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فاطمه محمدزاده
98 مدیریت صنعتی

ــور  ــک تص ــل ی ــارغ التحصی ــوزان ف ــی از دانش آم خیل
ــگاه  ــد دانش ــان می کنن ــد و گم ــگاه دارن کاذب از دانش
ــی  ــه اهداف ــیدن ب ــدن رس ــجو ش ــت و دانش ــدف اس ه
ــع آن را  ــه توق ــل در مدرس ــال تحصی ــه از دوازده س ک
دارنــد و متاســفانه بــه جــای توجــه بــه دروس تخصصــی 
هــر رشــته، بــه عنــوان رشــته توجــه می کننــد. از 
و  آمــوزش  و غیــر کاربــردی  آموزشــی  شــعف های 
پــرورش و ارزش گــذاری کاذب روی فیلتــر ناصحیحی به 
نــام کنکــور کــه بگذریــم، بــه ســردرگمی نوورودهــا در 
ــی- ــکل های اجتماع ــد تش ــیم. هرچن ــگاه می رس دانش

دانشــجویی و انجمن هــای علمــی و ادبــی ســعی در 
ــا  ــد، ام ــوورود می کنن ــجوی ن ــا دانش ــری ب ارتباط گی
آن هــا فقــط بــه معرفــی خــود و برنامه هــای دانشــگاهی 
میپردازنــد، غافــل از اینکــه پرســش نوورودهــا همچنــان 
ــد! حتمــا خیلــی از مــا دانشــجویانی  بی پاســخ مــی مان
کــه یــک یــا چنــد ســال از عمــر ورودمــان بــه دانشــگاه 
ــدو حضورمــان  می گــذرد، ایــن خــاء شــناختی را در ب
ــده از  ــی آکن ــم. احساس ــاس کرده ای ــگاه احس در دانش
شــور و هیجــان بــا طعــم ســردرگمی، کــه آیــا انتظــارات 
و توقعــات مــن از دانشــگاه درســت بــوده اســت و مــن 
ــا  ــه ب ــه؟ چگون ــا ن ــم می رســم ی ــه اهداف در دانشــگاه ب
آگاهانــه ای  برخــورد  بایــد  اســاتید و همکاســی ها 
داشــته باشــم؟ مــن چــه مســئولیتی در برابــر جامعــه ی 
ــو  ــه و ج ــا مدرس ــه تنه ــفانه ن ــجویی دارم؟ متاس دانش
ــر غلــط و مبهمــی از دانشــگاه و دانشــجو  حاکــم تصوی
ــاع  ــاش اقن ــم ت ــه دانشــگاه ه ــرده، بلک ــا ک شــدن الق
ــته  ــر نداش ــن تصوی ــردن ای ــح ک ــرای واض ــده ای ب کنن

ــا  ــی، مخصوص ــی جمع ــه زندگ ــی ک ــت. از آن جای اس
ــل دانشــگاه  ــک مث ــکان آموزشــی آکادمی حضــور در م
نیــاز بــه آمــوزش دارد، دانشــگاه موظــف بــه توجــه بــه 
نــکات زیــر بــرای توســعه و باالبــردن کیفیــت بازخــورد 

اســت: 

ــن  ــرای جش ــه ب ــد و خاقان ــوای جدی ــق محت 1- خل
ــن مراســم ها  ــزاری ای ــت برگ ــر چــه کمی ــا. اگ نووروده
ــر  ــتخوش تغیی ــد دس ــت بای ــا کیفی ــت، ام ــوب اس خ
گــردد و بــه ســمت پاســخگویی بــه نیاز هــای دانشــجو 

ــد. ــدا کن ســوق پی

ــای  ــه معن ــه ب ــجویی ، ن ــان دانش ــزاری گفتم ۲- برگ
ــد  ــاتید، بای ــا اس ــابق. دانشــگاه، مســئولین و خصوص س
دانشــگاه  چهارســاله ی  چشــم انداز  و  صورت مســئله 
ــی از  ــه موضوعات ــد و ب ــیم کنن ــجو ترس ــرای دانش را ب
ــه  ــل، گــوش دادن ب قبیــل توقعــات دانشــگاه و در مقاب

خواســته های دانشــجو بپردازنــد.

ــگاه  ــی. دانش ــش علم ــای بین ــور ارتق ــگاه مأم ۳- دانش
ــی  ــر علم ــه تفک ــبت ب ــجویان را نس ــش دانش ــد بین بای
ــکار  ــاذ راه ــا اتخ ــرد و ب ــده بگی ــر عه ــری ب و آینده نگ
ــر  ــه فراگیر ت ــه ســمت هرچ ــات دانشــجویان ب از تجربی
شــدن اخــاق علمــی، مســئولیت اجتماعــی در رابطــه 
ــی  ــا خواســته های دانشــگاه، کاهــش دادن تمرکزگرای ب
و یکنواختــی سیســتم آمــوزش و پژوهــش در کشــور و 

ــرود. ــش ب ــه پی ــا جامع ــجو ب ــری دانش ارتباط گی

شور و هیجان با طعم سردرگمی
ــا  ــه ب ــود ک ــال ب ــاه امس ــت م اردیبهش
ــوم، از  ــدان عل ــی می ــماره قبل ــار ش انتش
ــی  ــر روابط عموم ــگاه و دفت ــس دانش ریی
دانشــجویی  تشــکل های  تــا  گرفتــه 
و دانشــجویان نــوورود، همــه و همــه 
دربــاره ی نصــب یــک مجســمه غول پیکــر 
اعــام موضــع کردنــد. طرحــی کــه قــرار 
بــود بــی ســر و صــدا بیایــد و بــرود، حــاال 
نقــل تمامــی محافــل شــده بــود. امــا ایــن 
ــو  ــا گفتگ ــود. م ــرای ب ــروع ماج ــازه ش ت
ــناس  ــم. کارش ــتدالل آوردی ــم. اس کردی
ــم -از  ــد بگوی ــه بای ــم و البت ــوت کردی دع
ــه  ــم! ن ــش خوردی ــده ای- فح ــرف ع ط
مثــل بعضی هــا دنبــال جمــع کــردن 
ــی  ــته حام ــه چشم بس ــم و ن ــر بودی ممب
کســی و جایــی. فقــط و فقــط بــر آنچــه در 
ــود، اصــرار  ــاع از حــق دانشــجو الزم ب دف
کردیــم. و حــاال بعــد از حــدود شــش مــاه 
پیگیــری و خــون  دل خــوردن، درگیــری و 
ــون  ــن تریب ــد از همی ــودن، بای ــای کار ب پ
اعــام کنیــم کــه بــه لطف تــاش مســتمر 
ــان،  ــغ آن ــی بی دری ــجویان و همراه دانش
میــدان علــوم  دانشــگاه فردوســی مشــهد 
ــود!  ــان ایــن طــرح نخواهــد ب دیگــر میزب
میــدان علــوم امــروز هــم مثــل آن روزهــا 
بزرگــی  و  کوچــک  داســتان های  راوی 
ــد،  ــل نباش ــراز قب ــر مهم ت ــه اگ ــت ک اس
ــس  ــود. پ ــد ب ــر نخواه ــل کم تاثیرت حداق
همراه تــان خواهیــم بــود تــا آخر داســتان. 
بمانیــد. همراه مــان  و  کنیــد  تفضــل 

کارگران فعال  بیکارند
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سخن نخست

مهدی طالبی

نوشتاری در باب دغدغه ها و مشکالت دانشجویان نوورود
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هر چه سودش بیش طرحش بیشتر

رضا اسدی
95 شهرسازی

عنــوان بــاال حکایــت ایــن روزهــای دانشــگاه فردوســی 
ــت  ــوایی  اس ــد س ــه چن ــگاهی ک ــت. دانش ــهد اس مش
ــگاه طرح هــای بهــره وری اقتصــادی از دانشــگاه  جوالن
آن هــم بــه هــر قیمتــی شــده اســت. روزی بــا 
ــروف  ــل دار مع ــگاه، هت ــس دانش ــرم رئی ــتقبال گ اس
ایــران »حســین ثابــت« بــه دانشــگاه می آیــد و ســپس 
در ســطح دانشــگاه خبــر می رســد کــه بخاطــر ارادت 
ــم فردوســی، مجســمه ای ۴۰  ــه حکی ــت ب ــاب ثاب جن
ــد و  ــد ش ــب خواه ــگاه نص ــم در دانش ــری از حکی مت
علیرغــم اینکــه معایــب طــرح بــه روشــنی پیدا بــوده و 
شــواهد و قرائــن همــه گــواه بــر ایــن موضــوع  هســتند 
ــای  ــوع، کبک ه ــن موض ــا ای ــل ب ــا در تقاب ــی گوی ول
ــرف  ــر ب ــه زی ــرون را ب ــده شــده و ســرهای ب درون زن
ــد  ــه بای ــئولی ک ــن، آن مس ــن بی ــانده اند. در ای کش
بــه آن در زده و آن  اطاع رســانی کنــد، خــود را 
ــاده  ــد، راه س ــخگو باش ــد پاس ــه بای ــم ک ــئولی ه مس
تکذیــب را در پیــش گرفتــه و وقتــی فشــارها بــه حــد 
ــود  ــان خ ــی نعمت ــدن ول ــد، راه پیچان ــی می رس اعل
ــه  ــی مثــل طرحــی ب ــا جمات ــن کــرده و ب را جایگزی
ــر  ــنهادی کمت ــرح پیش ــاع ط ــیده، ارتف ــب نرس تصوی
ــرار از پاســخگویی  ــر ف ــعی ب ــر اســت و... س از ۴۰ مت
تاریــخ گــواه مــا  امــا چــه بســا کــه  می کنــد، 
ــگاه  ــه دانش ــی ک ــرف، در زمان ــود. از آن ط ــد ب خواه
ــا مشــکات عدیــده مالــی روبــه رو اســت و معاونــت  ب
مالــی دانشــگاه بــه فکــر تامیــن منابــع مالــی جشــن 
هفتــاد ســالگی، شــهرداری مشــهد ماننــد منجــی و بــه 
ظاهــر بــدون هیــچ چشم داشــتی منابــع مالــی جشــن 
ــجو را  ــور دانش ــدون حض ــگاه ب ــالگی دانش ــاد س هفت
ــی ســریع آن روی ســکه  ــی خیل ــد ول فراهــم می نمای
ــروع  ــت ش ــل برداش ــد و فص ــان می ده ــود را نش خ
می شــود. ابتــدا در ســطح دانشــگاه خبــر حــذف 
ــی  ــود و حت ــنیده می ش ــگاه ش ــمالی دانش ــوار ش دی
طــرح آن بــه ســفارش شــهرداری مشــهد علنــی شــده 
ولــی تــا دانشــجو اعتــراض می کنــد، پرونــده طــرح بــه 
ظاهــر بســته می شــود. اندکــی بعــد در ســطح شــهر 

ــگاه  ــی دانش ــای فیزیک ــه دیواره ــد ک ــر می رس خب

ــت.  ــبز آن اس ــای س ــه از فض ــدی جامع ــع بهره من مان
ــراض  ــا اعت ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــد راه حل )شــما بخوانی
ــمالی  ــای ش ــذف دیواره ــرح ح ــه ط ــجویان ب دانش
دانشــگاه( و علیرغــم اعتراضــات دانشــجویی، شــورای 
شــهر رای بــه التــزام قانونــی حــذف ایــن دیوارهــا داده 
و بــا بیــان اینکــه ایــن التــزام بــه معنــی ایــن نیســت 
ــجو را  ــوند، دانش ــذف می ش ــون ح ــا اکن ــه دیواره ک
بــه آینــده حوالــه می دهنــد. بــد نیســت بدانیــد ایــن 
شــورای شــهر، همــان شــورای شــهری اســت کــه در 
کارنامــه اش اجــازه احــداث مجتمــع تجــاری در پــارک 
ــه  جنگلــی طــرق و در ادامــه آن اجــازه دیوارکشــی ب
دور ایــن پــارک جنگلــی وجــود دارد و از قضــا ســرمایه 
گــذار ایــن طــرح همــان ســرمایه گذار طــرح مجســمه 
اســت و احتمــاال پــول چــراغ جــادو توانســته آن هــا را 
متقاعــد کنــد کــه آنجــا دیــوار نیــاز دارد و اینجــا نــه.

اخیــرا نیــز در ســطح دانشــگاه خبــر رســیده اســت که 
دانشــگاه ســبز بــا هــدف شــفاف ســازی، پیش نویــس 
منتشــر  را  دانشــگاه  در  محیط زیســتی  طرحــی 
ــه  ــود را ب ــرات خ ــد نظ ــجویان می توانن ــرده و دانش ک
پیش نویــس ایــن قــرارداد مطــرح کننــد ولــی شــواهد 
ــن  ــه ای ــد. اول اینک ــری می گوی ــز دیگ ــدارک چی و م
طــرح ولــی بــدون پوشــش محیــط زیســتی، در تاریــخ 
1۷ مــرداد 1۳۹۷ بــه تصویــب هیئت رئیســه دانشــگاه 
ــای بنی هاشــمی  ــاب آق رســیده اســت. دوم آنکــه جن
در تاریــخ 1۷ بهمــن 1۳۹۸ بــه ســمت دبیــر شــورای 
ــوم  ــته اند. س ــوب گش ــبز منص ــگاه س ــردی دانش راهب
ــن  ــرای ای ــدای اج ــتان 1۳۹۸، در ابت ــه در تابس اینک
ــده  ــجویی، پرون ــترده دانش ــات گس ــا اعتراض ــرح، ب ط
ــارم اینکــه  ــر بســته شــده و چه ــه ظاه ــن طــرح ب ای
بــه گفتــه جنــاب بنی هاشــمی مســئولیت مالــی ایــن 
ــی دانشــگاه  ــت مال ــده معاون ــه عه ــان ب ــرح همچن ط
ــرح  ــت ط ــری در ماهی ــچ تغیی ــا هی ــه عم ــت ک اس
بوجــود نمــی آورد و ایــن بــار تنهــا بــا پوششــی 
بــرای طرحــی غیــر حرفــه ای مواجــه  حرفــه ای 
ــوان علمــی  ــه ت ــکا ب ــا ات ــه ب هســتیم. اینکــه طــرح ن
ــته  ــت -وابس ــرکت الی ــه ش ــه ب ــگاه بلک ــل دانش داخ
بــه شــهرداری مشــهد- ســپرده شــده و منبــع اصلــی 
ــه کام  ــت و ب ــجو اس ــب دانش ــز از جی ــد آن نی درآم
ــه  ــز ب ــت نی ــرکت الی ــگاه و ش ــی دانش ــت مال معاون
ــه  ــد. در هم ــک می کن ــرا کم ــتر ماج ــفافیت بیش ش
ــه  ــی واژه ای ب ــای خال ــد ج ــد گردی ــه قی ــواردی ک م
ــی  ــازی حقیق ــود و آن شفاف س ــس می ش ــی ح خوب
ــازی  ــد شفاف س ــر فرآین ــت و اگ ــی اس ــه ویترین و ن
آن هــم در ســطح دانشــگاه همچنــان در پیــچ و خــم 
کاغذبازی هــای اداری باشــد و اینطــور برداشــت شــود 
ــط  ــگاه از رواب ــئولین دانش ــطح مس ــی در س ــه کس ک
عمومــی و معاونــت مالــی گرفتــه تــا ریاســت، مخالــف 
ــه  ــه »هرچ ــش جمل ــش از پی ــت، بی ــرح اس ــن ط ای
باورپذیــر  بیش تــر«  طرحــش  بیــش؛  ســودش 
می شــود. بــه امیــد شــفافیت حقیقــی و همدلــی 

ــجویان. ــه دانش هم

بــا ایــن اوصــاف جــای خالــی واژه ای 
بــه خوبــی حــس می شــود و آن 
شفاف ســازی حقیقــی و نــه ویترینــی 
ــازی  ــد شفاف س ــر فرآین ــت و اگ اس
آن هــم در ســطح دانشــگاه همچنــان 
در پیــچ و خــم کاغذبازی هــای اداری 
باشــد و اینطــور برداشــت شــود کــه 
کســی در ســطح مســئولین دانشــگاه 
ــی  ــت مال ــی و معاون ــط عموم از رواب
ــن  ــف ای ــت، مخال ــا ریاس ــه ت گرفت
ــه  طــرح اســت، بیــش از پیــش جمل
ــش  ــش؛ طرح ــودش بی ــه س »هرچ

بیش تــر« باورپذیــر می شــود.

وری بر قرارداد جدید معاونت مالی  دانشگاه  با  شرکت الیت وری بر قرارداد جدید معاونت مالی  دانشگاه  با  شرکت الیتمر مر
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مصاحبه

ونیکی دانشگاه فردوسی گفت و گوی میدان علوم  با دکتر سعید ابریشمی، رئیس مرکز آموزش های الکتر

همه چیز درباره آموزش مجازی

میــدان علــوم: ســامانه vu بــه عنــوان ســایتی کــه 
رایــگان اســت بــه وزارت ارتباطــات داده شــده اســت، 
امــا ایــن ســایت بــرای تــرم گذشــته بــود و ایــن تــرم 
اســاتید بیش تــر فایل هایــی را در vu2 بارگــزاری 
می کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه نــام ایــن ســایت 
ــورد  ــن م ــود. در ای ــه وزارت نب ــی ب ــت اعام در لیس

توضیحــی بفرماییــد.
ــه در  ــض اینک ــه مح ــمی: ب ــعید ابریش ــر س دکت
ــگاه  ــامانه های دانش ــدن س ــگان ش ــایت وزارت رای س
اعــام شــد، مــا ســامانه های جدیــد را اعــام کردیــم. 
ــان روز اول  ــدار را هم ــم دی ــامانه vu2 و ه ــم س ه
ــا روال در خــود وزارت  ــم. ام ــه کردی ــه لیســت اضاف ب
کنــد اســت و بــه همیــن دلیــل هنــوز ایــن دو ســامانه 

ــتیم.  ــر هس ــا پیگی ــا م ــده اند. ام ــال نش اعم
میــدان علــوم: بعضــی از دانشــجویان گــزارش 
ــت  ــم اینترن ــار، حج ــور در وبین ــا حض ــه ب ــد ک داده ان
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــود، ای ــتفاده می ش ــا اس آن ه

ــده اند. ــگان ش ــا رای ــود وبیناره ــده ب ــام ش اع
ــاده،  ــه افت ــی ک ــمی: اتفاق ــعید ابریش ــر س دکت
اپراتورهــا  از  ارتباطــات  وزارت  کــه  اســت  ایــن 
ــجویان  ــرای دانش ــامانه ها را ب ــه س ــت ک ــته اس خواس
ــرای  ــه ب ــن هســتیم ک ــاهد ای ــا ش ــد. ام ــگان کنن رای
ــرای  ــود و ب ــم می ش ــت ک ــجویان اینترن ــی دانش بعض
ــه اپراتــور  ــه. این هــا مســائل فنــی مربــوط ب بعضــی ن
ــم  ــق وزارت ه ــم و از طری ــه زده ای ــا نام ــت و م هس
پیگیــری انجــام شــده اســت، امــا متاســفانه بــه دلیــل 
ــتور  ــا دس ــتند از م ــی هس ــا خصوص ــه اپراتوره اینک
ــن  ــا ای ــان منتظــر هســتیم ت ــا همچن ــد و م نمی گیرن

ــود. ــاح ش ــه اص روی
میــدان علــوم: بــرای مشــکات پرتــال و نیــز 
ــی  ــه تمهیدات ــار چ ــت در وبین ــی اینترن ــع و وصل قط

ید؟ ندیشــیده ا ا
ــاتید و  ــه اس ــه ب ــمی: نام ــعید ابریش ــر س دکت
ــار  ــای وبین ــک کاس ه ــه لین ــم ک ــجویان زده ای دانش
ــال مشــکل  ــی کــه پرت ــا در زمان را ذخیــره کننــد و ت
دارد بــا لینــک مســتقیم وارد کاس شــوند. در مــورد 
وبینارهــا مــا هیــچ محدودیتــی از لحــاظ خریــد ســرور 
ــم  ــداری کرده ای ــروری خری ــداً س ــته ایم و جدی نداش
ــورده ای  ــارد و خ ــک میلی ــر ی ــغ ب ــه  آن بال ــه هزین ک
ــدیم  ــه ش ــم و متوج ــری کرده ای ــت. پیگی ــوده اس ب
ــد  ــرورها از ۷۰ درص ــن س ــدام از ای ــچ ک ــار هی ــه ب ک
منابــع باالتــر نرفتــه اســت و  حتــی بــرای دانشــجویان 
هیــچ  کــه  خریده ایــم  ســرور  هــم  جدیدالــورود 
مشــکلی در ایــن زمینــه نداشــته باشــیم. اگــر مشــکل 
ــم  ــک دانشــجو ه ــی ی از ســمت ســرورها باشــد، حت
ــر دانشــجویی  ــس اگ ــد وارد ســامانه شــود. پ نمی توان

ــه  ــر می خــورد ب ــه مشــکل ب ــار ب ــه وبین ــرای ورود ب ب
ــت خــودش اســت. ــل مشــکل اینترن دلی

ــوم: بعضــی از دانشــجویان در مناطقــی  ــدان عل می
زندگــی می کننــد کــه آنجــا وضعیــت اینترنــت 
کاس هــای  در  نمی تواننــد  و  نیســت  مطلــوب 
آنایــن بــه صــورت مــداوم حضــور داشــته باشــند. از 
طرفــی حضــور در ایــن کاس هــا الزامــی اســت. چــه 
ــده  ــیده ش ــجویان اندیش ــن دانش ــرای ای ــی ب تمهیدات

ــت؟ اس
ــا در  ــور و غیاب ه ــمی: حض ــعید ابریش ــر س دکت
نهایــت دســت اســاتید اســت. مــا فقــط یــک لیســت 
تصمیم گیرنــده  اســاتید  و  می دهیــم  اســاتید  بــه 
نهایــی هســتند. پــس بنابرایــن دانشــجویانی کــه 
ــر  ــد س ــتند و نمی توانن ــت هس ــکل اینترن ــار مش دچ
ــا  ــد ب ــد بای ــته باش ــور داش ــن حض ــای آنای کاس ه
ــد  ــورت صاحدی ــه در ص ــد ک ــگ کنن ــتاد هماهن اس
اســتاد، بــرای آنهــا غیبــت رد نشــود. همچنیــن 
اســاتید را موظــف کرده ایــم کاس هــا را ضبــط کننــد 
تــا دانشــجویانی کــه مشــکل اینترنــت دارنــد برونــد و 

ــد. ــده را ببین ــط ش ــایت کاس ضب در س
میــدان علــوم: حــاال کــه اکثــر دانشــجوها در 
دانشــگاه حضــور ندارنــد، بودجــه ی ســهمیه  اینترنــت 

ــود؟! ــرف می ش ــا مص ــجویان، کج ــه دانش ماهان
اینترنــت ســهمیه  دکتــر ســعید ابریشــمی: 
دانشــجویان در دانشــگاه از نــوع اینترنتــی اســت کــه 
از طریــق ســیبل نــوری بــه دانشــگاه می رســد و 
اینترنــت پرحجمــی هســت کــه بــا قیمــت بســیار کــم 
ــت  ــن اینترن ــم ای ــا نمی توانی ــود و م ــداری می ش خری

را انتقــال دهیــم بــه خــط دانشــجویان و افــرادی کــه 
از  می تواننــد  دارند،کمــاکان  حضــور  دانشــگاه  در 

ــد. ــتفاده کنن ــود اس ــهمیه خ ــت س اینترن
میــدان علــوم: آینــده ی آمــوزش مجــازی را چطــور 

می بینیــد؟!
دکتــر ســعید ابریشــمی: مســئله آمــوزش مجــازی 
ــود را  ــای خ ــت و قابلیت ه ــده اس ــرح ش ــا مط در دنی
ــای  ــه بدی ه ــود هم ــا وج ــت. ب ــان داده اس ــم نش ه
ــازی  ــوزش مج ــوزه آم ــی در ح ــات خوب ــا، اتفاق کرون
رقــم خــورده اســت و بــه اســاتید مــا نشــان داد 
کــه چطــور می تواننــد محتــوا تولیــد کننــد و در 
همیــن زمــان هــم محتــوای ارزشــمندی تهیــه شــد. 
پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه قســمتی از آمــوزش بــه 
ســمت مجــازی شــدن بــرود. حتــی معاونــت آموزشــی 
در حــال برنامه ریــزی هســتند کــه در آینــده ۲۰ 
ــه  ــه صــورت مجــازی ارائ ــا ب ــا ۳۰ درصــد کاس ه ت
ــری  ــد یادگی ــل هلن ــورها مث ــی از کش ــود. در خیل ش
معکــوس صــورت گرفتــه اســت یعنــی دانشــجویان در 
فضــای مجــازی بــه صــورت آفایــن آمــوزش ببیننــد 
و در کاس هــای حضــوری بحــث صــورت بگیــرد. مــا 
ــرای  ــده ب ــوس در آین ــری معک ــه یادگی ــم ک امیدواری

ــد. ــاق افت ــان اتف ــا و درس هایم کاس ه
ــی  ــان را ارزیاب ــوم: اگــر بخواهیــد خودت ــدان عل می
کنیــد، چــه نمــره ای بــه شــما تعلــق خواهــد گرفــت؟

ــگاه  ــرم دانش ــه نظ ــمی: ب ــعید ابریش ــر س دکت
فردوســی نســبت بــه دیگــر دانشــگاه های هــم ســطح 
ــش نشــان داده اســت  ــر واکن خــو،د بســیار ســریع ت
و در مجمــوع از فعالیت هــای مربــوط بــه آمــوزش 
مجــازی راضــی هســتم. شــخصاً نمــره ای بیــن شــانزده 

ــم. ــان می ده ــه خودم ــده ب و هف
میــدان علــوم: در انتهــا اگــر نکتــه دیگــری داریــد 

بفرماییــد.
دکتــر ســعید ابریشــمی: مــا مشــکات بچه هــا را 
ــرض  ــان ع ــه را خدمت ت ــا دو نکت ــم ام درک می کنی
میکنــم. اول اینکــه خواهــش می کنــم تــا جایــی کــه 
ــوید.  ــا ش ــر وارد کاس ه ــا کامپیوت ــت ب ــن اس ممک
حتــی در اکثــر کشــورهای پیشــرفته ورود بــا موبایــل 
ــل  ــا موبای ــا ب ــرکت در کاس ه ــت و ش ــوع اس ممن
اینترنت هــا  اینکــه  دوم  نــدارد.  خوبــی  کیفیــت 
همگــی هم ســطح نیســتند و بعضــی اپراتورهــا کیفیــت 
پایینــی ارائــه می دهنــد. تــا جایــی کــه امــکان پذیــر 
اســت و بــرای دانشــجویان از نظــر هزینــه مقدور اســت 
ــا  ــد ت ــتفاده کنن ــاال اس ــرعت ب ــا س ــای ب از اینترنت ه

ــر در کاس حاضــر شــوند. ــا کیفیــت بهت ــد ب بتوانن

از همــان روزهــای آغازیــن شــیوع ویــروس کرونــا، جامعــه دانشــگاهی در صــدد ِوفــق دادن خــود بــا شــرایط پیــش آمــده بــود. بــا وجــود مشــکات 
بســیار زیــادی کــه بــر ســر راه آمــوزش مجــازی قــرار داشــت، امــا ســریع تر از آنچــه انتظــار می رفــت، کاس هــا ســر و ســامان و قالــب مجــازی 
گرفتنــد. در ایــن میــان ســواالت متعــدد و اعتراضــات عدیــده از ســوی دانشــجویان مــدام مطــرح می شــد کــه ســعی کردیــم در ادامــه بــه بخشــی 

از آن هــا در مصاحبــه بــا دکتــر ابریشــمی رئیــس مرکــز آموزش هــای الکترونیکــی دانشــگاه فردوســی مشــهد بپردازیــم.

طاهره سادات بهره مند
97 فقه و مبانی حقوق

انسیه شعبانی
96 زبان و ادبیات عرب
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فرزانه کمالی خواهفرزانه کمالی خواه
9898 بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

ــا در  ــدار کرون ــر م ــزش ب ــه چی ــه هم ــی ک در جهان
ــز  ــا نی ــه آموزش ه ــت ک ــی اس ــت، طبیع ــردش اس گ
ــه  ــچ پیش زمین ــدون هی ــا ب ــوند و م ــور ش مجازی ط
مجــازی  آمــوزش  مــدار  در  گشــتیم  ذهنــی، 
Adobe connect ــی ــان خال ــان. جایت کرونایی م

ــاز کــرده. اســکرین ریکــوردر را روشــن می کنیــم  را ب
و می رویــم دنبــال کارمــان. ســر کاس صبحانــه 
ــم،  ــگاه می کنی ــم ن ــم، فیل ــم، نمــاز می خوانی می خوری
در  را  هندزفــری  می زنیــم،  حــرف  دیگــران  بــا 
گوش مــان گذاشــته و آهنــگ پلــی می کنیــم و... 
همــه این هــا را بــدون دغدغــه و نگرانــی از کــم شــدن 
ــم و  ــرون شــدن از کاس انجــام می دهی ــا بی ــره ی نم
کک مــان نمی گــزد. مجــازی هــر بــدی داشــته باشــد، 
بــاز هــم خوبی هایــش چشــمگیر اســت. حتــی مــورد 
ــر کاس  ــا آخ ــوده ت ــواب ب ــتیم از اول کاس خ داش
ــه کاس  ــام داد: »مگ ــروه پی ــد در گ ــاعت بع و نیم س

ــده؟« ــوم ش تم
اگــر دقــت کــرده باشــید کرونــا همــه چیــز را صعودی 
کــرده اســت. تــورم، گرانــی، بیــکاری، نــرخ دالر، طــا 
ــازی  ــاتید در مج ــت اس ــان صحب ــدت زم ــی م و حت
ــه  ــد و ب ــه می آین ــورت ک ــن ص ــان! بدی کاس هایم
انــدازه چندیــن کاس حضــوری تدریــس می نماینــد. 
حــرف  ســاعت  نیــم  ســر کاس  کــه  اســاتیدی 
می زدنــد، حــاال در کاس مجــازی یــک ســاعت و 
ــن  ــت؟ م ــن اس ــور ممک ــد. چط ــرف می زنن ــم ح نی
هــم نمی دانــم! هــرگاه بــه نحــوه اعجــاز اســاتید پــی 
ــه مــن هــم خبــر دهیــد. خداونــد خیرتــان  بردیــد، ب
دهــاد! حــال کــه بحــث از تدریــس اســاتیدمان شــد، 
ــن  ــخ های کاس آنای ــش و پاس ــم از پرس ــی ه کم
ــتاد  ــه اس ــت ک ــورت اس ــن ص ــم. بدی ــان بگوی برایت

ــاره  ــد. دوب ــواب نمی ده ــی ج ــد، کس ــوال می پرس س
ــد.  ــواب نمی ده ــی ج ــاره کس ــد. دوب ــوال می پرس س
ــه  ــان. هم ــم هم ــاز ه ــد و ب ــرار می کن ــوال را تک س
خیالشــان راحــت اســت و خوشــحال از اینکــه دیگــر 
ســر کاس حضــوری اســتاد نیســتند کــه بتوانــد هــر 
دقیقــه بگویــد: »یــک نمــره از میانتــرم همه تــون کــم 
ــره  ــک نم ــد: »ی ــان می گوی ــتاد ناگه ــم« و اس می کن
از میانتــرم همه تــون کــم می کنــم« و آنجاســت 
ــد  کــه دانشــجوی خــود شــیرین کاس لطــف می کن
ــت و  ــد دس ــخی هرچن ــرده و پاس ــاز ک ــس را ب رفرن
ــت  ــتد و مثب ــتاد می فرس ــرای اس ــته را ب ــا نشکس پ
ــه  ــجویی ک ــت! دانش ــا نیس ــا از م ــرد. وی قطع می گی
ســر امتحــان آنایــن، حداقــل دو گوشــی و یــک 
کامپیوتــر یــا لپتــاپ جلویــش بــاز نباشــد، هــم قطعــا 

ــا نیســت!  از م
شــیطنت هایش.  و  اســت  دانشــجویی  دوران 
ــازی  ــی ب ــا گوش ــدن و ب ــر کاس خوابی ــف آخ ردی
ــه  ــال ک ــکاری. ح ــور خراب ــزار ج ــش و ه کردن های
دســت مان بــه شــیطنت های حضــوری نمی رســد، 
نبایــد شــیطنت های غیــر حضــوری را از خــود دریــغ 
ــه  ــیم ب ــم، می رس ــه بگذری ــا ک ــه اینه ــم. از هم کنی
ــت  ــی نیس ــح. یک ــاعت ۸ صب ــن س ــای آنای کاس ه
ــه اســاتید گرامــی بگویــد: »کاس غیــر حضــوری و  ب
ــی دارد؟«  ــه معنای ــا چ ــح واقع ــاعت ۸ صب ــن س آنای
ــاره  ــی درب ــوالی فن ــتاد س ــد اس ــم می خواه ــط دل فق
چگونگــی کار بــا نــرم افــزار کاس هــای مجــازی 
 Alt+F4 ــتاد ــم: »اس ــواب بگویی ــا در ج ــد و م بپرس
رو بزنیــن حلــه« و بعــد بــا خیــال راحــت بــه 
ــوزش  ــا آم ــیم. ت ــان برس ــواب صبحگاهی م ــه خ ادام

ــدرود. ــر ب ــکاری دیگ خراب

ونایی وناییبر مدار مجازیات کر بر مدار مجازیات کر
ونا داستان آموزش مجازی در دوران کر
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مستر بالکمستر بالک
قاعدتــا ارتباطــی بیــن دانشــگاه ســبز، مدیریــت 
مدیریــت  ایضــا  و  بیابانــی  و  خشــک  مناطــق 
روابط عمومــی دانشــگاه فردوســی مشــهد نبایــد وجــود 
داشــته باشــد. امــا جنــاب آقــای دکتــر عــادل ســپهر 
ــده  ــن قاع ــی، از ای ــع طبیع ــکده مناب ــتادیار دانش اس
ــالگرد  ــن س ــه دومی ــری ک ــتند. مدی ــتثنی هس مس
ــن  ــه ای ــگاه ب ــت دانش ــط ریاس ــان توس ــاب ایش انتص
ــرد  ــی عملک ــرای بررس ــه ای ب ــرد، بهان ــمت پرکارب س
ــد. در  ــک فضــای گــرم و صمیمــی گردی ایشــان در ی
آغــاز بایــد بگویــم کــه جــای تعجــب نــدارد کــه ماننــد 
ــاب  ــر رده ای، جن ــئولین در ه ــران و مس ــی مدی تمام
ــدرک و  ــن م ــا بی ربط تری ــم ب ــپهر ه ــر س ــای دکت آق
تحصیــات نســبت بــه حرفــه ی روابــط عمومــی پــای 
در ایــن عرصــه نهاده انــد. از مدیریــت مناطــق خشــک 
و بیابانــی تــا مدیریــت دفتــر ریاســت- کــه البتــه مــا 
ــا کنــون دفتــر ریاســت دانشــگاه را ندیده ایــم-  کــه ت
کاشــفان  کــه  دارد  وجــود  مشــابهت هایی  حتمــا 
کشــف روابــط بیــن اشــیا و افــراد می بایســت هرچــه 
ــجویان  ــار دانش ــود را در اختی ــای خ ــریع تر یافته ه س
ــرار داده و الگــوی الزم جهــت پیشــرفت  ــد ق عاقه من

ــازند. ــا س ــئولیت را مهی در مس
ــت  ــی ریاس ــای دکترکاف ــاب آق ــه جن ــی ک  در پیام
دانشــگاه فردوســی بــرای انتصــاب دکتــر عــادل ســپهر 
بــه عنــوان مدیــر دفتــر ریاســت و روابط عمومــی 
دانشــگاه فردوســی منتشــر کرده انــد، می خوانیــم 
کــه »بــا توجــه بــه اهمیــت روابــط عمومــی، اهتمــام 
ویــژه نســبت بــه انجــام وظایــف و مأموریت هــای 
ــور  ــذار داشــته باشــید. ام ــم و تأثیرگ ــن حــوزه مه ای
ــوع،  ــه ارباب رج ــخگویی ب ــه پاس ــی از جمل مهم
اطاع رســانی مــداوم و انعــکاس ســریع و 
ــی  ــود کیف ــگاه، بهب ــای دانش ــق برنامه ه دقی
ــری  ــری، بهره گی ــانه ای و خب ــای رس برنامه ه
از تمــام ابزارهــای رســانه ای و فرهنگــی، رصــد 
ــازنده  ــل س ــانه ها، تعام ــار رس ــل اخب و تحلی
ــزاری  ــزی و برگ ــانه ها و برنامه ری ــه رس ــا کلی ب
و شــورای  هیئت رئیســه  منظــم جلســات 

دانشــگاه از اهــم مســئولیت های جنابعالــی بــه 
شــمار می آیــد.« مصادیقــی کــه در پیــام دکتــر کافــی 
ــود  ــت، خ ــده اس ــپهر آم ــر س ــف دکت ــرح وظای در ش
ــرد ایشــان  ــرای محــک زدن عملک ــنجه ب ــن س بهتری
می باشــد. صــد البتــه بــدک نیســت تــا همیــن مــوارد 

ــم. ــک بررســی نمایی ــه تفکی را ب

در بــاب پاســخگویی بــه ارباب رجــوع و انعکاس ســریع 
و دقیــق برنامه هــای دانشــگاه، هــر چــه بگوییــم کــم 
گفته ایــم. اگــر یــک دور از ابتــدا تــا انتهــای صفحــه و 
کانــال رســمی دانشــگاه را بگردیــد، حتــی یــک پیــام 
ــرای ســاخت یــک مجســمه ۴۰  ــر تصمیــم ب مبنــی ب
متــری را نخواهیــد دیــد. یــا مثــًا تصویــب طــرح پولی 
شــدن رفــت و آمــد وســایل نقلیــه بــه دانشــگاه یــک 
ســال بعــد از مطــرح شــدن در جلســات هیئــت امنــا 
ــای  ــرای برداشــتن دیواره ــا شــهرداری ب ــق ب ــا تواف ی
ــه یکــی از پرجرم تریــن  دانشــگاه و اتصــال دانشــگاه ب
مکان هــای شــهر مشــهد یعنــی بوســتان ملــت، خــود 
مصادیقــی هســتند کــه بــه خوبــی مجمــوع عملکــرد 

ــانی  ــی اطاع رس ــد اعل ــگاه در ح ــی دانش روابط عموم
اخبــار و اتفاقــات درون دانشــگاه نشــان می دهــد. 
ناگفتــه نمانــد کــه پــس از انتشــار مــوارد ذکــر 
شــده از گوشــه و کنارهــا، دفتــر روابــط عمومــی 
ــف  ــب، تحری ــه تکذی ــده و ب ــار دســتپاچگی گردی دچ
ــت.  ــده  اس ــت الزم ورزی ــوارد جدی ــن م ــب ای و تخری
ــط  ــت رواب ــی دس ــوارد حت ــن م ــی ای ــه در تمام البت
 عمومــی دانشــگاه بــرای عکس العمــل الزم بــاز نیســت 

ــورد. ــری آب می خ ــای دیگ ــه از ج و قضی
ــم  ــری ه ــانه ای و خب ــای رس ــی برنامه ه ــود کیف بهب
دربــاره  اســت.  روابط عمومــی  مدیریــت  خــوراک 
ــه در  ــت ک ــی اس ــه کاف ــن نکت ــم ای ــمت ه ــن قس ای
روابط عمومــی  رســانه ای  و  جدیــد  خاقیت هــای 
دانشــگاه، تصاویــر جلســات مزیــن بــه قالی هــای 
ــی پهــن شــده در وســط میــز کنفرانــس  اصیــل ایران
ــاز مســئولین  ــری جلســات فضــای ب ــزارش تصوی و گ
ــای  ــه ای و از نماه ــی حرف ــه صــورت خیل دانشــگاه ب
پرنده هــای  تنهــا  کــه  می باشــد  العقــول  محیــر 
بــه گرفتــن چنیــن تصاویــری  قــادر  جاسوســی 
می باشــند. البتــه از حــق نگذریــم نکتــه بســیار عالــی 
ــت  ــن اس ــگاه ای ــانه های دانش ــت رس ــود کیفی در بهب
کــه در تمامــی پســت های پیــج اینســتاگرام دانشــگاه 
ــدای  ــا خ ــت ت ــده اس ــال ش ــی غیرفع ــکان نظرده ام
ــا دانشــگاه  ــاط ب ــرای ارتب ــی ب نکــرده دانشــجو مدخل

ــد. ــدا نکن پی
رصــد و تحلیــل اخبــار رســانه ها را کــه بایــد بــه قربــان 
ــر  ــاب دکت ــه جن ــم ک ــت نمی دان ــت. در حقیق آن رف
ســپهر چقــدر رســانه ها را دنبــال می کننــد. امــا ایــن 
را بایــد عــرض کنــم صحبت هــای ایشــان بــه عنــوان 
ــا رســانه های بی طــرف  ــده ب شــخص اول مصاحبه کنن
شــهری و کشــوری حــول مســئله مجســمه فردوســی، 
دانشــجویان را از هاله هــای ابهــام خــارج کــرد و 
الحــق و االنصــاف ایــن حجــم از تناقض گویــی در 
ــبت  ــه نس ــی چ ــئولین روابط عموم ــای مس صحبت ه
ــص نســبت  ــه تناق ــر مســئولین، چ ــه ســخنان دیگ ب
بــه ســخن های قبلــی خودشــان جــای شــگفتی دارد. 

وابط عمومی و دفتر ریاست دانشگاه فردوسی مشهد نقدی صمیمانه و عاشقانه بر مدیریت ر

ــی  ــت روابط عموم ــد فعالی ــر رون اگ
قبــال  در  فردوســی،  دانشــگاه 
پاســخگویی  و  اطاع رســانی 
ــق  ــه ح ــش های ب ــه پرس ــبت ب نس
ســطح  همیــن  در  دانشــجویان 
ــتن  ــه بس ــد، ن ــی بمان ــف باق ضعی
ــه  ــردن و ن ــاک ک ــه ب ــا، ن کامنت ه
راهگشــا  متناقــض  مصاحبه هــای 
دانشــجویان  و  بــود  نخواهــد 
تمــام  از  دانشــگاه،  مطالبه گــر 
ــرای اصــاح و  تــوان قانونــی خــود ب
هدایــت مســئولین مربوطــه اســتفاده 

ــرد. ــد ک خواهن
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مستر بالکمستر بالک
ــی  ــه پاســخگویی های دســته اول روابط عموم ــد ک بمان
معانــد  رســانه های  دســته پنجم  اخبــار  دانشــگاه، 
ــود  ــای گل آل ــن فض ــر همی ــد و اگ ــوب می ش محس
هــم بــرای ماهیگیــری عــده ای فراهــم نمی شــد، 
شــاید تــا ابــد کســی بــرای حــرف دانشــجو تــره خــرد 

نمی کــرد.
ــای  ــام ابزاره ــری از تم ــئله بهره گی ــت مس و در نهای
رســانه ای و فرهنگــی اســت کــه در نــوع خــود از 
عجایــب هفت گانــه محســوب می شــود و »مســتر 
ــری  ــش و بهره گی ــد و کوش ــت جه ــا نهای ــاک«  ب ب
ــود،  ــانه ای موج ــای رس ــود و ابزاره ــوان خ ــام ت از تم
تمامــی دانشــجویانی کــه ســواالت خــود را در رابطــه 
ــد  ،  ــن ماه هــای دانشــگاه پرســیده بودن ــات ای ــا اتفاق ب
از دم تیــغ بــاک گذراندنــد کــه در ایــن یــک مــورد 
بخصــوص معنــای واقعــی روابط عمومــی حاصــل 
گردیــده اســت. پــس از کندوکاوهــای فــراوان ، کاشــف 

ــدی  ــاک شــاعر توانمن ــه مســتر ب ــد ک ــه عمــل آم ب
نیــز هســتند و یکــی دوتــا از شعرهایشــان را هــم بــه 
ــکات  ــام مش ــه تم ــس ریش ــته اند. پ ــتراک گذاش اش
ــه لطیــف  ــن روحی ــاد ای ــه احتمــال زی ــدا شــد و ب پی
ــی  ــه ی خوب ــجویی میان ــه ی دانش ــا مطالب ــاعری ب ش
نداشــته اســت و دانشــجویان نمی دانســتند بــا دو 
عــدد تــگ و درخواســت پاســخگویی، احساســات 
ایشــان جریحــه دار می شــود و اقــدام بــه بــاک کــردن 
می کننــد و دســت دانشــجویان مشــتاق پاســخگویی را 
ــه هــم  ــن نکت ــه ای ــد. البت در پوســت گــردو می گذارن
قابــل توجــه اســت کــه ایشــان بــا توجــه بــه نامــی کــه 
دارنــد انســان عادلــی هســتند و چــون ایــن احتمــال را 
ــه عــدل پاســخگوی همــه  ــوان ب ــد کــه نمی ت می دادن
بــود، پــس بــا رعایــت عدالت بــه هیچ کســی پاســخگو 
نشــدند، تــا هــم خیــال خودشــان راحــت شــود و هــم 
بــا بــاک کــردن مــا خیــال مــا را هــم راحــت کننــد، 

ــگاه  ــی دانش ــن روابط عموم ــه ای ــان ب ــر دلم ــه دیگ ک
خــوش نباشــد. 

علــی ای حــال بــا توجه بــه تمــام شــدن دوره مدیریت 
دکتــر ســپهر و شــارژ مجــدد آن بــه وســیله ی آقــای 
ــه صــورت جــدی  ــد ب ــن مســأله بای ــی، ای ــر کاف دکت
ــت  ــد فعالی ــر رون ــه اگ ــرد ک ــرار بگی ــه ق ــورد توج م
ــاع  ــال اط ــی در قب ــگاه فردوس ــی دانش روابط عموم
ــه  ــش های ب ــه پرس ــبت ب ــخگویی نس ــانی و پاس رس
ــی  ــف باق ــطِح ضعی ــن س ــجویان در همی ــق دانش ح
ــان  ــر ریاســت دانشــگاه همچن ــت دفت ــد و مدیری بمان
ــوم  ــرای عم ــر ضــرور ب ــای غی ــری فعالیت ه ــر پیگی ب
ــا،  ــه بســتن کامنت ه ــورزد، ن دانشــگاهیان اســتمرار ب
ــا  ــه مصاحبه هــای متناقــض و ی ــه بــاک کــردن و ن ن
ــا  ــو ب ــجویی همس ــای دانش ــتفاده از گروه ه ــی اس حت
منافــع، برایشــان راهگشــا نخواهــد بــود و دانشــجویان 
ــود  ــی خ ــوان قانون ــام ت ــگاه، از تم ــر دانش مطالبه گ
بــرای اصــاح و هدایــت مســئولین مربوطــه اســتفاده 

خواهنــد کــرد.

محمدامین ناصری فرد
97صنایع مواد غذایی
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انقالب سومانقالب سوم
مــردم ایــران از ابتــدای تاریــخ مردمــی عدالت طلــب و 
ــد. رگه هــای ایــن حق طلبــی از آغازیــن  حق گــرا بودن
زمــان تمــدن در ایــران تــا حکومــت فعلــی پیداســت. 
ایــن رونــد البتــه بیشــتر در بطــن مــردم وجود داشــته 
ــاه  ــت ش ــلطنتی، لیاق ــام س ــبب نظ ــه س ــت و ب اس
ــر  ــخ معاص ــه ای از تاری ــوده. در بره ــذار ب ــیار اثرگ بس
ــن و  ــت خائ ــود اقلی ــتعمار و وج ــوذ اس ــبب نف ــه س ب
ــد  ــود آم ــا بوج ــی از وادادگی ه ــوان، خیل ــاهانی نات ش
و گــواه ایــن حقیقــت، حکومــت سراســر فاجعــه 
قاجــار در ایــران بــود. مــردم ایــران در فقــر و غــرق در 
مشــکات بودنــد و شــاه در ســفر و ســرای، در میــان 
زنــان و بعضــا مــردان زیبــارو، غــرق در عیــش و نــوش 
ــه در  ــی و اصاح گرایان ــای مل ــود. نهضت ه ــاه ب و گن
ــد و در  ــوع می کنن ــن دوران، طل ــت درای ــروب عدال غ
ــد و از  ــی دارن ــتگاه اجتماع ــون خواس ــی چ ــر زمان ه
ــود را در دل  ــای خ ــد، ج ــاال می آین ــردم ب ــن م بط
ــرار  ــی ق ــال عموم ــورد اقب ــد و م ــاز می کنن ــردم ب م
نیــز  رهبــران  و  روشــنفکران  وظیفــه  می گیرنــد. 
ــا و  ــن جنبش ه ــه ای ــیدن ب ــامان بخش ــت و س هدای
تــاش بــرای گرفتــن امتیــازات اصاح گرایانــه از 
ــا  ــی ت ــی حت ــه گاه ــت ک ــذل اس ــای مبت حکومت ه
مــرز برانــدازی یــک حکومــت نیــز پیــش مــی رود. از 
ــه دوران  ــوط ب ــن اعتراضــات، مرب ــی تری ــه مردم جمل
ــروزی  ــه پی ــه ب ــود ک ــاه ب ــن ش ــلطنت مظفرالدی س
ــش  ــر ک ــد درگی ــد و هرچن ــروطه انجامی ــت مش نهض
و قوس هــای فراوانــی شــد ولــی پایه گــذار یــک 
ــوری  ــض دیکتات ــت نق ــه در جه ــت اصاح گرایان حرک
ــوی دوم  ــت پهل ــدن حکوم ــد از روی کار آم ــود. بع ب
نیــز نهضــت ملــی شــدن نفــت نتیجــه اجتمــاع مــردم 
تحــت حمایــت اشــخاصی همچــون آیــت اهلل کاشــانی 
ــدق و  ــر مص ــان دکت ــمندانی بس ــام اندیش ــا اهتم و ب
تیــم نخســت وزیری بــود. نهضت هــای ملــی اگــر 
ــه  ــوم ب ــوند محک ــی ش ــمند ته ــا اندیش ــر ی از رهب
شکســت انــد؛ و ایــن دقیقــا همــان اتفاقــی بــود کــه 
بــرای نهضــت ملــی شــدن نفــت افتــاد. اختــاف بیــن 
مراجــع جنبــش منجــر بــه شکســت ایــن نهضــت در 
ــد  ــرداد گردی ــای ۲۸ م ــرای کودت ــال1۳۳۲ و ماج س
ــا ســال1۳۵۷  ــی کــه ت ــا ایجــاد وقفــه ای طوالن کــه ب
بــه پیــروزی انقــاب انجامیــد، بــه درازا کشــید. انقاب 
ــه  ــران ادام ــب نظ ــی صاح ــر برخ ــه در نظ ــران ک ای
ــا رویکرد هــای  ــود، ب همــان نهضــت ســالهای 1۳۲۹ ب
ــوادث  ــر ح ــود درگی ــای خ ــن روزه ــاوت؛ از اولی متف
ریــز و درشــت داخلــی و بیــن المللــی بــوده و هســت. 

ــاه و۲1   ــه ۸ م ــا ک ــن اتفاق ه ــن ای ــی از مهمتری یک
روز پــس از پیــروزی انقــاب واقــع شــد تســخیر 
ســفارتخانه آمریــکا بــود کــه برخــاف قــرارداد ویــن و 
حتــی طبــق برخــی نظــرات رســیده از همــان زمــان، 
در ابتــدا خــاف نظــر امــام خمینــی )ره( بــوده اســت 
ــل دارد. حــال  ــل اندکــی جــای تام ــن دلی ــه همی و ب
ــتن  ــا داش ــوی ب ــم پهل ــود؟ رژی ــه ب ــرا چ ــا ماج واقع
جهت گیری هــای  بــا  اپوزیســیون  گــروه  ده هــا 
ــتی  ــپ مارکسیس ــروه چ ــود. از گ ــرو ب ــف روب مختل
و حــزب تــوده تــا چریک هــای مجاهدیــن خلــق 
و  قومــی  چریک هــای  و  اســامی  چریک هــای  و 
گروه هــای برانــداز از توده هــای مختلــف جامعــه و 
ــر  ــالهای آخ ــی در س ــران ول ــف ای ــای مختل قومیت ه
حکومــت پهلــوی همگــی رهبــری امــام خمینــی 
بعنــوان پرچمــدار اصلــی مبــارزه بــا شــاه را پذیرفتــه 

ــد. بودن

ــا  ــود ب ــت خ ــت و پوس ــا گوش ــر از درون ب ــی اگ  حت
ــی  ــد ول ــف بودن ــام مخال جهت گیری هــای اســامی ام
ــا  ــدازی حکومــت چــاره ای جــز همراهــی ب ــرای بران ب
امــام نداشــتند. زیــرا گفتمــان امــام فراگیرتریــن 
و پرطرفدارتریــن تفکــر میــان مــردم بــود، کــه 
ــا انقــاب همــراه  ــه را ب ــت جامع ــود اکثری توانســته ب
ــن تفاوت هــای  ــروزی انقــاب ای ــا بعــد از پی ــد. ام کن
ــان شــد و ســرآغاز  ــام نمای ــر ام ــا تفک ایدئولوژیکــی ب
گردیــد.  انقابیــون  میــان  جدل هایــی  و  بحــث 

مبــارزات  ارکان  از  یکــی  بعنــوان  آمریکاســتیزی 
ــا  ــود ت گروه هــای چــپ رادیــکال از ابتــدای انقــاب ب
ــق  ــی خل ــای فدای ــن۵۷ چریک ه ــه ۲۵بهم ــی ک جای
بــه ســفارت آمریــکا حملــه کــرده بودنــد کــه بــا ورود 
نیروهــای انقــاب، ایــن افــراد از ســفارت خــارج شــده 
و بــه ســفیر آمریــکا تضمیــن تامیــن امنیــت از طــرف 
دولــت موقــت داده شــده بــود. امــا نظــر امــام دربــاره 
ــک  ــتقال دیپلماتی ــری و اس ــه براب ــتر ب ــکا بیش آمری

ــات.  ــی ارتباط ــع تمام ــا قط ــوده ت ب
ــی  ــن مدع ــات ای ــرای اثب ــوی ب ــواهد ق ــی از ش یک
ــفارتخانه  ــخیر س ــل از تس ــد روز قب ــه چن ــوط ب مرب
ــر  ــان اســت کــه شــهید چمــران )وزی یعنــی دهــم آب
دفــاع و نماینــده امــور انقــاب دولــت موقــت( همــراه 
بــا مرحــوم ابراهیــم یــزدی )وزیــر امورخارجــه و معاون 
ــر(  ــت وزی ــازرگان )نخس ــر ب ــر( و دکت ــت وزی نخس
ــران،  ــاب ای ــت انق ــت موق ــدگان دول ــوان نماین بعن
ــاب  ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــرکت در جش ــرای ش ب
الجزایــر در ایــن کشــور مســتقر بودنــد؛ بــا نماینــدگان 
بلندپایــه دولــت آمریــکا کــه شــامل وزیــر امورخارجــه، 
ــه در  ــکا ک ــی آمری ــت مل ــاور امنی ــاع ومش ــر دف وزی
جشــن حضــور داشــتند، بــه درخواســت آنهــا، دیــدار 
داشــتند. ایــن دیــدار بــا واکنش هــای بشــدت تنــدی 
ــود؛ در  ــراه ب ــور هم ــل کش ــا در داخ ــرف چپ ه از ط
حالــی کــه دکتــر یــزدی بعــد از آن ســفر وقتــی بــرای 
ــام  ــزل ام ــه من ــزارش ب ــام و دادن گ ــا ام ــات ب ماق
ــرای  ــد ب ــام میدهن ــه ام ــنهاد هایی ب ــد، پیش می رون
ــی  ــکا مبن ــا آمری ــل ب ــاط کام ــا قطــع ارتب ــف ی تضعی
ــت  ــِد پیشــنهادی دول ــرش ســفیر جدی ــدم پذی ــر ع ب
آمریــکا و حتــی تقلیــل ســفارت بــه کنســولگری 
ــن  ــه ای ــد ک ــفارتخانه میدهن ــتن س ــی بس ــا حت و ی
ــن  ــا مخالفــت امــام همــراه می شــود. ای پیشــنهاد ها ب
خاطــره ی نقــل شــده می توانــد بیانگــر ایــن باشــد کــه 
امــام در آن زمــان دربــاره ی قطــع ارتبــاط بــا آمریــکا 
بــه نتیجــه قطعــی نرســیده بودنــد. بحــث ایشــان بــر 
ســر دخالت هــای آشــکار امپریالیســم جهانــی در 
ــود و فــرض امــام، امــکان  ــران ب حکومــت مســتقل ای
وجــود داشــتن ســفارتخانه آمریــکا در ایــران ولــی در 

شــاید انقــاب ســومی نیــاز باشــد. 
انقابــی مخصــوص جوانان بــرای اصاح 
بدعت هــا، ناکارامدی هــا و کژی هــای 
ــی  ــتم. جوانان ــر سیس ــده ب ــل ش تحمی
مدیریــت  دانش هــای  از  بهره منــد 
ــای  ــه آرمان ه ــخ ب ــان راس ــا ایم ــه ب ک
انقــاب بتواننــد تصمیماتــی برپایــه 
ــه و کشــور را از  ــت گرفت ــش و عدال دان
ــد. ــارج کنن ــروز خ ــم ام ــرایط مبه ش

وایت تحلیلی تاریخی  تسخیر النه جاسوسی آمریکا ر

اجتماعی
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عیــن حــال یــک رابطــه دیپلماتیــک برپایــه برابــری و 
اســتقال بــوده اســت، بــدون دخالــت دولــت آمریــکا 
ــک  ــام ی ــوژی ام ــع ایدئول ــران. درواق ــت ای در حکوم
ــاره  ــود و درب ــی ب ــا ســلطه گری نظــام جهان ــارزه ب مب
آمریــکا رابطــه برپایــه برابــری مدنظــر ایشــان بــود ولی 
ــوز  ــا همــکاری هن ــل و ی ــن تقاب ــاره اســتراتژی ای درب
ــرض  ــن ف ــد. ای ــیده بودن ــی نرس ــی قطع ــه تصمیم ب
اندکــی گیــج کننــده بنظــر می رســد ولــی وقتــی بــه 
شــرح دیگــری از ســاعت های قبــل از تســخیر رجــوع 

می کنیــم، قابــل تامل تــر می شــود. 
از  گروهــی  پیروخط امــام  مســلمان  دانشــجویان 
جوانــان پیــرو مکتــب انقــاب امــام بودنــد و بــه ســبب 
همیــن دلبســتگی، ایــن نــام را بــرای خــود برگزیــده 
بودنــد. از همــان اولیــن ســاعات پذیــرش شــاه توســط 
ــن  ــت ای ــرای معالجــه کــه گمــان آن می رف ــکا ب آمری
پذیــرش نوعــی دهن کجــی بــه انقــاب و زمینــه 
ســازی بــرای کودتایــی بســان ۲۸مــرداد باشــد، طــی 
ــه  ــم ب ــران تصمی ــراف ته ــای اط ــاتی در کوه ه جلس
تســخیر ســفارت آمریــکا می گیرنــد. ولــی بــرای 
اطــاع امــام و کســب اجــازه، می خواهنــد ایــن 
موضــوع بــا امــام مطــرح شــود. یکــی از افــراد نزدیــک 
بــه امــام بــه آنهــا می گویــد در صــورت اطــاِع 
ــد و  ــت می کنن ــه مخالف ــن نقش ــا ای ــان ب ــام ایش ام
جلــوی آن را می گیرنــد. بــر همیــن اســاس شــما بــه 
ســفارتخانه برویــد و امــام خودشــان اطــاع می یابنــد 
کــه بــا موافقــت دانشــجویان، تصمیــم بــر حملــه بــه 

ــود. ــه می ش ــام گرفت ــاع ام ــدون اط ــفارت ب س
 براســاس ایــن حقایــق تاریخــی کــه بنظــر می رســد 
ــت؛  ــر اس ــزدی نزدیک ت ــوم ابراهیم ی ــل مرح ــه نق ب
امــام خمینــی )ره( بــا حملــه بــه ســفارت آمریــکا در 
ابتــدای امــر مخالــف بوده انــد و حتــی دنبــال راهبردی 
ــی  ــکا می گشــتند. ول ــا آمری ــه ب ــرای مقابل مناســب ب
پــس از ایــن تســخیر ســفارتخانه، بــه نــاگاه نظــر امــام 
ــق  ــتیزی مطل ــه آمریکاس ــتراتژیک ب ــی اس ــه دالیل ب

تبدیــل تغییــر کــرد.
ــی  ــان مذهب ــد: اول، آنکــه جری ــل عبارت  ان ــن دالی  ای
انقــاب تحــت فشــار و پروپاگانــدای جریان هــای چــپ 
رادیــکال و ســلطنت طلب قــرار گرفتــه بــود مخصوصــا 

پســای دیــدار بــا هیئــت آمریکایــی در الجزایــر.
ــی  ــه اصل ــه بدن ــجویان ب ــودن دانش ــته ب  دوم، وابس
انقــاب؛ زیــرا درصــورت عــدم حمایــت از آنهــا دولــت 
ــکا و  ــه آمری ــران خســارت علی ــه جب ــور ب ــران مجب ای
ــتی  ــد امپریالیس ــتقال و ض ــه اس ــن وج ــن رفت ازبی

ــد.  ــران می ش ــاب ای انق
ــی  ــر جاسوس ــی ب ــیار مبن ــواهد بس ــف ش ــوم، کش س

کارمنــدان ســفارت و تــاش در جهــت برانــدازی 
ــران.  ــاب ای انق

و  انقــاب  امــام دربــاره  فلســفی  تفکــر  چهــارم، 
ــاور  ــان ب ــرا ایش ــود؛ زی ــوی ب ــت پهل ــدازی حکوم بران
ــک  ــاز ی ــد زمینه س ــران می توان ــاب ای ــتند انق داش
مــوج استکبارســتیزی در میــان کشــورهای مســلمان 
ــان  ــر جه ــب در سراس ــای آزادی طل ــی ملت ه و حت
بینــش،  آن  راســتای  در  را  اقــدام  ایــن  و  باشــد 

دانســت.  اســتراتژیک  می تــوان 
پنجــم، بســتن دهــان منتقــدان و مغلطه گــران مبنــی 
ــه اصطــاح روی  ــه غــرب و ب ــر وابســتگی انقــاب ب ب

کار آوردن نظــام توســط خارجــی هــا. 
بــرای  می توانســت  ســفارتخانه  تســخیر  ششــم، 
ــاوه  ــا ع ــم آورد ت ــر فراه ــت باالت ــک دس ــران ی ای
ــاه و  ــه ش ــی ک ــوع، ثروت ــاه مخل ــری ش ــر بازپس گی ب
ــرف  ــا ص ــد ی ــرده بودن ــارج ک ــور خ ــان از کش درباری
ــه  ــود ب ــده ب ــی ش ــرکت های خارج ــهام ش ــد س خری

ــود. ــده ش ــران بازگردان ای
ــا  ــه آن اشــاره کــرد کــه ب ــوان ب ــورد آخــر، می ت  و م
تســخیر ســفارت آمریــکا، بــار دیگــر توجــه رســانه های 
و  می شــد  معطــوف  ایــران  انقــاب  بــه  جهانــی 
انقابیــون می توانســتند از ایــن مــوج رســانه ای بــرای 
معرفــی انقــاب بــه ســایر مــردم دنیــا اســتفاده کننــد. 
ــه »انقــاب  ــام ب ــن تســخیر کــه توســط ام پســای ای
دوم« تعبیــر شــد، هزینه هایــی را بــه کشــور تحمیــل 
کــرد کــه شــاید بــا عــدم مدیریــت درســت مســئولین 
داخلــی و سیاســت بین المللــی همچــون خشــتی 
ــرد.  ــل ک ــور را مخت ــای کش ــاس فعالیت ه ــج، اس ک
و ایــن خشــت کج گاه منجــر بــه روی کار آمــدن 
دولت هایــی شــد کــه بــا اتخــاذ رویکــرد بــه نــگاه بــه 
خــارج، باعــث ازهــم گســیختگی اســتراتژی درســت 

ــا تفکــر نئواســتعماری غــرب شــد. ــه ب ــرای مقابل ب
ــت  ــای عدال ــه دارد و ملت ه ــتقال و آزادی هزین اس
طلــب بــا هزینه هــای اســتقال مشــکل ندارنــد، 
ــا هزینه تراشــی ها و هزینه ســازی ســلیقه ای  مشــکل ب
برخــی مســئولین اســت. آنجایی کــه تســخیرکنندگان 
ــی  ــپورت آمریکای ــان پاس ــکا فرزندان ش ــفارت آمری س
از  آن هــا  زندگــی الکچــری  و  تحصیــل  و  دارنــد 
و  پــدر  اختیــار  در  مالــی  رانت هــای  و  حقوق هــا 
مادرشــان تامیــن می شــود. آنجایــی کــه تســخیر 
ــر از  ــا ســن های کمت ــی ب ــرای جوانان ــفارت ب ــک س ی
ــا  ــی ت ــت ول ــی اس ــری و سیاس ــوغ فک ــان بل ۲۵ نش
همیــن االن کــه مویــی در سیاســت و ریاســت ســفید 
کرده انــد بــا تصویــب قوانینــی همچــون شــرط ســنی 
ــد  ــکان رش ــی ام ــای سیاس ــیاری جایگاه ه ــرای بس ب

ــی  ــد. برخ ــت را گرفته ان ــن مملک ــان ای ــی جوان و ترق
ــران داعیــه دار تفکــری هســتند  اشــخاص در نظــام ای
ــه کل  ــاد ب ــرد، انتق ــک ف ــه ی ــاد ب ــی انتق ــه گوی ک
سیســتم اســت. ایــن رفتــار آنهــا ماننــد کاشــت دانــه 
ــروع  ــت ش ــس از کاش ــال ها پ ــه س ــت ک ــی اس بلوط
بــه دادن محصــول بــرای خــود و فرزندان شــان کــرده 
ــق  ــاختارهای خل ــی در س ــکل از بی عدالت ــت. مش اس
شــده توســط مســئولین اســت. مشــکل تفکــری 
اســت کــه رانــت و ناکارآمــدی خلــق می کنــد آن هــم 

ــئولین.  ــی مس ــت برخ ــر منفع بخاط
ــاب  ــال۵۷ و انق ــاب اول در س ــر انق ــتی اگ ــه راس ب
ــاز  ــومی نی ــاب س ــاید انق ــت، ش ــان اس دوم در1۳ آب
باشــد، انقابــی بــرای بدســت گرفتــن انقــاب از 
ــرای  ــان ب ــی مخصــوص جوان ــی! انقاب مســئولین فعل
اصــاح بدعت هــا، ناکارامدی هــا و کژی هــای تحمیــل 
ــای  ــد از دانش ه ــی بهره من ــر سیســتم. جوانان شــده ب
مدیریــت مبتنــی بــر اقلیــم سیاســی، اجتماعــی، 
ــخ  ــان راس ــا ایم ــه ب ــران ک ــادی ای ــی و اتقص فرهنگ
ــه  ــی برپای ــد تصمیمات ــاب بتوانن ــای انق ــه آرمان ه ب
دانــش و عدالــت گرفتــه و کشــور را از شــرایط مبهــم 
ــت  ــه براســاس لیاق ــی ک ــد. جوانان ــارج کنن ــروز خ ام
تاثیرگــذار می رســند  بــه پســت های مدیریتــی و 
ــدرت و  ــد ق ــواری مفاس ــابقه پاچه خ ــاس س ــه براس ن

اتتخاباتی شــان. ســتاد های  در  فعالیــت 
دولــت جــوان انقابــی روی کار نخواهــد آمــد تــا 
ــر،  ــاب و تفک ــدن کت ــای خوان ــا بج ــان م ــی جوان وقت
مســتند ببیننــد و ســخنرانی گــوش فــرا دهنــد. 
مســئول انقابــی در عصــر امــروز کســی نیســت کــه 
ــود و  ــی خ ــوق نجوم ــود و از حق ــوار ش ــوس س لکس
هــم ســفره هایش در صداوســیما دفــاع کنــد. مســئول 
انقابــی کســی نیســت کــه جوانــان متولــد دهــه۶۰ را 
ــدش  ــرای فرزن ــا ب مشــکل کشــور اعــام می کنــد و ی
مدرســه خصوصــی تاســیس کنــد کــه اگــر این گونــه 
بــود، امــام انقــاب دربــاره جوانــان نمی فرمــود: شــما 
ذخیــره ی مــا هســتید و مــن خدمت گــزار شــما 
هســتم. رهبــر انقــاب بارهــا گفته انــد گــره مشــکات 
ــکل  ــود. مش ــاز می ش ــان ب ــت جوان ــه دس ــور ب کش
امــروز درواقــع قبیله گرایــی انقابیــون ســال های 
ــومی  ــاب س ــکل انق ــع مش ــرای رف ــت و ب ــش اس پی
ــکار  ــی و ب ــاب جوانگرای ــان انق ــه هم ــت ک ــاز اس نی
بــردن جوانــان الیــق و بــا اخــاص در جایــگاه درســت 

اســت.
آنکه هفت اقلیم عالم را نهاد

هر کسی را آنچه الیق بود داد

امیرعلی وطن دوست باجگیران
97 مهندسی مواد و متالورژی
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پیامبر رحمت
فرهنگی

ســاخت  و  تولیــد  ســابقه  کــه  نقویــان  مهــدی 
مســتند هایی از جملــه »رمــز و راز ملکــه« و مجموعــه 
مســتند »خــارج از دیــد« را در کارنامــه حرفــه ای خود 
ــات  ــه واقعی ــر پای ــتندی ب ــاختن مس ــراغ س دارد، س
ــه  ــده از جامع ــنیده ش ــده و ش ــر دی ــق کمت و حقای
آمریــکا بــا عنــوان »تایتانیــک« رفتــه اســت. مســتند 
تایتانیــک روایتگــر افــول ابــر قدرتــی آمریــکا در همــه 
ــود کــه در  عرصه هاســت. تایتانیــک کشــتی بزرگــی ب
اوایــل قــرن بیســتم ســاخته شــده بــود، غــول آهنــی 
عظیمــی کــه ســازندگانش معتقــد بودنــد حتــی خــدا 
هــم نمی توانــد آن را غــرق کنــد، امــا در همــان ســفر 
ــاق  ــه اعم ــوه یخــی، آن را ب ــک ک ــکا، ی ــه آمری اول ب
ــی  ــانه ای خیل ــتی افس ــن کش ــتان ای ــرد. داس آب ب
ــزرگ از  ــن روزهــای آمریکاســت. ســازه ای ب شــبیه ای
انــواع فناوری هــا کــه خیلــی ســنگین شــده و فاصلــه 
طبقاتــی هــم در آن بیــداد می کنــد و هماننــد آن 
ــتند  ــت. مس ــدن اس ــرق ش ــال غ ــی در ح ــول آهن غ
ــورد  ــه ای در م ــاً ۷۳ دقیق ــر تقریب ــک اث ــک ی تایتانی
بحث هــای داخلــی آمریکاســت، کــه از جملــه در 
گســتره مســائل حــوزه سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی 
و رویکرد هــای نژادپرســتانه بــه آن هــا می پــردازد. 

ــار و  ــر آم ــی ب ــی مبتن ــگاه واقع ــک ن ــن مســتند ی ای
ــای  ــر بخش ه ــت و دیگ ــوی دول ــه از س ــی ک اطاعات
حاکمیتــی آمریــکا ماننــد اندیشــکده های رســمی 
ــت.  ــت، داراس ــده اس ــر ش ــنامه دار آن منتش و شناس
ــه شــده اســت   ــه مســائلی پرداخت ــن مســتند ب در ای
کــه در رســانه های داخلــی بــه آن هــا پرداختــه 
نمی شــود. ایــن مســتند شــخصیت محور نیســت، 
مبتنــی بــر تحلیــل نیســت و هــر چیــزی کــه در ایــن 
مســتند بــه مخاطــب ارائــه شــده تمامــاً اخبــار، اســناد 
و تصاویــری اســت کــه بــه صــورت رســمی در جامعــه 
ــا  ــکده های آنج ــانه ها و اندیش ــوی رس ــکا و از س آمری
ــر را  ــن اث ــع ای ــت. در واق ــده اس ــام ش ــر و اع منتش
کــه از زمــان انتخابــات ســال ۲۰1۶ و شــروع تبلیغــات 
ــا همیــن اواخــر را در  انتخاباتــی ترامــپ و رقبایــش ت
ــری  ــات پژوهشــی، خب ــر اقدام ــی ب ــرد، مبتن برمی گی
ــت. در  ــده اس ــام ش ــکا انج ــه آمری ــات جامع و بدیهی
ایــن مســتند نشــان داده مــی شــود کــه چــرا تصــور 
متفــاوت بــودن دموکرات هــا بــا جمهوری خواهــان 
ــن دو حــزب  ــه اعضــای ای ــک توهــم اســت و چگون ی
آمریــکا در خدمــت پیاده ســازی و اجرایــی کــردن 

ــتند. ــا هس ــکا در دنی ــت های آمری سیاس

تایتانیک

بــه  حرمــت  هتــک  خبــر  اســت  روزی  چنــد 
ــه  ــام در فرانس ــزرگ اس ــر ب ــدس پیامب ــاحت مق س
ــت  ــد گف ــا بای ــت. ام ــرده اس ــا ک ــه پ ــی ب جنجال های
ــر  ــه ه ــه ای و ب ــر زمین ــا در ه ــی حرمتی ه ــر ب اکث
ــاد  ــل. عن ــا جه ــت و ی ــاد اس ــر عن ــا از س ــخصی ی ش
کــه تکلیــف اش روشــن اســت و در ایــن مطلــب بــه آن 
ــب  ــوع مرک ــه از ن ــل چ ــا جه ــود. ام ــه نمی ش پرداخت
ــوع  ــن ن ــم -ای ــه نمی دان ــم ک ــوع می دان ــه از ن و چ
ــا  ــراه ب ــر هم ــه اگ ــه ک ــل ســتودنی اســت البت از جه
تکاپــو در یافتــن عنصــر نادانســته و یافتــن و دانســتن 
ــرای  ــیاری ب ــای بس ــی دارد و راه ه ــد- درمان آن باش
ــه  ــا مطالع ــن راه ه ــی از ای ــتن. یک ــه دانس ــیدن ب رس
ــد در  ــی نیــز نبای کتــاب اســت. حــال آنکــه هــر کتاب

ــرد. ــا گی ــفره روح ج س
ــد  ــس از آن هتــک حرمــت بای ــی. پ ــا ســخن اصل  ام
گفــت وظیفــه مــا بــه عنــوان مســلمان و پیــرو حضرت 
ــدا شــخصیت واالی ایشــان را  ــه در ابت ــن اســت ک ای
ــاندن  ــاع و شناس ــام دف ــم در مق ــا بتوانی ــیم ت بشناس
ــعی  ــب س ــن مطل ــم. در ای ــدام کنی ــان اق ــه جهانی ب
مــی شــود چنــد کتــاب خــوب و موثــر دربــاره پیامبــر 
ــی  ــز معرف ــتان عزی ــما دوس ــه ش ــام ب ــوار اس بزرگ
ــای  ــن نوشــته از مزیت ه ــاب« آخری ــک آفت شــود. »ی
ــر ســاده آن  ــم روان و نث ــه قل ــوان ب ــاب می ت ــن کت ای
اشــاره کــرد همانطــور کــه در مقدمــه آن آمــده اســت. 
ایــن اثــر در قالــب مینیمالیســتی جــذاب و شــیرین که 

مــورد توجــه نســل جــوان نیــز هســت منتشــر شــده و 
متناســب بــا بی حوصلگــی و پرمشــغله بــودن مخاطــب 
اســت. ایــن کتــاب بــا دیالوگ هــای نمایشــی جذابیــت 
ــرای نوجوان هــای اهــل دانســتن  خاصــی مخصوصــاً ب
ــه  ــا روایتــی ســهل مخاطــب را ب ــن نوشــته ب دارد. ای
ــه ســفارش  ــر ب ــن اث ــد. ای ــرا می خوان ــخ اســام ف تاری
ــی  ــازمان فرهنگ ــه س ــم وابســته ب فرهنگ ســرای خات
ــهر در  ــر ش ــه نش ــران و موسس ــهرداری ته ــری ش هن
صــد و ســه صفحــه و شــمارگان ده هــزار نســخه 
منتشــر شــده اســت. کتــاب »ســیمای پیامبــر خــدا« 
ترجمــه کتــاب کهــل البصــر اســت. نگارنــده بــا قلــم 
خویــش بــه زندگــی پیامبــر از زمــان تولــد تــا رحلــت 
ایشــان پرداختــه اســت. در ایــن کتــاب به غیر از شــرح 
زندگــی حضــرت از اخــاق و حســنات ایشــان ســخن 
بــه میــان آمــده اســت و همین طــور موضوعاتــی 
بــا  ازدواج  را چــون وفــات حضــرت عبدالمطلــب 
ــب  ــون ابوطال ــراد چ ــی اف ــه و زندگ ــرت خدیج حض
ــای  ــه جنگ ه ــز ب ــان نی ــد. در پای ــی می کن را بررس
ــم در  ــر اعظ ــیمای پیامب ــردازد. »س ــی پ ــرت م حض
آیینــه نهــج الباغــه« نوشــته ی آیــت اهلل محمدتقــی 
ــه  ــت ک ــر اس ــورد پیامب ــت در م ــزدی اس ــاح ی مصب

ــخنان  ــای س ــر بخش ه ــیری ب ــه تفس ــدف آن ارائ ه
امیرالمومنیــن علــی علیــه الســام دربــاره نبــوت 
پیامبــر اعظــم صلــی اهلل علیــه وآلــه و پاســخگویی بــه 
بخشــی از شــبهه افکنی هــا در مــورد گســتره رســالت 
انبیاســت. ایــن نوشــته در ســه فصــل توســط حجــت 
االســام و المســلمین غامعلــی عزیــزی کیــا نــگارش 
ــی و  ــه آموزش ــارات موسس ــت انتش ــه هم ــه و ب یافت
پژوهشــی امــام خمینــی منتشــر شــده اســت. رمــان 
»محمــد« نوشــته ابراهیــم حســن بیگــی در انتشــارات 
مدرســه اســت. ایــن نوشــته در پانــزده بخــش نــگارش 
یافتــه و زاویــه دیــد آن اول شــخص اســت و در خــال 
داســتانی جــذاب شــما را بــا جایــگاه اخاقــی و علمــی 
واال و رفیــع حضــرت نبــی آشــنا می کنــد. دانشــمندی 
یهــودی از طــرف شــورای عالــی یهــود مامــور می شــود 
بــه ســمت پیامبــر گرایــش یابــد یــا ایشــان را بکشــد و 
یــا عقایــدش را بــه چالــش بکشــد آخریــن کتابــی کــه 
ــه  ــز ارائ ــتان عزی ــاب دوس ــت کت ــن خدم ــن مت در ای
می شــود کتــاب »مســجد شــریف نبــوی« اســت. 
ایــن کتــاب بــه قلــم محمدحســن عبدالقــادر انصــاری 
ترجمــه عبدالمحمــد نوشــته شــده اســت. ایــن کتــاب 
تلخیصــی از کتــاب »تعمیــر و توســعه مســجد شــریف 
نبــوی در طــول تاریــخ« نشــر مشــعر 1۳۷۸ اســت و 

در شــش فصــل ســامان یافتــه اســت.

حمیدرضا وفاییحمیدرضا وفایی
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طاهره سادات بهره مندطاهره سادات بهره مند
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نامه اول: از هر آنچه که تو راحت تری
ــا  ــتن؛ ت ــت دانس ــم از جه ــی بنویس ــتم عنوان خواس
ــت  ــم حقیق ــر می کن ــه فک ــوب ک ــا خ ــن. ام پذیرفت
ــه  ــا ندانســتن. ب ــود؛ ت ــن ب ــاید پذیرفت ــود. ش ــن نب ای
هــر چیــزی کــه نــگاه می کنــم و لنــگ می زنــد، 
خانــواده  بنیــادی  افــکار  در  بایــد  نمی دانــم 
پاســخگوی آن ســوال باشــم یــا دل تخته خــورده 
ــر  ــی ب ــای عجیب ــد آوازه ــودم؟ راســتش را بخواهی خ
ــم  ــی نمی دان ــه گاه ــی ک ــت. آوازهای ــوار اس ــرم ه س
ــم و یــک  ــکارم بگوی ــا از اف ــرم ی ســکوت کنــم و بپذی

ــی  ــده تلق ــگاه بازش ــه دانش ــای ب ــازه پ ــن فکِر ت روش
ــه،  ــت. گاه از کلم ــده اس ــن رنجی ــس م ــوم. هم جن ش
گاه از افــکار و محدودیــت. امــا در نــگاه شــخص مــن، 
رنجیدنــم از شــخص دختــر بودنــم، گاهــی بــا شــمایل 
ــردم،  ــار ک ــه رفت ــد. از اینک ــوه می کن ــت تری جل درش
ــا  ــودم ی ــده  ب ــزرگ ش ــتند و ب ــه می خواس ــه ک آنگون
ــودم. گام برداشــتم،  می خواســتم، آنطــور کــه مایــل ب
آنگونــه کــه شــناخته بــودم و بطــن کار را می دانســتم 
ــگار  ــود، ان ــه ب ــه ک ــر چ ــدم؟ ه ــت می ش ــا هدای ی

در میــان همــه ایــن درس و حســاب و کتــاب، جــای 
یــک چیــز خالــی بــوده اســت. حداقــل مــن این طــور 
واحــد  دلــم می خواســت چنــد  حــس می کنــم. 
ــردم.  ــاس می ک ــم پ ــی« را ه ــن زندگ ــت گرفت »راح
ایــن یــک مهــارت اســت و آســان نیســت. بــه  هرحــال 
بایــد بــا ذات کمال گــرای انســانی ات بجنگــی. بایــد بــا 
میــل بهتــر دیــده شــدن ات بجنگــی و حتــی بــا عــرف 
جامعــه ات. راحــت گرفتــن زندگــی بــه معنــای دســت 
کشــیدن از تــاش؟ نــه! معنــای بــه دل هیــچ ســختی 
نــزدن؟ نــه! میگویــم ســختی ها را جــدی نگیریــم. آن 
وقــت شــاید راحت تــر هــم بشــود بــه دل ســختی زد.

تــوکل  از  چیز هــا  »ایــن  می گفتنــد:  قدیمی هــا 
ــاد  ــم از اعتم ــم بگوی ــاد.« می خواه ــد؛ از اعتم می آی
ــن را  ــا ای ــر م ــده. اکث ــد نیافری ــودت«. او ب ــه »خ ب
می گیــرد.  ســخت  دارد  زندگــی  می کنیــم.  درک 
چیز هایــی را از مــا می خواهــد کــه از نســل های 
ــم  ــده ه ــل های آین ــاید از نس ــت. ش ــل نمی خواس قب
نخواهــد. می خواهــد تــو همــان دانشــجوی اتوکشــیده 

و شــاگرد اولــی باشــی کــه در عیــن درس خوانــدن و 
نمــره الــف شــدن، پــول درآوردن را هــم بلــد اســت. 
ــادل  ــت. تع ــد اس ــم بل ــروکله زدن را ه ــانه س ــا رس ب
ــاب را  ــن انتخ ــد. بهتری ــل و عشــق را می دان ــن عق بی
ــن  ــم خــب ای ــر می کن ــود فک ــا خ ــی ب ــد. گاه می کن
چهارچوب هــا چقــدر خــوب اســت! اصــا انســان 
ــر  ــاال فک ــد. ح ــود می رس ــال خ ــه کم ــه ب همین گون
می کنــم اگــر اجــازه دهیــم زندگــی بــه وســیله 
جامعــه، مــا را قــاب کنــد و اگــر آینــدگان بــه نتیجــه 
برســند کــه همــه ایــن هــا غلــط بــود، چــه! مــا چقــدر 
بیهــوده زیســته ایم! نمی گویــم همــه این هــا بــد 
ــد«  ــا »بای ــر این ه ــم اگ ــد. می گوی ــد باش ــت، نبای اس
ــار« شــود، هــم ارزش و  ــون« شــود، »اجب شــود، »قان
ــم انســان  ــد و ه ــودن اش را از دســت می ده خــوب ب
را فرســوده می کنــد. بایــد بشــود گاهــی هــم بــه ایــن 

ــت.  ــه« گف روزگار »ن
+ نــه! ممنــون. مــن نمی خواهــم نمــره الــف دانشــکده 

 . شم با

+ نه! الزم نیست. بهترین همسر دنیا را پیدا کنم. 
اصــا مگــر همچیــن کســی هســت؟ انســان ها تشــکیل 
شــده اند از خوبی هــا و بدی هــا؛ هــر دو باهــم. گاهــی 
پیــش می آیــد. الزم نیســت همیشــه بهتریــن باشــی. 
ــو  ــه ت ــا، ب ــه گفتن ه ــردن و ن ــا ک ــن ره ــه. ای همیش
چیــزی ارزشــمند می بخشــد. ایــن کــه همیشــه 
انتظــار نــداری همــه چیــز خــوب پیــش بــرود. گاهــی 
ــا  ــم ام ــش را نمی دان ــت و غلط ــود. درس ــم نمی ش ه
ایــن چهارچوب هــا مــرا خســته  حــس می کنــم 
ــل  ــرده  باشــی! حداق ــم حــس ک ــو ه ــرده. شــاید ت ک
ــه  هــر  می توانیــم نســبت بــه هــم ســاده تر بگیریــم. ب
حــال چــه کســی بهتــر از خودمــان قــرار اســت مــا را 

ــد؟! درک کن

می گویم سختی ها را جدی بگیریم

زینب کرمانیزینب کرمانی
9696 شیالت شیالت

خاله جان
ــر  ــکان و ه ــوام و نزدی ــه اق ــم هم ــه زع ــان ب خاله ج
آنکــه او را می شــناخت، از آن زن هایــی بــود کــه یــک 
تنــه یــک لشــکر را حریــف بــود. از همــان ایــام جوانی، 
ــم در  ــود و دســتش ه ــای خــودش ایســتاده ب روی پ
جیــب خــودش بــود. بــا داشــتن پنــج تــا بچــه ی قــد 
و نیم قــد و مســئولیت نگهــداری از مادرشــوهر از 
ــه شــرکت  ــح ســاعت ۵ ب ــاده اش، هــر روز صب ــا افت پ
ــه ی  ــت. هم ــر می گش ــه ب ــه خان ــب ب ــت و ش می رف
بــه  را تحســین می کردنــد؛  او  همــکاران اش هــم 
ــه فعالیت هــای ســنگینی انجــام مــی داد  ســبب این ک
ــرد. داســتان  ــه کار می ک ــول خودشــان، مردان ــه ق و ب
مــن امــا بــر می گــردد بــه یــک روز صبــح کــه 
مادرجــان در مــورد خالــه ایــن جملــه را بر زبــان آورد: 
ــا  ــرده« و اینج ــا م ــک پ ــرای خــودش ی ــاءاهلل ب »ماش
بــود کــه متعجــب شــدم چــرا لفــظ ماشــاءاهلل، بــرای 

صفــت مردانگــی بایــد اســتفاده شــود و چــرا زن بــودن 
ــوه  ــان هــم کــم اهمیــت جل حتــی در نظــر خــود زن
می کنــد؟ شــاید بگوییــد از ایــن جهــت ایــن لفــظ را 
ــا همیــن  اســتفاده می کننــد کــه زن لطافــت دارد و ب
لطافــت، اگــر بتوانــد کارهــای ســنگین مردانــه را انجام 
دهــد، پــس شایســته ی تحســین اســت. در پاســخ بــه 
ایــن مســاله هــم بایــد بگویــم، تحســین را بایــد بــرای 
کارهــای صحیــح انجــام داد؛ نــه کارهــای خارق العــاده. 
چــون ممکــن اســت ایــن نــوع فعالیت هــای ســنگین، 
ــاف  ــاله، خ ــن مس ــد و ای ــیب زن ــی زن آس ــه زنانگ ب
ــال داد.  ــر و ب ــه آن پ ــد ب ــس نبای ــت. پ ــت اس طبیع
جهــان طبیعــت، نیازمنــد دو جنــس نــر و مــاده اســت 
و هــر کــدام ویژگــی هــای خــاص و مطلــوب خــود را 
دارنــد. همیــن طبیعــت، طلــب می کنــد تــا هــر فــردی 
ــا هــر جنســیتی در مســیری کــه برایــش مشــخص  ب

ــی  ــاخت جهان ــرای س ــردارد. ب ــدم ب ــده، ق ــن ش و تعیی
کامــل، نیازمنــد ایــن هســتیم کــه تمامــی موجــودات در 
نقــش و در جنــس خــود خــوب و درســت عمــل کننــد، 
ــه زندگــی  ــا عشــق ب زیبایی هــای خــود را بشناســند و ب
ــد. در نهایــت، اینکــه انســان ها دارای تفاوت هــای  بپردازن
جنســیتی هســتند امــا در کنــار ایــن مســاله، هــر انســانی 
بــا توانایی هــای خــاص بایــد آن گونــه کــه می توانــد 
زندگــی کنــد و نســبت دادن صفــات جنســیتی بــه افــراد 

ــوب اســت. کاری نامطل

فائزه تاجریفائزه تاجری
9898 شیمی کاربردی شیمی کاربردی

دانشگاه حکیم سبزواریدانشگاه حکیم سبزواری

شــناخت را از خــودم دریــغ می کــردم. آوایــی درونــی 
ــای  ــت گام ه ــه در پش ــن. ن ــتجو ک ــت: »جس می گف

ــا.« ــای آن ه ــار گام ه ــا. در کن ــه آن ه تجرب
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ــه آن  اگــر همــه ی زندگــی یــک فیلــم باشــد، االن ب
ــی  ــخصیت اصل ــه ش ــم ک ــیده ای ــم رس ــه از فیل لحظ
مــی گویــد: »اینجــا اولیــن اشــتباهت میتوانــد آخریــن 
اشــتباهت باشــد« یعنــی تمــام! یــا بــه قولــی تامــام! از 
اولیــن روزهــای شــیوع ویــروس کرونــا یــادی کنیــم. 
ــر  ــم و عــاوه ب آنجــا کــه ســراپا اســترس شــده بودی
دنیــای حقیقــی، دنیــای مجــازی را هــم غــرق الــکل 
و ماســک و دســتکش -یــا بــه قولــی ماســکش- 
ویــروس  کرونــا،  از  خطرناکتــر  امــا  کرده بودیــم. 
دیگــری اســت کــه بــه ســراغمان آمــد. او کــه خیلــی 
وقت هــا بــه جانمــان می افتــد و مــا را بــه هــر ســمت 
ــادت  ــت! ع ــادت اس ــروس ع ــاند، وی ــویی می کش و س
ــت،  ــت اس ــم فرص ــت. ه ــری اس ــت بش ــردن خصل ک
هــم تهدیــد! هــم مــن می دانــم، هــم شــما کــه اینجــا 
ــن  ــت و... ای ــه غفل ــک لحظ ــا ی ــت. اینج ــد اس تهدی
ــد  ــار بای ــن ب ــد؛ ای ــادت بمان ــس ی ــت! پ مصیبت هاس

ــم. ــروس بجنگی ــا دو وی ب

ــد، حتمــا  ــن شــرایط را می دی ــود و ای ــر ب ســهراب اگ
می نوشــت: 

»تو اگر در تپش باغ خدا را دیدی
همت کن

و بگو این ویروس
تا کجا خواهد ُکشت!؟

کرونا را باید شست.
باید شست«

دست ها را باید شست

پورمحمد پورمحمدفاطمه  فاطمه 
9696 اقتصاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی

یــک  حتــی  می گــذرد.  ســخت  فــراق  روزهــای 
ــا  ــم. دقیق ــر نکن ــما فک ــه ش ــه ب ــت ک ــم نیس روز ه
ــط  ــاد. فق ــم افت ــه دل ــان ب ــی مهرت ــت از ک ــادم نیس ی
ــح  ــای ضری ــه ج ــتانم را ب ــا دس ــن روزه ــم ای می دان
شــما بــه قلبــم گــره میزنــم. بــرای اش آیــت  الکرســی 
ــه  ــم ک ــداری اش میده ــب. دل ــن یجی ــم و ام می خوان
ــه ۹۰ درجــه  هــر وقــت مضطــر شــدی، از ســمت قبل
بــه ســمت چــپ بچــرخ و بــه آقایــت ســام بــده. حتمــا 
ــته »َو  ــان نوش ــول حرمت ــا در اذن دخ ــنود. اص می ش
وَن ســامی.« دل خوشــیم  یْســَمُعوَن کامــی و یَــُردُّ
واســطه ی  بــه  مــا  و  می دهیــد  جواب مــان  کــه 
ــنوای  ــی ناش ــده ایم. گوی ــر ش ــان َک ــان دنیویِ م گناه
ــه  ــا س ــا! م ــام رض ــای ام ــنویم. آق ــم و نمی ش مادرزادی
ــل و  ــه قب ــد ک ــم. بمان ــان روزگار گذراندی ــال کنارت س
بعــدش هــم کبوتــر َجلــد بودیــم. اصــا مگــر مادرتــان 
ــد  ــدار؟« بیایی ــم ال ــار ث ــد: »الج ــرا )س( نمی گفتن زه
ــد. ــان کنی ــرای دلم ــایگی کاری ب ــم همس ــه رس و ب

انسیه شعبانیانسیه شعبانی
9696 زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب
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صد دانه یاقوت
یــک ظهــر پاییــزی در میــان انبوهــی از رنگ هــا و در 
زیــر اشــعه های طایــی آفتــاب، انــاری را می شــکافم. 
ــا لبخنــدی  ــه مــن چشــمک می زننــد، ب دانه هایــش ب
ــا  ــم و ب ــی منظ ــا خیل ــان. دانه ه ــر گونه هایش ــا ب زیب
حوصلــه کنــار هــم نشســته اند. بعضــی از آن هــا تپلنــد 
ــز  ــی قرم ــفید و آن یک ــری س ــر. دیگ ــا الغ و بعضی ه
ــه  ــگار ک ــر. ان ــدار. بعضی هاشــان هــم کمــی پیرت و آب
ــفید و  ــرده ای  س ــان پ ــی. در میانش ــد میهمان آمده ان
ــد.  ــرادران کرده ان ــاید خواهران-ب ــیده اند. ش ــا کش زیب
ــه  ــد ک ــک خانواده ان ــان ی ــر کدام ش ــم ه ــاید ه ــا ش ی
ــوار  ــه دی ــوار ب ــایه دی ــر همس ــای دیگ ــا خانواده ه ب
هســتند. بگذریــم. بــا ولــع فــراوان شــروع بــه خــوردن 

ــار  ــر ان ــدا در دل ه ــد خ ــنیده ام می گوین ــم. ش می کن
ــه هیــچ کــس هــم  ــه بهشــتی قــرار داده و ب یــک دان
ــه طــرز  نگفتــه کــدام یکــی از آنهــا بهشــتی اســت. ب
عجیبــی نمی گــذارم حتــی یــک کدام شــان هــم هــدر 
بــرود. بــا توجــه و همــراه بــا یــک لبخند شــیطنت آمیز 
بــه تک تــک آنهــا نــگاه می کنــم. حتــی یــک دانــه هــم 
برایــم مهــم و دارای موقعیــت ســوق الجیشــی اســت. 
احتمــال اینکــه یــک کــدام از آن هــا بهشــتی اســت مرا 
بــه آن وا مــی دارد کــه بــا همه شــان برخــورد یکســان 
ــم  ــدارم و برای ــت ب ــان را دوس ــم. همه ش ــته باش داش
ــه  ــت ک ــم نیس ــم مه ــگار برای ــر ان ــند. دیگ ــم باش مه
کدامشــان چــاق اســت، الغــر اســت، جــوان اســت یــا 

ــگار دیگــر برایــم مهــم نیســت این هایــی کــه  پیــر. ان
ــر  ــان دکت ــد. کدام ش ــه کاره ان ــی چ ــد میهمان آمده ان
اســت یــا بقــال و یــا مهنــدس؟! چــه فرقــی می کنــد. 
فکــر اینکــه هــر یــک از آنهــا ممکــن اســت از آن یکــی 
آدم تــر و بــه خــدا نزدیک تــر و همــان دانــه ی بهشــتی 
باشــد کــه برایــم مهــم اســت. امــا مــن کــه نمی دانــم 
کــدام یکی شــان بهشــتی اســت. فقــط خــود خــدا مــی 
دانــد. پــس مجبــور می شــوم رفتــارم را یکســان نگــه 
ــن  ــدر ای ــه ق ــه چ ــم ک ــر می کن ــودم فک ــا خ دارم. ب
عناویــن خودســاخته، چــرت و بی مقدارنــد. شــاید 
آن نانــوا درســت وظیفــه اش را می دانــد و در نــان 
ــاق و  ــردم بااخ ــا م ــذارد و ب ــی گ ــم نم ــی ک فروش
ــد. خاصــه نقــش اش را در  ــار می کن روی خــوش رفت
ایــن عالــم می دانــد و لوتــی وار کارش را می کنــد. 
ولــی شــاید آن یکــی پزشــکی اســت کــه اصــا 
ــرای چــه پزشــک شــده اســت. اصــا  نمــی فهمــد ب
ــل  ــع در مقاب ــان ها و تواض ــا انس ــت ب ــورد درس برخ
بیماری هایشــان  و  انســان ها  نمی فهمــد.  را  آنهــا 
حکــم پــول بــرای او را دارنــد. چنیــن انســانی وحشــی 
می شــود. انســانی کــه دانــش و قــدرت دارد امــا 
ارزش انســان ها را نمی فهمــد. ایــن انســان درنــده 
ــه  ــود ب ــا می ش ــر آی ــم دیگ ــا نمی دان ــود و دقیق می ش
ــدن  ــام ش ــا تم ــم ب ــه؟! کم ک ــا ن ــت ی ــان گف اون انس
ــور  ــن ص ــای آن از ای ــن دانه ه ــوردن آخری ــار و خ ان
خیــال بیــرون می آیــم. نگاهــی  بــه چشــمان بهــت زده 
ــا  ــدم. همان ج ــب می خن ــم و آرام زیرل ــدرم می کن پ
یــک دعــا می کنــم بــرای خــودم. دعــا می کنــم 
ــا را  ــرم شــغل آدم ه هیچــگاه، هیچــگاه در طــول عم
ــه  ــم همیش ــا می کن ــم. دع ــان نکن ــزان سنجش ش می
بــه آدم هــا نــگاه یکســان کنــم و مهربــان باشــم. شــاید 

همانــی باشــد کــه بهشــتی اســت.

علی باقری نیا
96 مهندسی هوافضا 
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ســام؛ دانشــگاه و دانشــکده؟ کاس هــا و البــی؟ کتابخانــه و ســلف؟ 
ــس و  ــی و کنفران ــن علم ــن؟ انجم ــتخر؟ بســیج و انجم ــالن و اس س
ــت«  ــی کانک ــن »ادوب ــه برخــی میگ ــت ک ــه! ادوب کانک ــمینار؟ ن س
کامــا  نســل  شــما  دانشــگاه  شــروع  امــا  تلفظــش.  از  فــارغ 
دهه هشــتادی هــم خیلــی عجیــب شــد! خــب یکــی از جذاب تریــن 
ــا  ــا ب ــرد، شــروع اولیــن ســال دانشگاســت ی ــات زندگــی هــر ف اتفاق
وضعیــت اآلن شــاید صحیح تــر باشــه کــه بگــم اولیــن ســال حضــور 
در دانشگاســت. امــا خــب بــه لطــف ویــروس منحــوس کرونــا، ایــن 
ــب  ــاد و خ ــاق افت ــازی اتف ــای مج ــا در فض ــما فع ــرای ش ــاق ب اتف
ــه مهــم هســت  ــا نکت ــد ت ــه. چن ــای خــودش رو داره دیگ جذابیت ه
کــه بهتــون بایســتی متذکــر بشــم. اول اینکــه ســلف و غــذاش چیــز 
خیلــی مهمــی نبــود کــه از دســتش دادیــد. یــه غــذای خیلــی عــادی 
و معمولــی کــه فقــط و فقــط گــرون بــودن بقیــه غذاهــا می تونســت 
قانعتــون کنــه کــه غــذا از ســلف بگیریــد دومیــن نکتــه کــه بایســتی 
ــه  ــدی ک ــای هن ــتان فیلم ه ــه داس ــت ک ــن هس ــد، ای ــه کنی توج
ــد و  ــورد کنی ــم برخ ــود به ــرار ب ــون ق ــای حضورت ــن روزه در اولی
کاغذهایــی بریــزه رو زمیــن و شــما هــم اون هــارو جمــع کنیــد، قصــه 
ــا قدیمی هــا و ســال  ســاختگی بیــش نیســت. هرچنــد کــه همــه م
باالیی هــا می دونیــم کــه هیــچ کدومتــون ســرتون بــی کاه نمونــده، 
ــت  ــم فرص ــوز ه ــما هن ــه ش ــم ک ــادآوری کنی ــون ی ــد بهت ــا بای ام
ــون  ــتگی های خودت ــون، شایس ــای کیبوردت ــت کلیده ــد از پش داری
رو اثبــات کنیــد. نکتــه بعــدی درمــورد کاس هــا خواهــد بــود. شــما 
ــید.  ــل بش ــط وص ــد فق ــد. می تونی ــد بخوابی ــت می تونی ــی راح خیل
ــه شــما هشــدار  ــا ب می تونیــد خیلــی راحــت هیــچ کاری نکنیــد. ام
میــدم کــه بــا توجــه بــه اســاتیدی کــه مــا دیدیــم در ایــن دانشــگاه، 
امتحانــات پایان تــرم از همــه چیــز بــه شــما نزدیک تــر خواهــد بــود؛ 
پــس لطفــا خیلــی دقــت کنیــد و از االن خــوب درس بخونیــد تــا بــه 
ــه مســئله  ــه رو اختصــاص میــدم ب ــد. چهارمیــن نکت مشــکل نخوری
ــه  ــدن ب ــز خندی ــادی ج ــزی زی ــما چی ــگاه؛ ش ــای دانش ــم فض مه
دوســتانی کــه بــا لبــاس فــرم یــا کیــف مردونــه میــان دانشــگاه رو از 
دســت ندادیــد و نکتــه دوســتانه آخــر. لطفــا از االن بــرای چهار ســال 
ــی  ــد؛ دوران کارشناس ــزی کنی ــت برنامه ری ــه دق ــون، ب ــده خودت آین
بســیار مهــم، مفیــد و زودگــذر خواهــد بــود. خیلــی مراقبــت کنیــد 
ــی خــوش  ــی نشــینید. خیل ــاده نشــید. خیل ــه از قطــار ســریع پی ک
ــه  ــید و هم ــر نش ــو مناظ ــی مح ــد. خیل ــی نخوابی ــد. خیل نگذرونی
ــوری  ــی غیرحض ــم تلخ ــر می کن ــه. فک ــه باش ــون روی برنام کارهات
بــودن بــا برنامــه ریــزی حــل میشــه؛ خودتــون رو آمــاده کنیــد بــرای 

ــی حضــور در دانشــگاه. روزهــای زیبای

االن پاییــز 1۳۹۹ هســت. کســی نمی دانــد ســال بعــد همچیــن روزایــی 
کجاییــم و تقدیــر چــه سرنوشــتی رو برامــون رقــم خواهــد زد. دلمــون تنــگ 
شــده بــرای نشســتن هــای تــوی ســالن. راه رفتــن تــوی راه پله هــای دانشــکده. 
بــرای چایــی خــوردن تــو هــوای ســرد روی چمنــای جلــو دانشــکده. دلمــون 
ــرای  ــتادا ب ــاس از اس ــی التم ــون حت ــای الکی م ــرای خندیدن ه ــده ب ــگ ش تن
حــذف میان تــرم یــا گرفتــن نیــم نمــره بیشــتر. دل مــون بــرای امتحــان دادن 
ــه  ــر رســیدن ب ــگ دانشــگاه. دی ــای زرن ــرای حراســت ه ــی ب ــگ شــده حت تن
اتوبــوس و تاخیــر تــو کاســا. دل مــون تنــگ شــده بــراي ســلف قــدم زدن تــا 
میــدون علــوم، چایــی خــوردن جلــو ســایت مرکــزی، غــذا دادن بــه گربه هــای 
ــوس  ــی، ایســتگاه های اتوب ــده. دانشــگاه خال ــز 1۳۹۹ ش دانشــگاه و... االن پائی
ــی از  ــا خال ــه ج ــه و.... هم ــلف، کتابخون ــا، س ــها، تری ــکده ها خالی،کاس دانش
دانشــجوها و ســوت و کــور شــده. دیگــه هیــچ دانشــجویی تــو اتــاق اســتادش 
ــا  ــورودی  ب ــجوی جدیدال ــچ دانش ــه هی ــیدن. دیگ ــوال پرس ــرای س ــره ب نمی
ــجویی  ــچ دانش ــه هی ــره. دیگ ــلفی نمی گی ــی س ــت فردوس ــا عظم ــمه ب مجس
تــوی ســایت تــا 11 شــب پــای درس و کتابــش نیســت. دیگــه هیچکــس جــای 
ــرای راز و نیــاز نمــی ره. دیگــه هیچکــس دنبــال اتوبــوس هــای  مــزار شــهدا ب
ــجد  ــس از مس ــس عک ــه هیچک ــه. دیگ ــدو نمی کن ــدو ب ــگاه مون ب زرد دانش
ــا  الزهــرا و پائیــز قشــنگ دانشــگاه مون نمی گیــره. صــدای خنده هامــون کــه ت
ــری ازون روزا نیســت.  ــی، خب ــوان چای ــع خــوردن ۲ لی ــت موق آســمون می رف
ــده راه  ــک زرد ش ــرگای خش ــراره روی ب ــی ق ــس ک ــتیم پ ــا نیس ــه م ــاال ک ح
ــن  ــال ای ــن ۴ س ــو ای ــاال ت ــا ح ــده. ت ــوش ب ــرگا گ ــِش ب ــش خ ــه خ ــره و ب ب
همــه انــده و غــم رو یــه جــا باهــم تــو دانشــگاه ندیــده بــودم. ایــن روزا جــای 
ــرده.  ــور ک ــا دانشــجوها. بدجــور دانشــگاه قشــنگ مون رو ســوت و ک ــی م خال
ــوش  ــگاه مون رو فرام ــنگی های دانش ــون و قش ــام خاطرات م ــاید تم ــور. ش بدج
کردیــم یــا شــایدم خودمونــو زدیــم بــه فراموشــی کــه مبــادا بــا مــرور خاطــرات 
ــاید  ــداره ش ــر ن ــی خب ــده. کس ــار ب ــون رو فش ــض گلوم ــون بغ ــجویی م دانش
ــه خصــوص ورودی هــا  ــرای مــا دانشــجوها ب مجســمه فردوســی هــم دلــش ب
ــاره غمــی در دل و جــان دانشــجوها  ــگار دوب ــز ان ــا اومــدن پائی تنــگ شــده. ب
ــه  ــه ب ــرات لحظ ــگار خاط ــای دانشــجویی مون. ان ــم دوران زیب ــه رس ــاد و ب افت
ــای زرد دانشــگاه  ــه برگه ــه اینک ــرور میشــه. کســی چــه می دون ــون م لحظه م
ــای  ــه برگ ه ــل ب ــان اشــک هایی هســت ک تبدی ــزه، شــاید هم ذره ذره می ری
ــده از در  ــم ک ش ــار ه ــک ب ــجویی ی ــر دانش ــل ه ــاال حداق ــا ح ــدن. ت زرد ش
ــزار  ــا م ــزی ی ــه مرک ــا کتابخون ــوم ت ــدون عل ــوم از می ــدون عل ــا می ــمالی ت ش
ــرده.  ــذت ب ــن مســیر ل ــک قشــنگی های ای ــه و از تک ت ــاده رفت ــای پی شــهدا پ
ــن دوران  ــاد ماندنی تری ــه ی ــیرین ترین و ب ــجویی ش ــن دوران دانش ــه میگ اینک
ــر  ــون زیبات ــی برام ــت داره. زندگ ــه نظــرم حقیق ــی هســت ب ــر آدم زندگــی ه
میشــه اگــر پاییــز 1۴۰۰ دوبــاره همــه مــا دانشــجوها کنــار هــم بــه دانشــگاه 

ــم. ــاش کنی ــبزتری ت ــای س ــرای فرداه ــم و ب ــنگ مون برگردی قش
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فرزانــه  بهره منــد،  طاهره ســادات  تاجــری،  فائــزه  صادقیــان، 

محدثــه  اصغــری،  مریــم  علیپــور،  نجمــه  کاملی خــواه،  

ــاس زاده ــه عب ــوقی، فاطم ــمیرا ش ــت، س ــمیرا نوبخ ــکی، س مس

صفحه آرا: مهدی طالبی

پل های ارتباطیپل های ارتباطی

تلگرام و اینستاگرام : 

meidaneolum
سامانه سند:

sanad.um.ac/meidaneolum
بی صربانه منتظر انتقادات و پیشنهادات شام دانشجویان هستیم!

اینجا خانه شامست!

فاطمه صادقیانفاطمه صادقیان
9696 پرستاری پرستاری

علوم پزشکی نیشابورعلوم پزشکی نیشابور


