه 22 آبان »رونمایی از 3 کتاب جدیداالنتشار کارگروه 
علوم انسانی و توسعه اندیشکده« را در سالن آمفی تئاتر مرکزی برگزار کرد. در این 
برنامه  4 ســاعته،  3 کتاب معرفی شد و 9 نفر سخنرانی کردند . همچنین موضوع 
این نشست استقبال کم دانشجویان را به همراه داشت و جمعیت سالن آمفی تئاتر 

مرکزی نه کم می شــد و نه زیاد، فقط شــخصی با شخص دیگر جایگزین می شــد. درنتیجه حدود 15 تا 20 
نفر در هر لحظه در این نشست شرکت کردند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم اندیشکده مهاجر را به  عنوان 

»Steady State « ترین انتخاب کنیم که توانست تعداد جمعیت را به  خوبی کنترل کند. 

راری«ترین
َ
»از ورزش ف

اگر از در شمالی وارد دانشگاه شوید، به احتمال 95 درصد ناخواسته وارد فضایی 
می شوید که جلوی در سالن جباری برپاست. بار دیگر این سالن و حومه آن میزبان 
برنامه ای بزرگ است. این بار نوبت جشنواره ملی فرهنگ و هنر اقوام ایرانی است 
که ســالن جباری را اشغال کند. هنوز زمان زیادی از »نمایشگاه کار« نگذشته که 

بار دیگر ورزشــکاران شریف با پارتیشــن و کفپوش به جای توپ و تور مواجه شده اند. ما هم مقام »از ورزش 
َفراری«ترین را به سالن جباری می دهیم و امیدواریم این رشته برنامه ها به پایان برسند تا ورزشکاران بتوانند 

نفس راحتی بکشند. 

97 آبان   26 شنبه    788 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

»آمــوزش،  نشســت  گزارش 
تکنولــوژی و توســعه؛ مهدی طهماسبی

چالشی صد ساله« به منظور رونمایی از 3 
کتاب تازه منتشــر شده اندیشکده مهاجر 
سه شــنبه 22 آبــان در دانشــگاه صنعتی 
شریف برگزار شد. در این نشست که جمعی 
از اســتادان حوزه فلسفه و علوم انسانی به 
ســخنرانی پرداختند، »ایران اسالمی در 
مواجهه با تکنولــوژی غرب« با گردآوری و 
تدوین محمدحســین بادامچی، »حوای 
سرگردان« به قلم محمد قائم خانی و »نظام 
آموزشــی و ساختن ایران مدرن« با ترجمه 
محمدحســین بادامچــی و عرفان مصلح 
رونمایــی شــدند.  در ابتــدای مراســم، 
حجت االسالم پارسانیا در سخنرانی خود 
به ایــن نکته اشــاره کرد کــه 3 محور این 
همایش یعنی توسعه، تکنولوژی و آموزش 
3 حوزه مرتبط هســتند. از طرفی، معنای 
توســعه با تکنولوژی و گســترش آن پیوند 

خورده اســت و از طــرف دیگر تکنولوژی، 
آموزش و نظام آموزشی متناسب با خود را 
طلب می کند. این 3 حوزه مرتبط محصول 
جریان خطی پیشرفت تاریخ نیستند بلکه 
بخشــی از تاریــخ مغرب زمیــن و جهــان 
سرمایه-داری هستند در نتیجه برای فهم 
عمیق تر آنها و ارتباطشان با هم و تاثیری که 
بر تفکر و  زیســت مــا می گذارنــد، باید به 
زمینی کــه در آن روییده انــد، توجه کرد. 
پارسانیا علم و عقالنیت را عقبه این 3 حوزه 
دانســت و بیان کرد که آنچه امــروزه ما به 
عنــوان توســعه، تکنولــوژی و آمــوزش 
می شناســیم با یکی از صورت های علم و 

عقل ارتباط دارد. 

تازه اول راهیم
در ادامــه دکتر تقوی، عضــو هیات علمی 
فلســفه دانشگاه صنعتی شــریف، با بیان 

اینکــه برگــزاری همایش بــرای فرهنگ و 
تکنولوژی و انتشــار این 3 کتاب - هر چند 
کار مهمی به شمار می رود - آغاز راه است، 
بــه مهم ترین مســائل پیــش روی جامعه 
اسالمی برای توســعه تکنولوژی با رویکرد 
دینــی پرداخت. او مهم ترین مســاله را در 
ایــن زمینه این بیان کرد کــه ما نمی دانیم 
چگونه می شود ارزش ها را انضمامی کرد. 
انضمامی کردن ارزش های ذهنی و تبدیل 
آنها به گفتــار و گفتمان و در نهایت امتداد 
آنها تا ساختارهای فیزیکی و ساختارهای 
سیاســی - اجتماعی مســاله ای است که 
مــا کمتر به آن پرداخته ایــم و در آن ضعف 

داریم. 

تمجید معاون از جریان نحیف فلسفی 
و فرهنگ محور

پــس از دکتــر تقوی، دکتر ســید حســن 
حســینی، معاون فرهنگی دانشــگاه، در 

سخنرانی خود به بیان این مطلب پرداخت 
که در دانشــگاه شــریف 4 جریــان فکری 
اصلی در مورد دانشگاه وجود دارد. جریان 
اول را می توان ذیل عنوان تفکر آکادمیک 
بررســی کرد. این جریان دانشگاه را صرفا 
موسسه ای آموزشی می داند که وظیفه آن 
تدریس علوم مهندسی است. جریان فکری 
دوم دانشگاه را به مثابه بنگاهی اقتصادی 
در نظــر می گیرد. ایــن جریان بــه دنبال 
ایجــاد شــرکت ها و بنگاه هــای اقتصادی 
اطراف دانشگاه اســت. طرفداران جریان 
ســوم به دانشــگاه نگاهی ابزاری دارند و 
صرفا می خواهند با اســتفاده از برند آن به 
دانشگاه های معتبر دنیا اپالی کنند. آنها 
دانشگاه را مدخل و مقدمه خروج از کشور 
و تحصیل و تدریس در دانشــگاه های دنیا 
می داننــد. جریــان چهارم کــه »مهاجر« 
جزو آن اســت، فلســفی تر و فرهنگ محور 

به دانشگاه نگاه می کند و به دنبال خروج 
دانشــگاه از وضعیت تک ســاحتی است و 
نگاه جامع تری به علم و انســان و نخبگان 
دارد. ایــن جریــان در دانشــگاه جریــان 
نحیف تری اســت کــه احتیــاج دارد نگاه 
خــود را تبیین کند. مهاجــر در این زمینه 
اقدامات خوبی صورت داده است و کارهای 
زیاد دیگــری هــم می تواند انجــام دهد. 
بخش زیــادی از مخالفت ها با این نگاه در 
دانشگاه به خاطر آشــنا نبودن با ابعاد آن 
و استدالل های طرفدارانش است. مهاجر 
در این زمینه امتداد سنتی است که از قبل 
انقالب با ســید حســین نصر شروع شد و 
بعد از انقالب با تاســیس گروه فلسفه علم 
توسط دکتر گلشنی و برخی دیگر با رویکرد 

بین رشته ای ادامه پیدا کرد.

بحران راه حل
نوبــت بــه اســتاد دانشــکده مدیریــت و 
اقتصاد رســید. دکتر سوزنچی در ابتدای 
ســخنرانی خود به این نکته اشاره کرد که 
مســاله محوری کتاب »حوای سرگردان« 
و مجموعــه داســتان های آن، گم شــدن 
معنــای زندگــی در دنیای جدید اســت. 
کتــاب چندیــن داســتان مردم نگارانه را 
روایت می کند که تعــدادی از آنها امروز و 
تعــدادی دیگر در گذشــته و منطقه ای در 
شــمال ایران اتفاق می افتند. به نظر دکتر 
ســوزنچی، ویژگی مشــترک داستان های 
جدیــد سرگشــتگی و اضطرابــی اســت 
که بر زندگــی امروز ما حاکم اســت و این 
مســاله خالف داســتان های قدیم است 
که علی رغم ســختی های زندگی، در آنها 
وجــود ایمان و معنا برای زندگی مشــهود 
است. سوزنچی در ادامه گفت که نقد این 
کتاب با گم شدن معنای زندگی در فرایند 
توسعه و سایر نقدهایی که به توسعه ایران 
در یک قرن اخیر می شــود، همدل است. 
نتیجه مدرنیزاســیون پهلوی اول و تمدن 
بــزرگ پهلوی دوم این شــد که ما صورت و 
نهادهای دنیای جدید را وارد زندگی خود 
کردیم ولی کاری پیش نرفت و مســائل ما 
حل نشد. این وضعیت در دوران 40 ساله 
جمهوری اسالمی هم ادامه پیدا کرد. دکتر 
ســوزنچی در انتهای صحبت خود به این 
نکته پرداخت که ما باید از نقدهای توسعه 
گذر کنیم و مســاله امروز ما راه حل است. 
حتی اگر همه نقدهای ما به تمدن جدید، 
دانشــگاه، تکنولوژی و توسعه اقتصادی 
درســت باشــد، تا وقتی راه حل نداشــته 
باشــیم، نمی توانیم آنها را تعطیل کنیم و 

جلوی توسعه را بگیریم. 

 جای نگاه فلسفی - تاریخی 
در آموزش خالی است

خانم دکتر علم الهدی نیز در سخنرانی خود 
به این نکته اشــاره کرد که ما امروزه به نگاه 
فلســفی - تاریخی به تعلیــم و تربیت نیاز 
داریــم و ما در این حوزه دچار فقر هســتیم 
و بــه طور خــاص، در حوزه آمــوزش عالی 
این فقر شــدیدتر اســت. بــه همین علت، 
نگاه های مــا به آموزش عالــی و در نتیجه 
سیاســت گذاری مان دچار سطحی نگری 
است و همین عامل تکرار مکرر اشتباهات 
شــده. مشــکل عمیق تر ما این اســت که 
انــدک مطالعات تاریخی هم کــه در حوزه 
تعلیــم و تربیت صورت گرفته، به علت نبود 
نــگاه فلســفی، در حد گــزارش تاریخی و 
جمــع آوری خاطره مانده و به نگاه تاریخی 
و روایت تاریخ نرســیده اســت. بدون نگاه 
فلسفی، هیچ نگاه تاریخی ای ممکن نیست 
و بدون تحلیل جهان شناختی نمی توان در 

مورد تاریخ و عملکرد انسان چیزی گفت.
در ادامــه، دکتــر میرزایــی در ســخنرانی 
خــود به ایــن نکته اشــاره کرد کــه »نظام 
آموزشــی و ســاختن ایران مــدرن« کتاب 

مهمی اســت که جایش در منابع فارســی 
در زمینه تاریخ آموزش در ایران خالی بوده 
و ترجمــه آن می تواند به غنــای ادبیات در 
این حوزه بینجامــد. وی ترجمه این کتاب 
را خــوب دانســت و گفــت کــه مترجمان 
متــن را مخــدوش نکــرده و بــه آن وفادار 
مانده انــد و نــکات و نظــرات خــود را در 
 انتهــای کتاب در فصلــی جداگانه مطرح 

کرده اند.
 در انتهای این همایش، دکتر میری درباره 
کتاب فوق الذکر به بیان این نکته پرداخت 
کــه ترجمه آن کار مهمی بــوده که صورت 
گرفته چــون جای توجه تاریخــی به نظام 
آموزشــی در مطالعات ما خالی است. وی 
امــا در ادامه اشــاره کرد کتاب به مســاله  
اساســی تر که ریشــه وضعیت متشــتت و 
بحرانی آموزش در ایران است نمی پردازد؛ 
اینکه نهاد آموزشی که ما با آن درگیر هستیم 
مبتنی بر چه ایده ای اســت و به چه سمتی 
متحول می شــود و مــا را به کجــا می برد. 
فالسفه و جامعه شناســان ما به این مساله 
فکر نکرده انــد که ما از نهاد آموزشــی چه 

می خواهیم؟ 

گزارشی از مراسم رونمایی 3 کتاب اندیشکده مهاجر

بدون عینک مهندسی به آموزش بنگریم
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مدتی قبل پرونده ای در روزنامه کار کردیم با هدف بررسی مسائل دانشجویان دکتری که  حاصل بیش از 50 ســاعت مصاحبه با استادان و دانشجویان این مقطع تحصیلی بود. پرونده
پرونــده امروز در ادامه پرونده قبلی و برای بیان ســایر زوایای زندگی دانشــجویان دکتری تهیه و در قالب 

روایتی از مکالمات روزمره بین چند دانشجوی این مقطع ارائه شده است.

چای و بیسکوییت و ناله
امروز پس از چند ماه که همه وقت و تمرکزم را برای رفتن 
به خارج از کشور برای فرصت مطالعاتی گذاشته بودم و 
خانواده ام تحت فشار برای جور کردن هزینه های رفتنم 
بودند، فهمیدم که تا مقاله ام را ســابمیت نکرده باشــم 
نمی توانم به فرصت مطالعاتی بروم؛ چیزی که تا به  حال 
در مورد آن نشنیده بودم. خستگی این مدت در تنم ماند. 
امروز دیگر حوصله پیگیری کارهایم را ندارم و به خوابگاه 

می روم، شاید صحبت با دوستانم حالم را بهتر کند. 
در راه خوابگاه کارهایی را که در این مدت انجام داده ام، 
مرور می کنم. پس از انتخــاب موضوعی که واقعا به آن 
عالقه مند بودم و تصویب پروپوزالــم فهمیدم امکانات 
آزمایشــگاهی مان برای پروژه ام اصال مناسب نیست. 
ولی بی خیال نشدم. با تالش زیاد و کلی هزینه توانستم 
امکانــات اولیه را برای انجام کارم تهیــه کنم و از همان 
موقع به فکــر افتادم اســتادی پیدا کنم کــه با کار من 
موافقت کند و بتوانم به فرصت مطالعاتی بروم. تصمیم 
داشــتم از فرصت 6 تا 9 ماهه مطالعاتی استفاده کنم 

و همه کارم را انجام دهم و با دست پر به ایران برگردم. 
به خوابگاه می رســم. وســایلم را در اتاق می گذارم و با 
همان لبــاس بیرون به اتاق الهام می روم. الهام و ســارا 
سرشان در لپ تاپ است و مشــغول انجام کارهایشان 
هســتند. معمــوال در خوابــگاه کارهایشــان را انجام 
می دهند و فقط موقعی که با استادشــان کار دارند، به 
دانشــگاه می روند. به  نظرم آنها شانس آورده اند. کمتر 
استادی پیدا می شــود که راضی بشــود دانشجویش 
این طور کار کند. من هر روز باید حضورم را در آزمایشگاه 

به اطالع استادم برسانم. 

من: ســالم بچه هــا، یه کــم کار رو تعطیــل کنید، دلم 
می خواد غرغر کنم.

سارا: سالم، چی شده دوباره؟ باز استادت چیکار کرده 
که حالت گرفته است؟

الهام: سالم، بیا بشین، چرا اینقدر پنچری؟

از شدت ناامیدی چشمانم پر از اشک می شود ولی 
بغضم را می خورم و می گویم: همه کارهام انجام شده 
بود ولی دقیقه 90 همه چی به هم خورد. امروز فهمیدم 

باید اول مقاله مو سابمیت کنم تا بتونم برم فرصت.

سارا: خب، مشکل چیه؟ اول سابمیت کن، بعد برو.

من: چــی می گی؟ اوال مگه چقــدر کارم پیش رفته که 
بتونم مقاله بدم. بعدش هم، تا روال کارهای مقاله انجام 
بشــه، دیگه ارز دولتی رو از دســت می دم و با این همه 

هزینه چیکار کنم؟

الهام: فکر نکنم همچین قانونی باشه  ها. می خوای یه 
سوال از نگار بپرسی؟

من: من همه کارهامو با مشورت نگار انجام دادم. اصال 
همچین چیزی بهم نگفته بود. ولی امروز توی دانشکده 

بهم این جوری گفتن.

ســارا: بذار من یه زنگ بهش بزنم ببینم اگه خوابگاهه 
پا شه بیاد.

سارا و نگار در حال صحبت تلفنی هستند و الهام 
دوباره سرگرم کارش می شود. به من می گوید: زهرا، 

بیا ببین. این فولدر ایمیالییه که به اســتادم می زنم. تو 
فکر می کنی همینی که ما از توی خوابگاه می تونیم کار 
کنیم، خیلی خوشبختیم. 2 هفته است که کارم گیره و 
تقریبا هر روز به استادم یا ایمیل می زنم یا پیام می دم و 
می گم می خوام ببینمت ولی اصال جواب نمی ده. 3، 
4 بار تا حاال هم رفتم دانشکده ولی هر ساعتی که رفتم، 
نبوده. اصال معلوم نیســت می آد دانشــگاه یا نه. دفتر 

دانشکده هم جواب درستی بهم نمی ده.

تلفن ســارا تمــام می شــود و می گوید: نــگار تو راه 
خوابگاه بود، گفت برسم میام اتاقتون.

سه تا چای می ریزم و الهام جعبه بیسکوییتی 
از کابینت می آورد و می نشــینیم روی زمین و 
در حالی  که سرمان توی گوشی هایمان است و 

مشغول خوردنیم، منتظر نگار می مانیم.
نگار همراه دوســتش وارد اتاق می شــود. تا به 
حال دوستش را ندیده ام. فکر کنم خوابگاهی 
نیست. سالم می کنند و کنارمان می نشینند. 

سارا دوتا چای دیگر می آورد.

نگار رو به الهام و ســارا می گوید: شــما که هستی رو 
می شناسید؟!

الهام و سارا سری به نشــانه تایید تکان می دهند و 
من می گویم: ولی من نمی شناسم.

نگار می گوید: هستی هم دانشــکده ای و سال باالیی 
منه. اونم مثل ما دل پــردردی داره. همه لبخند تلخی 
می زنیم و ســارا می گوید: بی خیال نگار. تو که از همه 

ما وضعت بهتره.

نگار: آره خدا رو شــکر. به بقیه بچه ها که نگاه می کنم، 
می بینــم وضع مــن خوبــه. البته من هم کم ســختی 
نکشیدم ها. ولی خوشحالم که تهش نتیجه دلخواهم 

رو به دست آوردم.

الهام: حاال بیا برس به داد زهرا که دوباره حالش خرابه.

نگار: چرا؟ چی شــده دوباره؟ تو کــه کارهای فرصتت 
داشت خوب پیش می رفت.

من: امروز بهم گفتن باید اول مقاله ت رو سابمیت کنی، 
بعد می تونی بری فرصت.

نــگار کــه چشــمانش از تعجب گرد شــده اســت، 
می پرســد: واقعا؟ تا حــاال همچین چیزی نشــنیده 
بودم. فکــر کنم این هــم از اون قانونای مــن درآوردی 

دانشکده تونه.

از هستی می پرسد: تو تا حاال شنیده بودی؟

هستی: نه، منم نشنیده بودم. یا قانون جدیده یا فقط 
مخصوص دانشکده شونه. اون موقع که ما می خواستیم 

بریم، از این حرفا نبود.

مــن: پس شــما هم رفتی. کارت تموم شده؟ کی دفاع 
می کنی؟

هستی: خیلی وقته کارم تموم شده، تقریبا تو فرصت 
کارم رو کامــل انجام دادم. ولی وقتی برگشــتم خیلی 

استادم بهم ایراد گرفت و کار جدید انداخت رو دوشم.

الهام: مگه از اونجا باهاش در ارتباط نبودی؟

هســتی: مرتب باهاش در تماس بودم ولی دریغ از یه 
جواب. از من ایمیل زدن و گزارش دادن و از اون جواب 
ندادن. اصال نمی دونستم می بینه و می خونه و جواب 
نمی ده یا کال نمی خونه. جالب اینجاســت که اســتاد 
اونجا مرتب ازم می پرســید که استادت در جریان روند 
کارت هســت؟ از کارت راضیه؟ من هم همیشه مجبور 
بودم یه جواب سرباال بهش بدم و بپیچونمش. خجالت 
می کشیدم بگم استادم اصال جواب نمی ده. اونقدری 
که اون نگران تموم شــدن و نتیجــه دادن کار من بود، 

استادم نگران نبود.

وقتی برگشتم و خواســتم بقیه کارهایی رو که 
اســتادم ازم خواســته بود انجام بدم، مشکل 
کمبود متریال داشتم و با بدبختی تونستم کار 
رو تموم کنم. حاال هم منتظرم مقاله م اکسپت 

بشه تا دفاع کنم.

من: راستی نمی شه از اونجا با خودمون متریال بیاریم؟ 
من همه ش نگرانم که اگه برگــردم و باز هم کارم جواب 
خوبی نداده باشه و مواد الزم داشته باشم، چیکار باید 
بکنم؟ البته فعال که رفتنم رو هواست، ولی به این چیزا 

هم فکر می کنم.

هســتی: معموال می شــه با خودت متریال بیاری ولی 
باید اســتادت توی ایران به اســتاد اونجــا ایمیل بزنه و 
درخواســت بده وگرنه توی گمرک برات مشــکل پیش 
می آد. به من گفتــن هر چقدر دلت می خــواد متریال 
ببر، ولی اســتادم به این ایمیلم هــم توجهی نکرد. اونا 
هم به خاطر اینکه به مشکل گمرک برنخورم، بهم چیزی 

ندادن بیارم.

ســارا: من هم از این بی توجهی استادم خیلی حرص 
می خــورم. حس تنهایی بهــم می ده. یــه وقتایی فکر 
می کنم اصال براش مهم نیست که من بتونم دفاع کنم یا 
نه. واقعا اگه از خانواده م خجالت نمی کشیدم بی خیال 

دکتری می شدم و ولش می کردم.

الهــام: بازم این حرف رو زدی ســارا؟ بعــد از این همه 
سال زحمت؟

ســارا: آخه امیدی نــدارم که بتونــم دفاع کنــم. تا یه 
کاری رو به نتیجه می رســونم، استادم یه کار جدید ازم 
می خواد بعد از 6 ســال هنوز حس سردرگمی دارم. یه 
وقتایی شــک می کنم که اصال خــودش می دونه چی 

ازم می خواد. 

نگار: باالخره همه ما با یه ســری مشــکل درگیر بودیم 
تو دکتری. آخرش تموم می شــه. 6 سالش رفته، چیز 

زیادی ازش نمونده. مطمئن باش.

سارا: آخه من به اینم فکر می کنم که به فرض تموم بشه، 
بعدش چیکار کنم؟

هستی: من که می رم از ایران، یه روز هم نمی مونم.

الهــام: شــماها که فرصت رفتید، براتون رفتن از ایران 
راحته. ولــی ما هیچ دیدی نســبت بــه اون ور نداریم، 

بخوایم فقط برای کار بریم یه کم ترسناکه.

نگار: من هنوز نتونستم تصمیم بگیرم بعد از تموم شدن 
درســم چیکار کنم. با آرزوی هیات علمی شدن اومدم 
دکتری خونــدم ولی حاال که خبری از جذب نیســت، 
اگر هم هیات علمی بخوان، اونایی که از اون ور اومدن 
همیشه اولویت داشــتن و دارن نســبت به ما. البته یه 
وقتایی فکر که می کنم و زندگی خودمون رو تو این چند 
ســال مرور می کنم، می بینم هیات علمی شدن خیلی 
مسئولیت سنگینیه. فقط که درس دادن نیست. وقتی 
اســتاد راهنما می شی رســما با زندگی و روح و روان یه 
سری جوون کار داری. همین هســتی که سال باالیی 
من بود کلی بهم گفت با این استاد پروژه برندار. ولی من 
اینقدر از درس دادنش خوشم می اومد و سر کالساش 
چیز یاد می گرفتم که باورم نمی شد حرفایی که هستی 
در موردش می زنه درســت باشــه. واقعا اگــه تو فرصت 
بارمو نبسته بودم، عمرا اینجا نمی تونستم کاری بکنم.

مــن: اینجور که شــماها می گید، همچیــن قانونی تو 
دانشــگاه وجود نداره. من فردا می رم ســراغ مسئول 
تحصیالت تکمیلی دانشگاه. ببینم می شه کاری کرد و 
این قضیه مقاله قبل از فرصت چقدر جدیه. بچه ها واقعا 
چرا ما این همه به مشــکل می خوریم ولی صدامون در 
نمی آد و همه ش فقط بین خودمون می شینیم و غرغر 

می کنیم؟

ســارا: من یکی که امیدی ندارم کســی برامون کاری 
بکنه، ضمنا ترجیح می دم بــه  جای اینکه وقتمو بذارم 
برای کارهایی که از نتیجه ش مطمئن نیستم، بشینم و 

کار تزمو انجام بدم و زودتر تمومش کنم.

هستی: ولی اگه بشه با پیگیری کاری انجام داد واقعا 
می صرفه وقت بذاریم، الاقل مشکل چند نفر دیگه هم 

حل می شه.

الهام: باالخــره بی تاثیر که نیســت. یادتونه بچه های 
فیزیک یه  بار اعتراض کردن سر دریافتی TAها؟ بعدش 
اوضاعشون بهتر شــد. ما هم بد نیست مشکالتمون رو 

بگیم بهشون، شاید واقعا خبر ندارن چه خبره.

هستی: خواستید برید، به منم خبر بدید. بدم نمی آد 
من هم از مشکالت این چند سال حرف بزنم. از من که 

دیگه گذشت، ولی شاید یه خیری به بقیه برسه. 

سارا که ناامیدی را می شود در چشمانش دید، 
از جا بلند می شــود و به ســراغ کارش می رود. 
نگار و هستی هم بلند می شوند، خداحافظی 
می کننــد و می رونــد. من هــم برمی خیزم و از 
بچه ها تشکر می کنم. خسته ولی این  بار کمی 

امیدوار به اتاقم برمی گردم.
 *  ترس و نگرانی از پودر شدن 
بیسکوییت در چای )مایعات(

آیا دکتری اوج تحصیل است؟
دانکوفوبیا*
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جمالتی که در ادامه می خوانید، عینا گفته های دانشجویان دکتری در جواب سوال »در مورد دوره دکتری هرچه می خواهد دل تنگت بگو« است که بدون ویرایش محتوایی و زبانی در اینجا درج شده است. بسیاری از آنها حالت 
شکوه و گالیه دارند و همگی فشار زیادی را نشان می دهند که دانشجویان دکتری در این دوره از زندگی خود متحمل می شوند.

Ó	 بزرگ ترین مشــکل عدم پرداخت حقوق به  عنوان
کمک هزینه تحصیلی به دانشجو است. در این سن 
اکثر بچه ها به  خصوص آقایان تشکیل زندگی داده 
یا الزم اســت درآمد داشته باشند. عدم تامین مالی 
باعث جذب در بازار کار و پایین آمدن کیفیت تحقیق 
انجام شده می شود. عدم حمایت مالی در رفتن به 
کنفرانس های خارجی هم مشــکل دیگری است. 
دانشگاه پس از بازگشت و با گذشتن از هفت خوان 
رســتم پول کنفرانس را - آن هم حداکثر ٣ میلیون 
]تومــان[ - پرداخت می کنــد در حالی که رفتن به 
کنفرانس برای ارتقای علمی و آشنایی با کارهای روز 
بسیار ضروری است. نکته آخر جدا بودن بدنه علمی 
دانشگاه و کشــور از دنیاست. اکثر کارهای داخل 
ایــران case study از روش های قبال توســعه داده  
شده است. به عبارتی، نوآوری خاصی وجود ندارد 
و اساتید سال هاســت از کورس علمی بین المللی 
خارج شده اند. موضوعات دکتری برخالف خارج 
از کشــور بدون وجود پروژه از طرف اســتاد تعریف 
شده و ادامه یک مسیر تحقیقاتی مشخص نیست و 
در بعضی موارد فقط یک عنوان است که به گرایش 
استاد خورده. بنابراین کار به سختی پیش می رود، 
استاد کمکی نمی کند، تحصیل طوالنی و فرسایشی 
می شود و... نتیجه اش در تفاوت بین ما که مانده ایم 
و دوستانی که اپالی می کنند، نمود پیدا می کند. 
آنها ٤، ٥ ســال متمرکز کار کرده و تجربه شرکت در 
محافل بین المللی را دارند. ما همه کار کرده ایم ولی 
عمال دستمان خالی است، انرژی  که صرف مسائل 
بیهوده یا موضوعات اصطالحا آبکی شده که انتشار 

آنها به صورت مقاله مصیبت بزرگ دیگری است.

Ó	 هیچ آینده ای برای خودم پس از پایان مقطع دکتری
متصور نیستم. بدون سابقه کار باید به دنبال شغلی 

بگردم که دانش کارشناسی برای آن کافی است.

Ó	 من آدم باانرژی و باانگیزه ای بودم که نه تنها موجب
حرکت در زندگی خودم بودم بلکه انگیزه ادامه دادن 
را در اطرافیانم زنده می کردم. شریف من را به آدمی 
منزوی، افسرده و بی انگیزه تبدیل کرد. متاسفانه 
شأن دانشجوی دکتری به مراتب از کارمندان کمتر 
اســت. یک نکته دیگر وجود کارمندانی است که 
مدت های طوالنی )به دلیل روابط قوی شــان( در 
یک سمت هســتند و بیشتر از اینکه به وظایفشان 
عمل کنند، در کار دانشجویان دکتری سنگ اندازی 
می کنند. من تجربه بودن در دیگر دانشــگاه های 
تهران را داشــته ام. هیچ کدامشــان مثل شــریف 
نبودنــد. مســاله دیگــر هزینه هایی اســت که در 
قالب شهریه باید به دانشگاه پرداخت شود. قطعا 
هیچ یک از دانشجویان دکتری به طوالنی تر شدن 
دوره تحصیلی خود تمایلی ندارند. چرا دانشــگاه 
به جای ارائه خدمات رایگان به دانشجوی دکتری 
به منظور تســریع دوره، دانشجو را در دوره سنوات 
غیرمجــاز مجبور به پرداخت شــهریه می کند؟ در 
ضمن، الزم است دانشگاه اساتید و کارمندان خود 

را به مراکز مشاوره معرفی کند.

Ó	 دوره دکتری مجموعه ای از دندان های لق است که
به نوبت و یکی یکی باید کشــیده شوند. ابتدا پاس 
کردن 18 واحد درسی و سپس مدرک زبان، آزمون 
جامع، گذراندن 12 واحد دستیار آموزشی اجباری، 
دفاع از پروپوزال و ســرانجام چاپ مقاالت و دفاع از 
رساله. در رابطه با پاس کردن دروس بگویم که اصال 
نیازی نیســت بعضــی از دروس را بگذرانیم. چون 
اصال احتیاجی نیســت. در واقع، وقتی از ترم اول 
هنوز مشخص نیســت که موضوع رساله چیست، 
چرا باید برخی از دروس غیرمرتبط گذرانده شــود 
در حالی که شاید دروس الزم برای انجام رساله در 
زمان کارشناسی ارشد گذرانده شده باشند و دیگر 

نیازی به پاس کردن دروس جدید و بی فایده نباشد. 
این در حالی است که کسی اگر 18 واحد را گذرانده 
باشد، پس از آزمون جامع، ممکن است به گذراندن 
بعضی از دروس، به اختیار شورای دانشکده، اجبار 
شود چون مثال در آزمون جامع در فالن درس نمره 
خوبی کســب نکرده است. مدرک زبان را در حالی 
اجبار کرده اند که مطمئنا بســیاری از اســاتید از 
تسلط کافی به روی زبان برخوردار نیستند. نمونه 
عینی آن را دیده ام. سر فرصت، توضیح خواهم داد. 
هرچه بیشتر می نویسم، بیشتر ناراحت می شوم. 

دیگر ادامه نمی دهم...

Ó	 خدا را شکر که استاد راهنمایم خیلی آدم فهیمی
است اما برخی قوانین دانشگاه مثل حداقل نمره 
مشــروطی و امتحان جامع فقط برای دانشــجوی 
دکتری ای خوب اســت که تماما درس بخواند. اما 
واضح است که در این سن باید کار و ازدواج هم کرد 
و طبیعتا نمی توان خــوب درس خواند. به عالوه، 
دانشــجوی دکتری باید تحقیق کنــد و نه درس و 

تمرین و امتحان.

Ó	 اکثر مشکل من با قوانین دست و پاگیر دانشگاه و
اداره رفاه اســت، بعد از سال چهارم به دانشجو به 
چشم یک انگل نگاه می کنند. کسی نیست به این 
مسئوالن دانشگاه که اکثرا در خارج دکترای خود 
را گرفته اند، بفهماند که اول شرایط مالی و امکانات 
رفاهی دانشگاهی را که آنها در آن درس خوانده اند 
برای دانشــجوی دکتری فراهم کنند، بعد انتظار 
داشته باشــند که دانشجو مثل ماشــین کارش را 

بدون عیب و تاخیر انجام دهد.

Ó	 اشــتباه کردم که دوره دکتری رو تــو ایران خوندم
چون هم ســخت تر از دکترای خــارج از ایرانه و هم 

اعتبارش پایین تره و واقعا کسانی که خارج از ایران 
دکتری می گیرند تمرکزشون روی پروژه شون هست 
و دغدغه مسائل مالی رو ندارند در صورتی که ما تو 
ایران دغدغه مسائل مالی رو داریم و نمی تونیم صد 

درصد رو پروژه کار کنیم.

Ó	 تحقیقــات نشــان می دهــد دانشــجوی دکتری
فتوســنتز می کند وگرنــه زنده مانــدن بدون هیچ 
درآمدی طی 5، 6 ســال کامال غیرمنطقی ا ست! 
از رســته گیاهان نامرئی هم هســت، گویی چنین 
موجــودی در سیســتم علمی کشــور اصال وجود 
خارجی ندارد که نیاز به طرح دغدغه هایش باشد. 
ضمنــا از آب هــم باید هر طور شــده کــره بگیرد! 
چراکه قادر اســت پروژه تجربــی را بدون امکانات 
آزمایشگاهی الزم پیش ببرد و قوانین هیچ درکی از 
دالیل به تعویق افتادن نتیجه گیری از پروژه ندارند. 
گذشته از همه اینها، در هر شرایطی فقط دانشجو 
مقصر است و استاد هییییچ نقشی در تعریف رویایی 
پروژه یا تاخیر پروژه ندارد. جایگزین پیشــنهادی 
برای عبارت »دانشــجوی دکتری«، »برده علمی« 
اســت وگرنه این همه تالش بایــد به یک نتیجه ای 

می رسید.

Ó	 متاسفانه دانشــگاه ها به افرادی که در ایران دوره
دکتری خــود را گذرانده اند، اعتبــار نمی دهند و 
همچنــان اولویت اســتخدام با افرادی اســت که 
خــارج از ایران تحصیل کرده انــد. آمار بیکاری در 
فارغ التحصیالن دوره دکتری رو به افزایش اســت 
و دانشــجوی دکتری در دوران دکتری هیچ منبع 

درآمد مالی ندارد.

Ó	 دوران شــکنجه روحی و تباهی بهترین سال های
زندگی در شکنجه گاه شریف. 

 درددل دانشجویان دکتری را 
از زبان خودشان بشنوید

هرچه دل تنگشان خواست گفتند
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اواخر تابســتان بود که پس از ساعت ها مصاحبه با دانشــجویان دکتری و استادان دانشگاه، روزنامه یک نظرسنجی 
آنالین راه انداخت و ســواالتی از دانشــجویان این مقطع پرسید. بخشی از آن ســواالت مربوط به وضعیت اشتغال و 
گذران زندگی آنها بود که در پرونده اول دکتری )شماره 779( به آنها پرداخته شد. بخش دیگر سواالت به حال و هوا 

و احساسات دانشجویان مربوط می شود که نتایج آن در ادامه می آید. 

از ایران می رفتم
در نمودار زیر ببینید دانشــجویان دکتری اگر به پایان دوره ارشــد برگردانده شوند، چه تغییراتی در مسیر زندگی شان می دهند، شاید 
در انتخاب مســیر آینده شــما هم موثر باشــد. نزدیک به 80 درصد آنها گفته اند که اگر به روز اول دکتری برگردند، کشور خود را عوض 

خواهند کرد! این میل به خروج از کشور در دانشجویان سال های آخر دکتری پررنگ تر است. 

قربانی تسویه حساب های شخصی
یکی دیگر از سواالت از دانشجوی دکتری این بود که آیا احساس کرده است در بخشی 
از این مقطع قربانی تسویه حساب های شخصی یا گروهی از استادان دانشکده ها شده 
اســت؟ پاسخ عجیب بود. تقریبا نیمی از دانشجویان دکتری چنین حسی داشتند. در 
سوالی دیگر پرســیدیم که آیا احســاس کرده اند قربانی تفاوت های خود )شخصیتی، 
عقیدتی، قومیتی، سیاسی و...( با استاد راهنمایشان شده اند؟ 22 درصد، یعنی از هر 

5 نفر یک نفر، به این سوال پاسخ مثبت دادند.

آیا تا به حال احساس 
کرده اید قربانی تسویه 
حساب های شخصی یا 

گروهی استادان دانشکده 
یا دانشگاه شده باشید؟

%51%49
  خیر

  بله

77.5%اگر به روز اول دکترا برگردید، چه چیزی را تغییر می دهید؟

%21.6 %18.6
%13.7

%6.9 %4.9

 کشورم 
)در ایران نمی ماندم(

دکترا نمی خواندم و به 
بازار کار می رفتم

عنوان و موضوع 
پایان نامه

استاد راهنما دانشگاه هیچکدام همه 
چیز عالی است



PulseIn؛ اپلیکیشن همه کاره شما
سامانه  خدمات آنالین »پالسین« با ارائه  بیش از 250 سرویس مختلف  می تواند برای شما آرامش را به ارمغان بیاورد و پاسخگوی نیازهایتان اپلیکیشن
باشد. خدمات این سامانه بسیار متنوع است. شما می توانید از کارهای معمول و خدماتی 
همچون نظافت منزل و محل کار تا تدریس خصوصی به فرزندتان را به پالسین بسپارید. 
این سامانه زبده ترین افراد متخصص را در هر زمینه ای گرد هم آورده تا بهترین خدمات را 
در سریع ترین زمان ممکن در اختیار شما قرار دهد. در اصل، پالسین بازار آنالین خدمات 
خانگی است. تمامی متخصصان آن از فیلترهای مختلف عبور کرد ه اند. متخصصان همکار 

این سامانه می توانند تمام نیازهای شما را در حوزه   آموزش و تدریس خصوصی، کارواش 
در محل، نظافت راه پله، قالیشویی و شست وشوی پرده، نظافت منزل و خانه تکانی و پذیرایی 
پوشش دهند. در عین حال، بخشی از سرویس های آنالین پالسین شامل خدمات تخصصی 
مثل تعمیرات منزل از جمله لوله کشی و برق کشی و... است. با مراجعه به وب سایت پالسین 
و نصب اپلیکیشن آن متوجه می شوید که خدمات این سامانه در 8 بخش مختلف طبقه بندی 
شــده اند که عبارتند از: لــوازم منزل و اداری، هنر و ســرگرمی، عمرانی، دکوراســیون، 

تاسیسات، امور رفاهی و درمانی، خودرو و خدمات آموزشی و اداری. 
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اف یک ایــن روزهــا هــوش مصنوعــی، 
یادگیری ماشین، یادگیری عمیق امیررضا درودیان

و اصطالحاتــی از این دســت در خالل اخبــار دنیای 
فناوری بســیار به گوش می رســد چراکه بســیاری از 
کمپانی های رده باال و پیشتاز در دنیای فناوری، هوش 
مصنوعی را قدم بزرگ بعدی برای اضافه کردن قابلیت 
یادگیری به رایانه ها عنوان کرده اند. بد نیســت اندکی 

با این موضوع و کاربردهای آن آشنا شویم. 
Machin learning یا همان یادگیری ماشــین یکی از 
کاربردهای هوش مصنوعی )AI( است که سیستم ها 
را قادر می سازد به طور خودکار و از طریق تجربه و بدون 
برنامه ریزی یاد بگیرند و خود را بهبود بخشــند. تمرکز 
این تکنولوژی بر توسعه برنامه هایی است که به داده ها 
دسترســی دارند و می توانند با استفاده از این داده ها 
خودشــان یاد بگیرند. فرایند یادگیری با مشــاهدات 
و داده هایــی مثل نمونه هــا و تجربه های مســتقیم یا 
دستورالعمل ها آغاز می شود تا الگویی در داده ها پیدا 
و در آینــده تصمیمات بهتری بر پایــه مثال هایی که ما 
فراهم کرده ایم، اتخاذ شــود. هدف اولیه این است که 
اجازه دهیم کامپیوترها بدون دخالت یا کمک انسان، 
به طور خودکار، یــاد بگیرند و اقداماتــی را مطابق آن 

انجام دهند.

برخی از روش های یادگیری ماشین 
الگوریتم هــای یادگیــری ماشــین اغلب بــا عناوین 
»نظارت شده« و »نظارت نشده« دسته بندی می شوند.

Ó	 الگوریتم هــای یادگیری ماشــین تحــت نظارت
می تواننــد آنچه را در گذشــته آموخته شــده، به 
منظور پیش بینی رویدادهای آینده با اســتفاده از 
مثال های برچسب گذاری شــده، برای داده های 
جدید اســتفاده کنند. با شــروع فراینــد تجزیه و 
تحلیل یک مجموعه داده  شناخته شده، الگوریتم 
یادگیری یک تابع انتزاعی برای پیش بینی مقادیر 
خروجی تولید می کند. ایــن الگوریتم همچنین 
می تواند خروجی خود را با خروجی صحیِح در نظر 
گرفته شــده مقایســه کند و به منظور تغییر مدل، 

خطای خود را بیابد.
Ó	 الگوریتم های یادگیری ماشین بدون نظارت زمانی

استفاده می شوند که اطالعات مورد استفاده برای 
آموزش، طبقه بندی و برچسب گذاری نشده اند. 
در یادگیری بدون نظارت، ماشین یاد می گیرد که 
چگونه سیســتم ها می توانند تابعی برای توصیف 
یک ســاختار پنهان از داده های بدون برچســب 

داشته باشند.
Ó	 الگوریتم های یادگیری ماشین نیمه نظارتی جایی

بین یادگیری تحت نظارت و یادگیری بدون نظارت 
قــرار می گیرند زیرا از آموزش با برچســب و بدون 
برچسب استفاده می کنند. معموال در این حالت 
مقدار کمی از داده ها برچسب گذاری شده و مقدار 
زیادی بدون برچسب هستند. سیستم هایی که از 
این روش استفاده می کنند، می توانند به طور قابل 

توجهی دقت یادگیری را بهبود دهند.

Ó	 الگوریتم های یادگیری تقویتی یک روش یادگیری
اســت که با تولید عمل ها و کشــف اشــتباهات و 
پاداش ها با محیط خود ارتباط برقرار می کند. این 
روش به ماشین اجازه می دهد به طور خودکار رفتار 
مطلوب را در یک زمینه خاص به منظور به حداکثر 

رساندن عملکرد آن تعیین کند.
یادگیری ماشــین امکان تجزیه و تحلیل مقادیر عظیم 
داده را فراهــم می کند و در حالی که عموما ســریع تر و 
دقیق تر نتایج را برای شناسایی فرصت های سودآور یا 
خطرناک ارائه می دهد، ممکن اســت به وقت و منابع 
بیشــتری برای آموزش درســت آن نیاز باشد. ترکیب 
یادگیری ماشــین با هــوش مصنوعــی و فناوری های 
شــناختی می توانــد آن را حتــی در پــردازش حجــم 

بیشتری از اطالعات موثرتر کند.

کاربردهای یادگیری ماشین 
1. امنیت داده ها

اغلــب بدافزار هــای جدیــد از کــد مشــابهی کــه در 
بدافزار های پیشــین مورد اســتفاده قرار گرفته است 
بهره می برند، حــال آنکه دامنه  تغییرات اعمال شــده 
بین 2 تا 10 درصد اســت. تحقیقات انجام شده نشان 
می دهــد که مدل یادگیــری مورد اســتفاده در هوش 
مصنوعی قادر است تغییرات 2 تا 10 درصدی را در کد 
پیاده سازی شــده شناســایی کند و تشخیص دهد که 

کدام فایل ها بدافزار هستند.
2. امنیت در دنیای واقعی

یادگیری ماشین نشان داده که قادر است روند کنترل 
امنیتی را در اماکن حساس مثل فرودگاه ها تسریع کند 

و دقت این فرایند را افزایش دهد. 
3. مبادالت مالی

بســیاری از افراد تمایل دارند ارزش سهام کمپانی ها 
را در روزهــای آینده، در صورت حاکم شــدن شــرایط 
مشخص، پیش بینی کنند. استفاده از یادگیری ماشین 

در کنار کالن  داده می تواند این امر را محقق کند. 
4. سرویس های سالمتی و درمانی

در یــک مطالعه، محققان از یک سیســتم تشــخیص 
رایانــه ای بــرای بازبینــی نتایــج ماموگرافــی زنانــی 

اســتفاده کرده اند که بعدها به بیماری سرطان سینه 
مبتال شــده  اند. این سیســتم رایانه ای با بررسی نتایج 
ماموگرافی  یک ســال پیش این زنان موفق شده است 
در 52 درصد موارد سرطان سینه را در بیماران، پیش از 

تشخیص پزشکان، پیش بینی کند.
5. بازاریابی و ارائه پیشنهاد

الگوریتم هــای مبتنی بــر یادگیری ماشــین با تحلیل 
و بررســی فعالیت یک کاربر مشــخص و مقایسه  آن با 
میلیون ها کاربر دیگر، لیســتی از پیشــنهادها را تهیه 
می کنند که احتماال کاربر در نوبت بعدی به خرید کاال 
یا برنامه  پیشنهادی عالقه نشان دهد. این الگوریتم ها 
کم کم می توانند درک کنند که شما چه کاالهایی را برای 
هدیه دادن و چه کاالهایی را برای اســتفاده  شــخصی 

خریداری می کنید.
6. جلوگیری از تقلب

به عنــوان مثالــی در این حــوزه می توان به سیســتم 
پی پال اشاره کرد که از یادگیری ماشین برای مبارزه با 

پولشویی از طریق پی پال استفاده می کند.
7. جست وجوی آنالین

را  اینترنتــی  بــه جــرات می تــوان جســت وجوی 
شناخته شــده ترین نمونه از کاربرد یادگیری ماشــین 
خواند. الگوریتم هوشمند مبتنی بر یادگیری ماشین 
قادر اســت با دریافت اطالعات جســت وجوی شما، 

نتایج آن را در مقایسه با گذشته بهبود دهد.
8. تشخیص گفتار

با استفاده از یادگیری ماشین و تشخیص گفتار طبیعی 
می توان کاربران یا مشــتریان را با ســرعت بیشتری به 

سمت اطالعاتی که مدنظر آنهاست، هدایت کرد.
9. خودروهای هوشمند

یک خــودروی هوشــمند نه تنها با اســتفاده از مفهوم 
اینترنت اشیا قادر است با خودروهای دیگر و تابلوهای 
کنار جاده ارتباط برقرار کند، بلکه با یادگیری ماشین، 
عادت های کاربر را نیز می شناسد. این عادت ها شامل 
دمای داخلــی خــودرو، تنظیمات سیســتم صوتی و 
وضعیت صندلی اســت. خودرو با تکیه بر قابلیت های 
هوشــمندش قادر اســت تنظیمات را تغییر دهد و در 

صورت بروز مشکل، خود مساله را حل کند.

Machin learning و کاربرد آن در زندگی 

آیا روزی ما به برده ماشین ها تبدیل می شویم؟

اف یـــــــــــــــــــــــــک 97 آبان   26 شنبه    788 شماره 

 سرعت اینترنت خود را 
افزایش دهید

سرویس DNS کلودفلر در قالب یک اپلیکیشن 
موبایلــی بــرای اندرویــد و ios منتشــر شــد. 
 Cloudflare دی ان اس 1. 1. 1. 1 شــرکت 
می تواند سرعت اینترنت شما را افزایش دهد. 
معموال ســرویس های دی ان اســی که توسط 
ارائه کنندگان اینترنت در دسترس کاربران قرار 
می گیرند، کند و نامطمئن هستند. اما کمپانی 
کلودفلــر وعــده می دهد که ســرعت اینترنت 
شما با استفاده از سرویس 1. 1. 1. 1 افزایش 
پیدا خواهــد کرد. پس از یک دوره آزمایشــی 
موفقیت آمیز، این ســرویس حاال در دسترس 
کاربــران اندرویــد و ios نیز قرار گرفته اســت. 
این شــرکت اپلیکیشــن موبایلی را ارائه کرده 
اســت که ترافیکتان را به سرورهای دی ان اس 
1. 1. 1. 1 انتقــال و ســرعت اینترنت شــما را 
افزایش می دهد. یکی دیگر از محاسن استفاده 
از اپلیکیشن Cloudflare، جلوگیری از ردیابی 
تاریخچــه مرور اینترنتی و احتماال فروش آن از 
سوی ســرویس دهنده شماســت. همچنین، 
این شــرکت متعهد به تداوم همکاری با شرکت 
KPMG خواهــد بــود تا با بازرســی ســاالنه، 

گزارش کار خود را نیز به انتشار برساند.

ماسماسک

Livescribe خودکار هوشمند
ایــن خــودکار دارای قابلیت ذخیره نوشــته ها 
و یادداشــت ها بــه صــورت فایل متنــی و نیز 
ضبط صدا هنگام یادداشــت برداری اســت. با 
اســتفاده از آن می توانید یادداشت های خود 
را در کامپیوتر شــخصی تان ذخیــره کنید یا به 
micro-USB  اشتراک بگذارید. به وسیله یک

این خودکار به آیفون یا آی پدتان وصل و شــارژ 
می شــود. حافظه این دســتگاه، بسته به مدل 
آن، ظرفیت ضبط 400 یا 800 ســاعت صدا را 
دارد. خودکار هوشمند Livescribe شامل یک 
صفحه نمایش OLED  است که باعث هدایت 

آسان برنامه های کاربردی آن می شود. 

 پروژکتور قابل حمل
NEC VE281

این پروژکتور برای فراهم کردن امکان ارائه برای 
کسب و کارهای کوچک تا متوسط، محیط های 
آموزشی، اتاق های کنفرانس شرکت های بزرگ 
و سایر مواردی که به یک پروژکتور کوچک نیاز 
دارند، طراحی شده است. این مدل سبک وزن 
شــامل تکنولوژی ســه بعدی آماده، تصاویر با 
کنتراســت بــاال و اســپیکر های قدرتمند و نیز 
فنــاوری خــودکار اســت. NEC VE281 یک 
انتخاب سازگار با محیط  زیست به شمار می آید. 

شیرین کاری
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 : sharif_daily

 : sharifdaily

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

هزار قلم دوشنبه گذشته، 8 اکتبر ، مصادف 
با روز جهانی کودک بود و پیام های هاتف محقق

متناسب با این روز در فضای توییتر هم دیده می شد. 
تعدادی از کاربران توییتر روز جهانی کودک را به بعضی 
افراد تبریک گفته بودند! یکی این روز را به دوســتش 
تبریک گفته بود، دیگری به پســر عارف و ژن خوبش و 
یکی هم به کودکان خیالی اش! اما شــاید جالب ترین 
توییت در این زمینه توییتی بود که می گفت: »#روز_

جهانی_کودک رو به دروِن خــودم تبریک میگم...«. 
نکته جالبی که در مورد روز جهانی کودک وجود دارد 
و کاربران به آن توجه نکرده اند، وجود حداقل 3 روز در 
سال با این عنوان است! چه بهتر! اصال کل سال بشود 

روز جهانی کودک، ما که راضی هستیم.

شفافیت یا خودتحریمی؟!
اول هفته گذشته الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله 
 FATF که از الیحه های )CFT( با تامین مالی تروریسم
است، در مجلس شورای اسالمی تصویب شد و همان طور 
که مــورد انتظار بود، تصویــب آن واکنش های موافق و 
مخالف زیادی را برانگیخت! بین شریفی ها هم توییت و 

ریتوییت در خصوص این موضوع کم نبود. مثال یکی از 
موافقان این الیحه گفته بود که »لبنان و سوریه هم عضو 
این الیحه هستند، چگونه بعضی نمایندگان مجلس به 
بهانه لبنان و سوریه با این الیحه مخالفت می کنند«. یکی 
از مخالفان این الیحه هم به این اشاره داشت که به دلیل 
وضعیت حال حاضر کشور و تحریم های پیاپی، FATF به 
نفع ما نیست چون راه دور زدن تحریم ها را می بندد. یکی 
از کاربران به 5 رای ممتنع و 3 نماینده بدون رای اشــاره 
کــرده و گفته بود »اون پنج نفر هیچی، اون ســه تا که تا 
اونجا رفتند ولی حتی یه ممتنع هم ندادند، فکر کنم رفته 
بودند الریجانی رو ببینن که اون هم همه ش اون باال بود«. 
موضوع اســتقالل نماینده ها و اینکه نماینده مجلس 
بایــد نماینده مردم باشــد، موضوع دیگــر مورد بحث 
کاربران توییتر بود. یکی از شــریفی ها با اشاره به این 
موضوع توییت کرده بود: »یکی از نماینده ها گفته اگه 
رهبری امر کنند من به FATF# رای نخواهم داد. برادر 
تو نماینده مردمی یا نماینده ایشــون؟ یکم استقالل 

رای داشته باش«.
موضوعات مربوط به FATF به همین جا محدود نمی شود 
و عده ای هم به تجمعات معترضان به FATF پرداخته و 

گفته بودند که اگر طیف دیگری می خواســت این طور 
بدون مجوز تجمع کند، با آن برخورد امنیتی می شد!

در ایــن میان موضوعی که گاهی مغفول می ماند،  پایه 
مساله است! یکی از دانشجویان گفته بود: »در حماقت 
جامعه  ما که یه عــده اصن نمیدونن FATF چیه ازش 
حمایــت می کنن، یه عــده هم اصــن نمیدونن چیه، 
باهــاش مخالفت میکنن، یه عده هــم اصن نمیدونن 
چیه در موردش توییت می کنن، من از دسته  سومم«.

حماسه میلیونی
کمتــر از 20 روز تــا اربعیــن مانده اســت و از همین 
االن می توان شور شــرکت در راهپیمایی اربعین را در 
توییت های شریفی ها مشاهده کرد. بعضی از خاطرات 
سال های گذشــته خود می گویند، بعضی از حسرت 
امســال و بعضی از دلتنگی حال و هوای اربعین. این 
مطلب را با توییت یکی از فارغ التحصیالن دانشگاه به 
اتمام می رســانیم: »اوایل چایی ایرانی پیدا نمی شد. 
ف لوَنه. یه  به موکبا می گفتیم شــای ایرانی فی؟ + خِفّ
کم آبجوش می ریخت می شــد چایی ایرانی:(( چایی 

عراقی هوس کردم«. 

در توییتر

الیحه پرحاشیه

Mohammadmahdibarideh

تنــوع رنگ هــا، طعم ها، ســلیقه ها، هندســه ها، 
چینش ها؛ نگاه ساده به یک بازار 

مکان: بازار مرکزی رشت

Pooyasahandifar

این روزها التهابات زیاد است و نیازمندی به مطالعه 
تاریخ افزون تر

کاش تاریخ را تــکراااااار نکنیمـ 
این بار تکرار نکنیم!

Mohammadrezakh

جمعه ها با کتاب 121
رستخیز

گروه نویسندگان. دبیر مجموعه: نفیسه مرشدزاده. 
نشر اطراف

ادامه کتاب کآشــوب؛ بیست و چهار روایت از افراد 
گوناگون در رابطه با گره خوردن روزمره ها و کارها و 
احساسات و احواالتشان با روضه و هیئت و شور و و 

شعور و عشق حسینی

sharif_senfi

می دونیم خیلی اوقات از مشــکالت دانشگاه 
توییــت می کنید. ممنون می شــیم مــا رو هم 
تــگ کنین تــا در جریان قرار بگیریــم و بتونیم 

پیگیری کنیم.

amirmahdihasani

اســتاد محترم! دانشــجو رو نبر جلوی کالس. 
شاید رو 2 ساعت زمان کالس تو حساب کرده!

melifaar

همیشه بین کباب و هر چیز دیگه ی سلف باید 
هر چیز دیگه رو انتخاب کنی.

SinaHooshangi

خــب وقتــی مصاحبــه با کیــت وینســلت رو 
میذاری تو روزنامه، دیگه کســی سراغ صفحه 

علمی نمیره

_Farhaneh_

اگه تا دیروقت ســرکارید دلیل بر این نیست که 
شما خیلی ســخت کار می کنید، نشون میده 

شما زمان بندی بلد نیستید

mr_slash_knower

اگــه دور تــا دور کــره زمیــن یــه دور راه بریم، 
مســافتی که کله مــون طی می کنه بیشــتر از 

مسافتیه که پاهامون طی می کنه

Mazmiveh

خیلــی کار افتضاحیه وقتی یه ویدیو یا تبلیغی 
می ســازید کــه 80 درصــد تاثیرگذاریش رو به 
خاطر موســیقیش دارید به مخاطب می دید، 
ولی هیچ اســمی از آهنگســاز و صاحب اثر تو 
هیچ کجاش نیارید. ذکر نام موسیقی و صاحب 

اثر حداقل و بی هزینه ترین کاره!

اینستاگرام

توییتر

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

حسام الدین میرجلیلی 

»اعتقاد ندارم راه حل مشــکالت آن  اســت که 
تنها درســت کاران را برگزینیــم. راهکار ایجاد 
فضایی  اســت که در آن سود افراد نادرست در 
انجام عمل صحیح باشد. در غیر این صورت، 
حتی درستکاران نیز راستی را انجام نخواهند 
داد یــا اگر هــم بکوشــند بی درنــگ از دولت 
کنار گذاشــته می شــوند.« میلتون فریدمن، 

اقتصاددان

مورچه اتمی 

اول نقاش خیلــی خوبی میشــم، بعد زندگی 
خیلی خوبو نقاشــی میکنــم، بعد میگ میگ 
میشــم، بعد میرم تو اون نقاشیه. زیبا نیست؟ 

^_^

 Zeinab Shabani 🎗 🎗

باشــگاه دانشــگاه یه روز در میون برای پسرها 
و دخترهاســت. روزهایی کــه زود میرم و قبل 
من دختری تو ســالن نبــوده، وزنه هایی که رو 
دستگاه هاست قشنگ چهار پنج برابر وزنه های 

مناسب منه.:(((((( خدا قوت واقعا

 Saman

رفته بودم فریم عینک بخرم. طرف می گفت آدم 
باید برای ورزش، مهمونی، روزمره هر کدوم یه 
عینک داشته باشه. بزرگوار، من همون کفشی 
که باهاش می رم کوه، یه دست روش می کشم 
تو عروسی هم می پوشم. حاال بیام چندتا عینک 

داشته باشم؟!

 Arya Kowsary

جدیدا فهمیدم که ضمیر ناخودآگاهم همیشه 
در حــال پراســس کردن پالک ماشیناســت. 
دیروز یهو وســط رانندگی احســاس شــادی 
کــردم و بعدش فهمیدم بــه خاطر بخش پذیر 
بودن عــددای پالک ماشــین جلویــی بوده 
)814 و 74(. امــروزم این اتفاق افتاد و دیدم 
 عدد پالک دوتا از ماشینای جلو 241 و 482 

ئه.

هفته گذشــته در دانشگاه خبری  هزار قلم
نبود، جز بــارش باران  پاییزی که با هاتف محقق

میان ترم ها همزمان شده  بود. اما خارج از دانشگاه خبر 
زیاد بود، آن هم از انواع مختلف و با واکنش های متنوع.

یک درصد ورزشگاه
شــنبه گذشــته بازی برگشــت پرســپولیس و کاشیما 
در ورزشــگاه آزادی برگزار شــد. برخالف خــود بازی و 
نتیجه  اش که بازتاب چندانی در توییتر نداشت، موضوع 
ورود زنان به ورزشــگاه توجه ها را به خود جلب کرد. در 
توییتر شــریفی ها هم توییت ها و ریتوییت های زیادی 
در مورد این موضوع پیدا می شد. بعضی کاربران از این 
گفته  بودند که زنان ایرانی موفق شدند حق خود را بگیرند 
و اراده آنها پیروز شــد و باالخره توانســتند به ورزشگاه 
راه یابند. اما از طرف دیگــر، بخش بزرگی از کاربران با 
هشتگ »#زنان_سفارشی_در_ورزشگاه« از این گفتند 
که ورود زنان به ورزشگاه با فروش بلیت نبوده و آنها - که 
کمتر از یک درصد تماشــاگران را شامل می شدند - از 
قبل گزینش شده  بودند تا مسئوالن بتوانند فیفا را فریب 
دهند. ماجراهای بسیاری هم از سوی کاربران مختلف 
مطرح شده  بود و در توییتر می چرخید، مثل اینکه رئیس 
فیفا از تاج پرســیده خانم ها کجای ورزشگاه هستند یا 
ماجرای زنانی که پشت درهای ورزشگاه ایستاده  بودند 

و به بعضی از آنها گفته  شده بود سوار اتوبوس شوند تا به 
داخل ورزشــگاه برده  شوند و در عوض به جای دیگری 
برده و رها شــده بودند. یکی از شریفی ها هم به مطلب 
روزنامه جمهوری اســالمی در واکنش بــه ورود زنان به 
ورزشگاه اشــاره کرده بود که آن را »چوب حراج زدن به 

زن مسلمان« خوانده بود!

دانشگاه مهاجم یا ادعای نابجا
یکی از موضوعات مورد توجه در فضای مجازی در هفته 
گذشته، تخریب خانه های محله ده ونک از طرف دانشگاه 
الزهرا و اعتراض مردم آن محله به دانشگاه بود؛ موضوعی 
که هنوز مقصر آن مشخص نیست چون دانشگاه الزهرا 
می گوید مردم معترض مالک خانه ها نیســتند. توییت 
یکی از شریفی ها به این نکته اشاره داشت که اگر همین 
اتفاق در دانشگاه ما بیفتد و مردم محله طرشت اعتراض 

کنند، واکنش ما دانشجویان چه خواهد بود؟

اجازه هست برم کوه؟
ماجرایی که هفته گذشــته حســابی خبرســاز شــد، 
بخشنامه هیات کوهنوردی استان خراسان رضوی بود 
که در آن اجازه شــوهر را برای زنان متاهل و اجازه ولی 
را برای دختران مجرد زیر 20 ســال به منظور شرکت در 
برنامه های کوهنوردی الزامی اعــالم کرد. این خبر به 

طور رسمی و از طریق ایرنا منتشر شد، ولی صدا و سیما 
آن را تکذیــب کرد! واکنش ها به ایــن موضوع متفاوت 
بــود. بعضی از کاربــران - حتی بعضــی از خانم ها - از 
این بخشــنامه  حمایت کردند. بعضی هم گفتند که با 
وجود حکم »لزوم اجازه شــوهر بــرای خروج از منزل« 
در رســاله های مراجع، چنین حکمی عجیب نیست. 
یکی از شریفی ها نیز پرسیده بود اگر هم چنین چیزی 
حکم اسالمی باشد، آیا اسالم این اجازه را می دهد که 

حکومت تا این حد در کار مردم تجسس کند؟ 

کسی از نفت شریف خبر ندارد
یکی از کاربران در مورد کیفیت آموزش در رشــته نفت 
دانشــگاه از نفتی ها خواست که تجربیات خود را بیان 
کنند. تعدادی از دانشــجویان و فارغ التحصیالن این 
رشته نیز در پاسخ از تجربیات خود گفتند. در این میان 
بیشترین اعتراض دانشجویان و فارغ التحصیالن نفتی، 
تسلط نداشتن استادان بر بعضی دروس بود. تعدادی 
از کاربران نیز به نبود استاد برای بعضی گرایش ها اشاره 
کرده بودند. یکی از فارغ التحصیالن هم گفته  بود که در 
زمان دانشــجویی یک  بار انتقاداتش را در مورد تدریس 
اســتادان به مســئول دوره نفت زمان خــودش گفته و 
جواب گرفته که چون نمراتش در درس ها پایین است، 

حق اظهار نظر ندارد!

همه زنان با هم برابرند

بعضی برابرترند

ارکستر کالسیک شریف

کنسرت ارکستر کالسیک شریف
به زودی...

اطالعات تکمیلی در هفته های آتی
#دانشگاه_شــریف #ارکســتر #کنسرت #ویلن 
#ویولن #ارکستر_کالســیک #ارکستر_شــریف 

#کانون_موسیقی #کانون_موسیقی_شریف

 Mhrzdm

سفری که رفتیم ســمت گیالن از این نظر برای من 
فوق العاده بود که آرامــش مطلق بود. برای هیچی 
عجله نداشــتیم. برای هیچ مســاله ای به خودمون 
استرس ندادیم. و این چیزی نیست که توی زندگی 
عــادی تو تهران بهش عادت داشــته باشــیم. واقعا 
هممون باید گاهی همچین ســفری بریم تا ببینیم 

زندگی چقدر در آرامش قشنگ تره

 Hamid Naderi Yeganeh

I made this image with trigonometric 
functions.
#math #art #mathart #mathematics 
#geometry #symmetry



صفحـــــــه آخـــــــــر

091****0912: ســالم، بهتر نیســت به جای شیخ 
بزول، از شــیخ َپشموِل توییتر استفاده کنید؟ شریفی 

هم هست.
  ســالم. ببین، تــوی توییتر تهش میتونی 
280 کاراکتر بنویســی، اینجا کِفش باید 560 کلمه 
بنویسی. می خوام بگم که نه هرکه توییت کرد و الیک 

کردی اش/ طنز می نویسد و روزنامه گری داند!
278****0903: ســالم. در روزنامه  سه شنبه 22 آبان 
در بخش قسمت نامه  وارده بهتر بود اسم فرستنده  نامه 

رو می نوشتید.
  سالم. نامه رو بدون اسم بسه اسمال، نه! 

کسپراسکای، نه! ببخشید، واسم فرستاد.

135****0912: ســالم. لطفــا به گوش مســئولش 
برسونید زشته دانشگاهی با این همه ادعا یه دیتابیس 
ســاده از اینکــه فارغ التحصیالش کجا مشــغول چه 

کاری هستن نداره.
  ســالم! یه جوری می گی انگار دانشــگاه 

می دونه دانشجوهاش مشغول چه کاری هستن!

اس ام اس

عکس و مکث

 8

شریفافزار 

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

نظرســنجی های  راســتای  در 
روزنامه شــریف، بــه ویــژه درباره 
شــیوه های آتش زدن پرچم، شیخ 
بــزول هــم بیــکار ننشســته و یک 
نظرســنجی شــتری راه انداختــه 
اســت. در ایــن مطالعــه آمــاری از 186 گربه ســیاه، 
سفید، خاکستری و راه راه که همگی پشمالو بوده اند، 
در خوابگاه های طرشــت و زنجان و شــوریده و اطراف 

جکوزی )پاتوق اســموکرها( ســوال شــده است: نظر 
شما درباره تحریم های تازه آمریکا علیه ایران چیست؟

تحلیل علمی
شــیخ بزول حدس می زند که تــکان دادن دم به معنی 
»کامــال موافقــم« باشــد و میــو میو کــردن بــه معنی 
»کامــال مخالفم«. بــه این ترتیــب، خیره شــدن یک 
چیــزی تــوی مایه هــای so so اســت. هیــچ نتیجــه  

مشــخصی از ایــن نظرســنجی بــه دســت نمی آید و 
معلــوم نیســت واقعا ایــن گربه هــا توی کله شــان چه 
می گــذرد! نتایــج ایــن پژوهــش در ژورنــال معتبــر 
Journal of research on cats and camels چــاپ 
Bazool et al )2018(  .شده است
* علیرضا مختار

نظرسنجی شتری

شفافیت در دانشگاه

فرستنده: حمیدرضا

شریفی چو شریفی ببیند 
خوشش آید

شــریفی ها فروشندگی بلد 
نیستند! احتماال می پرسید 
که کــدام ذهــن بیماری به 
ایــن جنبــه از شــریفی ها 
فکــر می کند و اصــال مگر 
شریفی ها قرار است فروشنده بشوند؟ باید بگویم 
و بدانید که این موضوع را یکی از شریفی هایی 
که االن فروشــنده اســت، پیشــنهاد داد. این 
جمله 2 موضوع را به صورت ضمنی در خودش 
گنجانده. نخســت اینکه شریفی ها هم ممکن 
است فروشنده بشــوند و دوم هم آنکه این بنده 
خدا مثال خوبی اســت برای اینکه شــریفی ها 
فروشــنده خوبی نمی شــوند وگرنــه او در دفتر 
روزنامــه و در حال پیشــنهاد دادن موضوع این 
ستون به نویسنده نبود. اما چرا فروشندگی بلد 
نیستند؟ چون نه بلدند با آدم ها ارتباط بگیرند و نه 
اساسا عالقه ای به این کار دارند! البته منصفانه 
نیســت که بگوییم شــریفی ها با آدم ها ارتباط 
نمی گیرند. شریفی ها با آدم ها ارتباط می گیرند، 
خوب هم می گیرند و حتی خیلی هم صمیمی 
می شــوند، اگر - و تنها اگر - فرض کنیم که هر 
موجود دوپایی خارج از این دانشگاه آدم نیست! 
راستی این نکته را هم ذکر کنم که اصطالحاتی 
چــون »اگر و تنها اگر« و امثاله فقط در متن ها و 
صحبت های یک شریفی یافت می شود و انسان 
سالم به استفاده از آنها نیازی نمی بیند. اما بعدتر 
که موضوع ریاضی بازی های شریفی ها را مطرح 
کردیم، بیشــتر در مــوردش توضیح می دهیم. 
بگذریم. لب کالم همان اســت که گفته شــد؛ 
شــریفی ها بلد نیستند با انســان های بیرون از 
این دانشگاه ارتباط بگیرند. مهم ترین دلیل برای 
این موضوع، عدم وجود گفتمان مشترک است. 
یعنی اگر می بینید یک شریفی موضوعی برای 
صحبت کردن با کســی دارد، می توان گفت که 
این موضوع دلیلی الزم و کافی برای این است که 
بگوییم مخاطب قطعا خودش هم شریفی است!

هرچه هم استدالل کنیم، آخرش مثال  زدن یک 
چیز دیگر است. فرض کنید یک شریفی را برای 
فروشندگی در یک فروشــگاه لوازم کامپیوتری 
گذاشته ایم. شخصی وارد می شود و یک لپ تاپ 
زیبا، سبک و ســریع می خواهد که هنگ نکند 
چون می خواهد با آن کار سنگین انجام بدهد، 
مثــل فیلم دیــدن یا وب گــردی! از فروشــنده 
می پرســد که یک سی پی یو آی7 کافی است؟! 
فروشنده شریفی می گوید که آی3 هم از سرش 
زیاد است. خریدار می پرسد چرا؟ و اینجاست که 
شریفی یک وایت برد از زیر پیشخوان درمی آورد 
و با ماژیکی که معلوم نیست آن را از کجای مغازه 
درآورده، شروع می کند و هرچه را از مدار منطقی 
به یــاد دارد برای خریدار توضیح می دهد! حاال 
خریدار را در نظر بگیرید. به نظرتان چه می کند؟ 
بله! اشــتباه حدس زدید. خریدار ذوق می کند 
و پس از پرســیدن ســواالت و ابهاماتش، کاال را 
می خرد. چرا؟ چون خریدار یک شریفی است!

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به آرزوهای بزرگ روزهای اول که به مرور زمان فرسوده شدند و جای خود را 
به خواسته های حداقلی دادند، به آرزوی استاد شــدن که جای خود را به تمام کردن دکتری و خالص شدن داد. 
تقدیم می شــود به آرزوی طراحی خودروی الکتریکی، ساخت ربات های مریخ نورد، ســنتز پلیمرهای ابررسانا و 
کشــف رازهای کیهان که جای خود را به تغییر رشــته به MBA دادند. این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به 
فشــار زیاد در آموزش و پرورش و خأل وحشــتناک در دانشــگاه و جامعه و اختالف فشــار آن دو که قدرت دارد هر 

آرزوی زیبای روزهای آغاز را تبخیر کند.

تقدیم می شود به ...

محمدحسین هوائی

97 آبان   26 شنبه    788 شماره 
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