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بارقه

در حالــی کــه همــه درگیــر واکسیناســیون بودنــد شــا منتظــر اعــام نتایــج 

نهایــی کنکــور بودیــد. مهــر رشوع شــده بــود کــه باالخــره نتایــج اعــام شــد و 

دانشــجوی رشیــف شــدید. مثــل ورودی هــای 99، مجــازی ثبت نــام کردیــد و 

همیــن جــا بــود کــه بــا edu )1( آشــنا شــدید. اولیــن روزهــای دانشــجویی تان 

در بیــن اخبــار ضــد و نقیــض بازگشــایی دانشــگاه ها می گــذرد: 

ــار  ــا چه ــه ی ــت هفت ــود؟ هش ــوری می ش ــوزش حض ــان آم ــط آب از اواس

ــرای  ــگاه ب ــزی دانش ــا؟ برنامه ری ــط امتحان ه ــرم؟ فق ــان ت ــه ی پای هفت

تــرِم مجــازی بــوده و ممکــن نیســت ایــن تــرم حضــوری شــود؟ اگــر آمــوزش 

حضــوری نباشــد امتحانــات هــم حضــوری نخواهــد بــود؟

ویژهنامــهورودیهــایویژهنامــهورودیهــای14001400

مریمقربانصباغ
97کارشناسیبرق

ــرم  ــدوار باشــیم ت ــد امی ــرم حضــوری نخواهــد شــد و بای ــن ت ــه ای ــد شــدیم ک ــا متقاع ــت تقریب و در نهای

ــد. ــار ببین ــن ب ــرای اولی ــود را ب ــای 99 و 1400 خ ــگاه ورودی ه ــده، دانش آین

 my.edu 3(  رس و کار داشــته اید. بعــد کــه بــه تــرم 2 نزدیــک می شــویم بــا( cw و )2( vclass تــا حــاال بــا

)4( هــم آشــنا می شــوید و بــرای انتخــاب واحــد از آن اســتفاده خواهیــد کــرد. بــا رنــد)5( آشــنا می شــوید 

ــام  ــا را ثبت ن ــان درس ه ــوزش برایت ــود آم ــرم اول خ ــل ت ــه مث ــرا همیش ــه چ ــد ک ــوس می خوری و افس

منی کنــد. البتــه منتظــر ترمیــم)6( می مانیــد و در بســیاری از مــوارد دســت خالــی از ترمیــم برمنی گردیــد.

دو تــرم اول بیشــر درس هــای اصلی تــان دروس رسویــس)7( اســت، امــا ترم هــای بعــد درس هــای متنوع تــری 

ــرای  ــر شــده اید، ب ــه حرفه ای ت ــر ک ــاز اســت. در ترم هــای باالت ــرای انتخــاب واحــد ب ــد و دســت تان ب داری

انتخــاب دروس می توانیــد بــه on-off )8( بــودن هــر درس در ترم هــای زوج یــا فــرد نیــز دقــت کنیــد.

اما بیایید نگاهی به اصطاحات قدیمی تر هم بیندازیم. برخی از این اصطاحات به مکان مشخصی در 

دانشگاه یا دانشکده داللت دارند؛ مانند: ابنس)9(، عرشه)10(، ساملط)11(، ساختان قدیم)12(، منفی 1 )13(

برخی اصطاحات دیگر رایج بین برقی هاست مانند: بایاس)14( ، لود)15( ، الکمغ)16( ، ریضمو)17( ، آز، 

گزاز و پیش گز)18(

تجربــه نشــان داده برخــی کلــات ایــن دســته ی آخــر طــوری ِورد زبان تــان می شــوند کــه اگــر مجبورتــان 

کننــد بــدون آن هــا حــرف بزنیــد، منی توانیــد! 

مــن تــاش کــردم بیشــر کلاتــی را کــه ممکــن اســت برایتــان ناآشــنا باشــد در ادامــه ی مــن توضیــح دهــم، 

ــال باالیی ها  ــواالتتان را از س ــد. س ــش می آی ــان پی ــگاه برایت ــه دانش ــادی در ورود ب ــواالت زی ــا س ــا قطع ام

بپرســید و از تجربــه و راهنایــی آن هــا غافــل نشــوید.
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 edu.sharif.edu 1. سامانه ی آموزش دانشگاه به آدرس

2.سامانه ی کالس های مجازی.

3. سامانه ی درس افزار رشیف به آدرس cw.sharif.edu که تکالیف تان را در آن آپلود می کنید و امتحان ها هم معموال 

از طریق این سامانه برگزار می شود.

my.edu.sharif.edu :4. سامانه ی انتخاب واحد دانشگاه به آدرس

5. زمانی که به صورت تصادفی )رندم( برای انتخاب واحد هر فرد تعیین می شود.

6. فرصت دوباره با رند متفاوت برای انتخاب واحد؛ حذف و اضافه.

7. دروس دانشکده ی فیزیک و ریاضی) فیزیک 1 و 2، ریاضی 1 و 2 و معادالت دیفرانسیل( که در دو ترم اول ارائه 

می شوند.

 8. هر درس بسته به ترم اصلی که طبق چارت ارائه می شود در یکی از ترم های زوج یا فرد on و در دیگری off است.

9. ساختامن ابن سینا واقع در شامل دانشگاه. خوش شانس هستید که با پله ها و صندلی  هایش دیرتر آشنا می شوید :(

10. کریدور طبقه دوم ساختامن قدیم که دور تا دور آن آزمایشگاه است.

11. مخفف سالن مطالعه، مکانی جهت مطالعه ی فردی در طبقه ی سوم ساختامن قدیم.

12. ساختامن سه طبقه اصلی دانشکده با آجرهای قهوه ای رنگ دوست  داشتنی!

13. آزمایشگاه و انبار رسانا که پروژه های زیادی در آنجا به مثر رسیده و می رسند!

14. تنظیم کردن، حالت اولیه ی یک سیستم که در رفتار آن تاثیر دارد.

15. مجموع فعالیت هایی که اساتید در طول ترم و بعد از آن از شام انتظار دارند!

16. مخفف الکرتومغناطیس، دوست داشتنی ترین درس جهان!

17. که بر خالف انتظار عمومی درمورد ریز موج نیست بلکه به درس ریاضیات مهندسی اطالق می شود.

18. آز مخفف آزمایشگاه است و گز یا گزاز، گزارش آزمایشگاه است که تهیه اش یکی از طاقت فرسا ترین و جانکاه ترین 

اعامل دانشگاه است! پیش گز را حدس بزنید.

 شمارهَ سی وششم
آذر ماه 1400
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نکتــۀ بعــدی اینکــه در بســیاری از دانشــگاه های معــروف دنیــا کــه همتــون اسمشــون رو شــنیدید و شــاید دوســت داشــته 

باشــید بــرای ادامــه تحصیــل بــه اونجــا بریــد، دانشــکدۀ بــرق و کامپیوترشــون اصــاً جــدا نیســت )مثــا در MIT دانشــکدۀ 

بــرق و کامپیوتــر از هــم جــدا نیســت و در حالــی کــه یــک دانشــگاه مهندســی محســوب میشــه، دانشــکدۀ اقتصــاد هــم 

داره. شــبیه چیــزی کــه خوشــبختانه مــا هــم در رشیــف داریــم(.

ــای  ــه در بخش ه ــد ک ــد، می بینی ــی کنی ــزاری رو بررس ــزرگ نرم اف ــای ب ــیاری از رشکت ه ــایت بس ــر وبس ــن االن اگ همی

تحقیــق و توســعه و پروژه هــای جدیدشــون، کلــی کار ســخت افزاری انجــام مــی دن و مهندســین بــرق و ســخت افزار رو 

ــد. ــای Google، Microsoft،Facebook  وAmazon  رو ببینی ــایت رشکت ه ــا وبس ــد. مث ــتخدام می کنن اس

پس خیلی درگیر این مسئله که اسم رشته یا دانشکده تون برقه یا کامپیوتر نشید و از مسیر لذت بربید!

این داستان چندرشته ای یا میان رشته ای چیه؟
ــش  ــد. دلیل ــا هــم بخونی ــان ب ــه دو رشــته رو همزم ــد ک ــه منی کنن ــاتید توصی ــوال بســیاری از اس ــه معم ــن ک ــۀ اول ای نکت

ــدم!  ــح ب ــدارم فعــا توضی ــه ن ــه و حوصل طوالنی

ــد. هــر چقــدر  ــچ کــدوم از رشــته ها رو درســت منی فهمی ــن کار هی ــا ای ــه کــه ب ــد خاصــش این حــاال چــون ارصار می کنی

هــم کــه باهــوش باشــید، بــه هــر حــال بــرای درک مفاهیــم یــک رشــته، بایــد مســئله بســیار حــل کــرد. طبــق تجربــه، 

ــه  ــن! )بقی ــده میش ــا رون ــده از اینج ــا مون ــد و از اونج ــدا منی کنن ــت رو پی ــن فرص ــتند، ای ــته ای هس ــه دو  رش ــانی ک کس

ــا اســاتید بشــنوید(.  ــد و پشــیمون شــدند ی ــن کار رو کردن ــه ای ــان کســانی ک داســتان رو از زب

افق هــای پیــش روی  یــک  مهندس بــرقافق هــای پیــش روی  یــک  مهندس بــرق
)پاسخ به سواالت بیلیون دالری ورودی جدیدها!(

در چنــد ســطر پیــش رو قــراره خیلــی رسیــع، فــوری، انقابــی! بــه چندتــا از مهم تریــن ســواالت 

ــه  ــوط ب ــط مرب ــاً فق ــم لزوم ــه می گی ــم ک ــی ه ــم. چیزهای ــخ بدی ــد پاس ــای ورودی جدی بچه ه

رشــتۀ بــرق نیســت. پــس اگــر رشــتت بــرق نیســت هــم بخــون، رضر منی کنــی!

برق یا کامپیوتر؟

ــون  ــوی ذهنش ــنتی ت ــور س ــن تص ــان ای ــن همچن ــوال رو میپرس ــن س ــه ای ــانی ک ــاال کس احت

ــخت افزار!  ــی س ــرق یعن ــی و ب ــه نویس ــزار و برنام ــرم اف ــی ن ــر یعن ــتۀ کامپیوت ــه رش ــت ک هس

ــه  ــخص ک ــی مش ــر از حوزه های ــه غی ــد ب ــات رو می خونی ــن جم ــد ای ــه داری ــروزی ک ــی ام ول

اختصاصــی همــون رشــته محســوب میشــن، نــه تنهــا بــرق و کامپیوتــر، بلکــه عمدۀ رشــته های 

مهندســی دیگــه بــا هــم هم پوشــانی زیــادی دارنــد. منــودار زیــر هم پوشــانی مباحــث مختلــف 

ــده: ــر رو نشــون می ــرق و کامپیوت رشــته ب

محمد حسین کوهی قمرصی

 98 ارشد
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))گروه فناوری های همگرای رشیف((

 )دانــش آموختــۀ مهندســی بــرق دانشــگاه Waterloo در مقطــع دکــرا، اســتاد دانشــکدۀ بــرق دانشــگاه 

 NYUو Columbia اســتاد مدعــو دانشــگاه ،Nokia Bell Labs صنعتــی رشیــف، محقــق ارشــد پیشــین

)Information Theory Society( برنــدۀ جایــزه بهریــن مقالــه انجمــن تئــوری اطاعــات ،

ــت و  ــن هس ــن  رف ــال از بی ــف در ح ــته های مختل ــن رش ــرز بی ــا م ــد، عم ــای جدی » در تکنولوژی ه

ــت.« ــرده اس ــدا ک ــت پی ــش اهمی ــش از پی ــته ای بی ــوم چند رش مفه

دکر محمدعلی مداح علی

ــران در مقطــع کارشناســی و دانشــگاه Stanford در  ــرق دانشــگاه ته ــۀ مهندســی ب ــش آموخت  )دان

مقطــع کارشناسی ارشــد و دکــرا، اســتاد دانشــگاه Caltech، برنــدۀ جایــزه ریاســت جمهــوری آمریــکا 

بــرای اســتعدادهای برتــر محققــان و دانشــمندان(

دکر بابک حسیبی

امــا امــروزه حــوزه هــای چندرشــته ای )multidisciplinary( و بین رشــته ای )interdisciplinary( بســیار پــر اهمیــت 

هســتند و اتفاقــا همــون اســاتید به شــدت روی مطالعــه چنــد رشــته تاکیــد می کننــد. خــوب پــس تکلیــف چیــه؟

اگــر عاقــه داریــد بــه غیــر از رشــته اصلی تــون رشــتۀ دیگــه ای رو هــم آکادمیــک بخونیــد و مدرکــش رو بگیریــد، 

بهــره اول یــک رشــته مــادر مثــل بــرق رو درســت و حســابی بخونیــد و یــاد بگیریــد، بعــدش بریــد یــه رشــته دیگــه.

ــر  ــه اگ ــت ک ــه گف ــه میش ــی خاص ــته ای، خیل ــته ای و بین رش ــث چند رش ــورد بح ــم، در م ــه بگذری ــه ک ــن نکت از ای

ــون در زمینه هــا و رشــته های  ــد اطاعات ت ــد، بای ــی انجــام بدی ــا عمل ــوری ی ــد کارهــای خفــن در حــوزه تئ میخواهی

مختلــف مربــوط بــه اون حــوزه )یــا حتــی بــه ظاهــر نامربــوط بــه اون حــوزه( بــاال باشــه. حاال کــه بحث چند رشــته ای 

و بین رشــته ای شــد، توصیــه می کنــم حتــا یــه رسی هــم گــروه فناوری هــای همگــرای رشیــف  بــه بزنیــد . 

 شمارهَ سی وششم
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» ایــن کــه در گذشــته تصــور می شــد علــوم مهندســی از یکدیگــر جــدا هســتند و بــرای هــر یــک دانشــکده ای 

جــدا درســت کرده انــد، بــا توجــه بــه دانــش آن زمــان، تــا حــدودی قابــل درک اســت. امــا جــای تعجــب اســت 

کــه بــا پیرشفــت علــم و مشــاهده درهم تنیدگــی علــوم مختلــف، همچنــان از تقســیم بندی ســنتی گذشــته 

بــرای امــا جــای تعجــب اســت کــه بــا پیرشفــت علــم و مشــاهده درهم تنیدگــی علــوم مختلــف، همچنــان از 

تقســیم بندی ســنتی گذشــته بــرای علــوم مهندســی اســتفاده می شــود.«

دکر علی فتوت احمدی

)دانــش آموختــۀ مهندســی بــرق از دانشــگاه Caltech در مقطــع کارشناســی و دانشــگاه Stanford در 

مقطــع کارشناسی ارشــد و دکــرا، اســتاد دانشــکدۀ بــرق دانشــگاه صنعتــی رشیــف(

»آینده، هانند گذشته، همچنان متعلق به برقی ها خواهد بود!«

االن در دنیا چه موضوعاتی تو رشتۀ برق رو بورسه؟
ــر  ــد. اگ ــی بینی ــا م ــرق رو در دنی ــی ب ــی و کاری مهندس ــای داغ تحقیقات ــر حوزه ه ــکل های زی در ش

ــد! ــال کنی ــر رو دنب ــی از شــاخه های زی ــد یک ــن االن بری ــوید، از همی ــتگار ش ــد رس می خواهی
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امنیت شغیل مهندسان برق در آینده؟
اگــر بخواهیــم واقع گرایانــه بــه رونــد علــم و تکنولــوژی نــگاه کنیــم، واقعیتــش اینــه کــه در آینــده هیچکــس امنیــت شــغلی 

بــه معنــای واقعــی کلمــه نخواهــد داشــت )البتــه بــه غیــر از دولتی هــا کــه زِگهــواره تــا گــور مشــغول خدمــت هســتند!(. در 

واقــع علومــی مثــل هــوش مصنوعــی، ربات هــا و... نــه تنهــا شــغل انســان ها کــه اساســا بقــای انســان ها رو هــم بــه چالــش 

خواهنــد کشــید! ولــی اگــر نخواهیــم خیلــی وارد بحث هــای ایــان ماســک و آخــر زمانــی بشــیم، واقعیــت اینــه کــه فرقــی 

منیکنــه شــا برنامه نویــس باشــی یــا طــراح ســخت افزار. همــون قــدری کــه هــوش مصنوعــی میتونــه طراحــی ســخت افزار رو 

بــه دســت بگیــره، همــون قــدر میتونــه کدنویســی رو خــودکار و هوشــمند کنــه!

بــه هــر حــال بــه طــور کلــی بــرای ایــن کــه بتونیــد در آینــده، شــغلی جــذاب )قاعدتــا منظــورم بــه لحــاظ حقــوق بــاال هســت( 

در حــوزۀ مهندســی داشــته باشــید، بایــد دامئــا بــا رونــد علــم و تکنولــوژی پیــش بریــد و خودتــون رو بــه روز نگــه داریــد.

دکر بابک  خلج

)دانش آموختۀ مهندسی برق دانشگاه صنعتی رشیف در مقطع کارشناسی و دانشگاه Stanford در مقطع کارشناسی ارشد و 

دکرا، استاد دانشکدۀ برق دانشگاه صنعتی رشیف(

ــای  ــی و الگوریتم ه ــوش مصنوع ــا ورود ه ــا ب ــت! مث ــد رف ــن خواهن ــده از بی ــۀ آین ــی در ده ــغل های فعل ــیاری از ش »بس

ــه شــکل امــروزی وجــود نخواهــد داشــت!« ــاال دیگــر پزشــکی ب ــان، احت ــه حــوزه پزشــکی و درم هوشــمند ب

»دامئا از سوی دانشگاه ها و رشکت های داخل و خارج از کشور برای گرفن بچه های برق رشیف به من پیام می دهند.«

چالش های رشته برق؟
اولین چالش برق رو در پاس کردن درس ها خدمت اساتید گرامی تجربه خواهید کرد! 

یعنــی اگــر اســتاد بخــواد جــدی درس بــده و دانشــجو هــم بخــواد جــدی درس بخونــه )کــه تــو رشیــف اینطوریــه( قطعــا 

مهندســی بــرق نســبت بــه بســیاری از رشــته های دیگــۀ مهندســی یــا رشــته هــای غیرمهندســی ســخت تر و چالــش برانگیزتــره! 

ولــی از دوران شــیرین دانشــجویی کــه بگذریــم، یــه چالــش دیگــه هــم بــه لحــاظ بــازار کار اینــه کــه بعضــی از گرایش هــای 

بــرق اینقــدر کــه میشــه بــدون داشــن مــدرک دانشــگاهی بــه صــورت فریلنــری )یــا حتــی اســتخدام( کار کــرد )چیــزی کــه 

مثــا در پزشــکی یــا ســاخت و ســاز ســاختان و پــل امــکان پذیــر نیســت(، بــه قــول معــروف خــز شــده و دســت تــوش زیــاد 

ــه  ــا ک ــداره )منیگــم کدوم ــی ن ــی تعریف ــد خیل ــت می کنن ــن زمینه هــا فعالی ــو ای ــه ت ــد کســانی ک هســت و در نتیجــه درآم

ناراحــت نشــن(. ایــن نکتــه در بعضــی از گرایش هــای کامپیوتــر هــم صادقــه. البتــه در همیــن زمینه هــا هــم حســاب کســانی 

کــه تخصــص باالیــی دارنــد قطعــا جداســت.
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ویژیگ منحصربه فرد رشته برق
عیب می جمله چو گفتی هرنش نیز بگو!

گفتیــم بــرق بــه نســبت بعضــی رشــته های دیگــه ســخت تره ولــی خــب، مــزد آن گرفــت جــان بــرادر کــه کار کــرد! بــه 

همــون نســبت کــه ممکنــه رشــته بــرق چالــش برانگیــز باشــه، بــه مراتــب موقعیت هــای تحصیلــی و شــغلی بیشــری 

هــم داره )هــم تــو ایــران و هــم خــارج از کشــور(. آینــدۀ هــر تکنولــوژی کــه فکــرش رو بکنیــد یــه جــوری بــه یکــی از 

گرایش هــای بــرق مرتبطــه. همیــن االنــش هــم اگــر کســی بتونــه اســم یــک وســیله رو بگــه کــه در ســاختش مهنــدس 

بــرق نقشــی نــداره، بــه رسدبیــر مجلــه اعــام کنــه کــه یــه جایــزه بدیــم بهــش!

یــه نکتــه دیگــه هــم ایــن کــه بــه قــول دکــر معاریــان )از اســاتید دانشــکده بــرق( االن یــه جــوی ایجــاد شــده کــه 

همــه دانشــجوها میخــوان بــرن رساغ موضوعاتــی مثــل هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــین و... در همــه جــای دنیــا 

ــای  ــود داره موقعیت ه ــه وج ــنگینی ک ــت س ــا رقاب ــاال ب ــون احت ــه چ ــوب میش ــش محس ــه چال ــودش ی ــت و خ هس

ــاد  ــه هــا زی ــاز در زمین ــه در حــال حــارض چــون نی ــد )البت ــدا کنی ــد پی ــا رشکت هــا میتونی ــرای دانشــگاه ها ی کمــری ب

اســت فعــا اشــباع نشــده و نیــاز وجــود دارد(.

دکر جواد صالحی

 ،Nokia Bell Labs در مقطــع دکــرا، محقــق ارشــد پیشــین USC دانــش آموختــۀ مهندســی بــرق از دانشــگاه(

اســتاد دانشــکدۀ بــرق دانشــگاه صنعتــی رشیــف، پراســتنادترین دانشــمند ایرانــی در ISI، برنــدۀ جایــزه بل کــور 

در زمینــه تحقیقــات مخابــرات، چهــره مانــدگار مهندســی بــرق کشــور(

ــی از رشــته های دیگــه یکــی از شــاخه های یــک  ــه طــور کلــی خیل ــا ب ــر ی ــن کــه رشــته کامپیوت ــه اول ای » نکت

درخــت هســت و در واقــع همــۀ ایــن شــاخه ها بــه ریشــۀ اصلــی درخــت یعنــی بــرق برمیگــرده کــه بــه لحــاظ 

تاریخــی بــا ســاخت کامپیوترهــا یــا تجهیــزات دیگــر توســط مهندســان بــرق رشوع شــدند. نکتــۀ دوم در ادامــه 

نکتــۀ اول اینکــه بــه همیــن دلیــل بــرق بــه شــا نــگاه 360 درجــه میــده. چــون اصــول و مبانــی بســیاری از 

ــون  ــا تحقیقاتی ت ــۀ کاری ی ــر خواســتید زمین ــد، اگ ــاد می گیری ــی هســت ی ــه ریشــۀ اصل ــرق ک رشــته ها رو در ب

رو در آینــده عــوض کنیــد، می تونیــد خیلــی راحــت ایــن کار رو انجــام بدیــد. مثــل خــود مــن کــه االن بــه جــای 

ــم.« ــا فوتون هــا کار می کن ــرق هســت، دارم ب ــه موضــوع رشــتۀ ب الکرون هــا ک

 شمارهَ سی وششم
آذر ماه 1400
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نشریۀ دانشکدۀ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

بارقه

حاال که برق قبول شدم، باید تا آخر عمرم برق رو ادامه بدم؟
معلومه که نه!

تغییــر گرایــش کــه کامــا اوکیــه ولــی تغییــر رشــته حتــی از مهندســی بــه غیــر مهندســی یــا بلعکــس، هــم امکان پذیــر هســت 

و هــم گاهــی اوقــات توصیــه میشــه. مثــا خیلــی از زمینه هــای تحقیقاتــی رشــتۀ بــرق مثــل بعضــی از موضوعــات گرایــش 

ــی از آدم هــای خفــن در ایــن حوزه هــا در  ــات نســبتا مفصلــی داره. از ایــن جهــت خیل ــه ریاضی ــاز ب ــا کنــرل، نی ــرات ی مخاب

یکــی از مقاطــع تحصیلیشــون ریاضــی خونــدن تــا بــه قــول دانشــمندان بتونــن بهــر بــه مســائل و چالش هــای حــل نشــده 

اون حــوزه حملــه کنــن!

ــه دانشــجوهای  ــی هســت ک ــته های ــن رش ــی از معروف تری ــت یک ــه، رشــته های اقتصــاد و مدیری ــال دیگ ــه مث ــوان ی ــه عن ب

بــرق بــرای تغییــر رشــته انتخابــش می کننــد. کافیســت یــک رسی بــه دانشــکدۀ مدیریــت و اقتصــاد رشیــف بزنیــد و یــه آمــار 

ــا از دانشــجوهای کارشناسی ارشــد MBA دانشــجوهای کارشناســی بــرق رشیــف بــودن! ــد ببینیــد چندت بگیری

ــه  ــته رو ب ــر رش ــکان تغیی ــون، ام ــی بهرین هاش ــا، حت ــگاه های دنی ــیاری از دانش ــد بس ــه بدونی ــر، جالب ــۀ آخ ــوان نکت ــه عن ب

ــن! ــات اســتقبال هــم میکن ــی گاهــی اوق ــدن و حت دانشــجوها می

دکر علینقی مشایخی

)دانش آموختۀ دانشگاه صنعتی رشیف در مقطع کارشناسی و دانشگاه MIT در مقطع دکرا، بنیان گذار و 

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی رشیف، برندۀ جایزه Lifetime Achievement Award  از 

جامعۀ بین املللی دینامیک سیستم ها(

»خیلــی مهــم هســت کــه دانشــجوها از رشــته های دیگــر هــم درس بردارنــد و اطــاع داشــته باشــند کــه در آنهــا 

ــه کلــی عــوض شــد. خــود  ــه رشــته های دیگــر عاقه منــد شــدند و مســیر زندگیشــون ب چــه می گــذرد. شــاید ب

مــن کارشناســی را مکانیــک رشیــف خوانــدم امــا در ادامــه مدیریــت و اقتصــاد را در MIT ادامــه دادم. .«

»همیشه برای آینده زندگی خود یک vision )چشم انداز یا هدف بلند مدت( داشته باشید.«

»
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خودمونی تر... 
انصافاً این همه درس خوندیم برق رشیف قبول شدیم، واقعا ارزشش رو داشت؟

بدون تعصب بگم؟ 

 خوب ببینید رشیف مثل همۀ دانشگاه های دیگه خوبی و بدی داره ولی حداقل در مورد دانشکدۀ برق میتونم 

بهتون اطمینان بدم که آره! ارزشش رو داشت. حداقل به سه دلیل:

1- بسیاری از اساتید دانشکدۀ برق در زمینه تخصصی خودشون، هم تو ایران و هم تو دنیا، شناخته شده هستند 

و در زمینۀ تحقیقاتی شون، به اصطاح در لبۀ علم )cutting-edge( کار می کنند. ضمن اینکه بعضی از اساتید در 

صنعت هم فعال هستند و می تونید تو رشکت شون کار کنید.

2- طبق گفتۀ دانشجویان بسیاری از دانشگاه های دیگه، برخورد اساتید دانشکدۀ برق رشیف با دانشجوها بسیار 

حرفه ای، مودبانه، دلسوزانه و به معنای واقعی در حد شخصیت یک دانشجو هست!

سومیش رو یادم رفت حاال بعداً بهتون میگم!ولی خاصه حال کنید که قبولی در برق رشیف واقعا ارزش زحاتتون 

رو داشته و داره! 

دکر مهرداد رشیف بختیار

)دانش آموختۀ مهندسی برق دانشگاه صنعتی رشیف در مقطع کارشناسی و دانشگاه UCLA در مقطع دکرا، استاد 

دانشکده برق دانشگاه صنعتی رشیف، ملقب به استاد برجسته مدارهای آنالوگ در ایران(

» یــه فارغ التحصیــل دانشــکدۀ بــرق رشیــف هــر کاری کــه آرزوی یــک جــوان هــم ســن و ســالش هســت میتونــه انجــام 

بــده. میتونــه دانشــمند بشــه. میتونــه بــرای ادامــه تحصیــل بــه بهریــن دانشــگاه های دنیــا بــره. میتونــه کارآفریــن بشــه. 

میتونــه در بهریــن رشکت هــای دنیــا اســتخدام بشــه و... «

ــک  ــکل ترافی ــه مش ــرد و دیگ ــدا خواهدک ــرش پی ــی گس ــل هوای ــال 2050، حمل و نق ــا س ــای IEEE، ت ــق گزارش ه » طب

نخواهیــم داشــت. وســایل نقلیــۀ هوشــمند و خــودران خواهنــد بــود. در جلســات یــا متاس هــای مجــازی توســط 

هولوگرافیــک، مخاطــب متــاس را مقابــل خــود خواهیــد دیــد. همــه در خانه هایشــان ربات هایــی خواهنــد داشــت کــه 

کارهــای خانــه ماننــد آشــپزی و نظافــت را انجــام می دهنــد. حتــی ممکــن اســت شــا بــا ایــن ربات هــا مشــورت یــا درد 

ــرق(« ــه دانشــجویان مهندســی ب ــی کار شاســت )خطــاب ب ــن دنیای ــد! ســاخن چنی و دل کنی

 شمارهَ سی وششم
آذر ماه 1400
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نشریۀ دانشکدۀ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

بارقه

حاال آخرش بمونیم یا بریم؟
بذاریــد بــا هــم رو راســت باشــیم! می دونــم می دونیــد کــه یکــی از اولیــن چیزهایــی کــه بعــد از قبولــی در رشیــف بــه 

فکرتــون افتــاده اپایــه! حتــی بعضی هاتــون اصــا یکــی از دالیلــی کــه رشیــف زدیــد بــرای اینــه کــه اپــای کنیــد و بریــد 

و از دســت ایــن... یعنــی از دســت مــن راحــت بشــید! :((

خواستم یه نصیحت امللوک سنگین اینجا بنویسم ولی...

توصیــه ســاده و مهــم ایــن کــه از اطاعــات و تجربیــات اســاتید، بچه هایــی کــه رفــن و... اســتفاده کنیــد ولــی هیــچ وقــت 

بــه حرفشــون گــوش نکنیــد! خودتــون بشــینید دو دو تــا چهــار تــا کنیــد، مزایــا و معایــب رفــن یــا مونــدن رو بــرای رشایــط 

خودتــون لیســت کنیــد و در نهایــت یکــی از مهم تریــن تصمیــات زندگیتــون رو بگیریــد. ِخــاص!

دکر محمد مهدی نایبی

)دانش آموختۀ مهندسی برق دانشگاه صنعتی رشیف، استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی رشیف، بنیانگذار رشکت 

های رستافن و فناموج(

»داشن یک استارت آپ یا رشکت موفق در ایران از جهاتی خیلی آسون تر از آمریکاست! تو آمریکا به هر مشکلی 

فکر کنی هزار نفر قبل از تو بهش فکر کردن و روی راه حلش هم کار کردن ولی تو ایران برهوته! روی هر چیزی 

دست بذاری نفر اولی یا رقبات خیلی کم هستند«.

اگر بخوام برم؟
1-معدل معدل معدل! تا میتونید معدل رو بکشید باال. سعادت دنیا و آخرت تون تو همین معدله!

2-نوشن مقاله و همکاری با استادها برای گرفن توصیه نامه.

3-هر فعالیت علمی دیگه ای )دستیار آموزشی )TA( شدن، انجام پروژه های کاسی، یادگیری نرم افزارها و...(

اگر بخوام بمونم؟
ــی  ــای تخصص ــه درس ه ــل از اینک ــی قب ــد. حت ــاد بگیری ــن االن ی ــا الزم دارن رو از همی ــه رشکت ه ــی ک نرم افزارهای

ــردد میشــن.  ــد م ــه دارن ــه ای عاق ــه چــه زمین ــه ب ــش و اینک ــو انتخــاب گرای ــی از بچه هــا ت ــد. خیل ــا رو بگیری اونه

ــه زدن  ــن رس و کل ــد، همی ــه نداری ــه چــی عاق ــد و ب ــه داری ــه چــی عاق ــه متوجــه بشــین ب ــی ک یکــی از روش های

ــدا  ــم بع ــا رو ه ــن نرم افزاره ــی ای ــر درس تخصص ــه اگ ــن اینک ــت. ضم ــته هس ــر رش ــی ه ــای تخصص ــا نرم افزاره ب

ــود! ــد ب ــر خواهی ــه کاس جلوت ــای دیگ ــی از بچه ه ــد، کل ــتید برداری خواس

راســتی چــه بخواهیــد مبونیــد چــه اپــای کنیــد حتــا مباحــث اقتصــادی و کارآفرینــی رو دنبــال کنیــد و یــاد بگیریــد. 

ــا مشــورت  ــده حداقــل یکــی از دروس دانشــکدۀ مدیریــت و اقتصــاد رو )ب ــون مجــال می ــون بهت اگــر هــم واحدات

اســاتید( برداریــد. روایــت داریــم مســتمع آزاد هــم رشکــت کنیــد ثــواب داره!



15
رو
ش

پی
ی
ها
فق

ی/ا
لم
ع

کام آخر!
در انتهــا شــا رو بــا دو تصویــر زیــر کــه جایــگاه شــغلی فارغ التحصیــان بــرق رشیــف رو در 

رشکت هــای مختلــف داخــل و خــارج از کشــور نشــون میــده تنهــا میــذارم!

امیــدوارم ایــن مطالــب بــه دردتــون خــورده باشــه و یــه ایــده ای هرچنــد مه آلــود )تــا حــدودی ابــری( 

از آینده تــون پیــدا کــرده باشــید! =((

به قول یوتیوبرها الیک، کامنت و فالو فراموش نشه! 

تا درودی دیگر بدرود!

------------------------------------
منابع:  •

ارائۀ دکر بابک خلج در مراسم ورودی های جدید دانشکده برق  -

سخنان گهربار اساتید رشته برق!  -

تجربیات ارزندۀ خود نویسنده!  -

 شمارهَ سی وششم
آذر ماه 1400
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نشریۀ دانشکدۀ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

بارقه

چه توصیه ای به ورودی ها دارید؟
ــکل  ــه ش ــت ب ــد، اینرن ــا آمدی ــه دنی ــی ب ــا وقت ــه ش ــود. در حالی ک ــده ب ــت آم ــازه اینرن ــد، ت ــامل ش ــی س ــا س ــی تقریب ــن وقت م

گســرده ای در دســرس بــود. دنیــای مــا در آن زمــان محــدود بــود و از هیــچ جــا خــرب نداشــتیم و منی دانســتیم بقیــۀ دنیــا چه خــرب 

اســت. فقــط بــه مدرســه می رفتیــم و می آمدیــم. در نتیجــه )بــدون تواضع هــای معمــول فکــر می کنــم( نســل مــن چیــز چندانــی 

بــرای گفــن بــه نســل شــا نــدارد. هیــچ چیــزی منی توانــم بگویــم کــه مفید تــر از دیــدن یــک تِد تــاک باشــد! )و متــام آنچــه  از ایــن 

ــان  ــه هم زم ــن اســت ک ــم ای ــه شــا بگوی ــم ب ــه می توان ــزی ک ــا چی ــم( شــاید تنه ــدگاه می گوی ــن دی ــا همی ــد را ب ــه بعــد می آی ب

هــر چیــز خوبــی، بدی هایــی نیــز دارد. وقــت، مهم تریــن رسمایــۀ انســان اســت. امــروزه کمپانی هــای دیجیتــال وقــت انســان را 

می دزدنــد. به نظــرم هــر انســانی بایــد در واقــع نوعــی »تقــوای دیجیتالــی« داشــته باشــد تــا مانــع ایــن مســئله شــود. مــن فکــر 

می کنــم ایــن مســئله بیســت ســال بعــد متفــاوت خواهــد بــود و دیگــر اجــازه نخواهنــد داد ایــن رشکت هــای بــزرگ بــه شــکل 

امــروز وقــت انســان ها بدزدنــد. ســی ســال پیــش در همــه جــا تبلیغــات ســیگار دیــده می شــد، بــا وجــود اینکــه در آن زمــان هــم 

همــه می دانســتند چــه قــدر رضر دارد. امــا اکنــون چنیــن چیــزی کم تــر دیــده می شــود. رسنوشــت ایــن کمپانی هــا هــم احتــاال 

بــه همیــن شــکل خواهــد بــود.

چرا برق ؟
ــوان  ــچ عن ــه هی ــوب ب ــای خ ــان رتبه ه ــتم. درآن زم ــگاه هس ــن ورودی ۷۱ دانش ــدم. م ــاری می خوان ــتم مع ــت داش ــن دوس م

معــاری منی رفتنــد. مــن املپیــادی بــودم و می توانســتم هــر رشــته ای را انتخــاب کنــم. در ایــن مــورد )انتخــاب معــاری( اندکــی 

بــا هم دوره ای هــا صحبــت کــردم. آن هــا بــه گونــه ای بــا مــن برخــورد کردنــد کــه انــگار حــرف زشــتی زده ام یــا کفــر گفتــه ام! در 

نتیجــه مــن بیخیــال شــدم و تصمیــم گرفتــم بــرق را کــه درآن زمــان گزینــه ی اول بــود، انتخــاب کنــم.

و چرا الکترونیک؟
ــرق  ــدرت و ب ــرق ق ــک، ب ــرق الکرونی ــا ب ــی م ــم . یعن ــخص می کردی ــدای کار مش ــان ابت ــا را در ه ــد گرایش ه ــان بای در آن زم

ــود! ــه ی اول ب ــک گزین ــتیم و الکرونی ــرات داش مخاب

آیا هیچ وقت در دورۀ دانشجویی خود به مسیری که می رفتید، شک کردید؟
احتــاال در ۲۵ ســالگی. در آن زمــان دانشــگاه دانشــجوی دکــرای کمــی می گرفــت. مــن دکــری قبــول شــدم امــا ثبــت نــام نکــردم 

چــون می خواســتم کار کنــم و کار مهندســی را واقعــا دوســت داشــتم. در آن مقطــع چنــد جــا کار می کــردم و در نهایــت بــه ایــن 

نتیجــه رســیدم کــه منی تــوان کار کــرد، چــرا کــه در آن مقطــع تنهــا آپشــن  مــن کار دولتــی بــود و تجربه هــای خوبــی نداشــتم. 

در نتیجــه بــه شــکل جــدی بــه ایــن فکــر کــردم کــه دوبــاره کنکــور بدهــم و معــاری را انتخــاب کنــم. البتــه آپشــن دیگــری هــم 

داشــتم و آن ایــن بــود کــه از ایــران بــروم کــه در نهایــت ایــن گزینــه را انتخــاب کــردم و از ایــران رفتــم.

آیا رفتن از ایران به منظور تحصیل را تصمیم مناسبی می دانید ؟
زمان ما درصد کمی مستقیم بعد از لیسانس می رفتند. از آنهایی هم که بعداً برای ادامۀ تحصیل به خارج از کشور می رفتند 

اگر سوال می کردیم، حدود پنجاه درصد می گفتند که قصد دارند در آینده به ایران برگردند. ولی اگر هان دانشجوها را پیدا 

می کردیم و در پایان دورۀ دکری همین سوال را از آن ها می پرسیدیم، درنهایت مشاهده می کردیم که تنها یک درصد قصد دارند 

به کشور برگردند. علت آن این است که چنین تصمیمی متام دنیای شا را عوض می کند و باعث می شود به شکل متفاوتی به 

دنیای اطراف خود نگاه کنید. این دلیلی است که من با رفن به خارج از کشور به منظور تحصیل موافقم. به خودتان این فرصت 

را بدهید تا دنیای تان تغییر کند. 

 محمدرضا سیدنژاد 

99 کارشناسی برق

گفت و گــو بــا دکــر رضــا  ســروریگفت و گــو بــا دکــر رضــا  ســروری
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به نظر شما چه زمانی یک فرد باید بر مسیر خود شک کند؟
بــه نظــر مــن شــک واژۀ چنــدان مناســبی نیســت. افــراد بایــد همیشــه دربــارۀ مسیرشــان فکــر کننــد و وقتــی بــه ایــن نتیجــه 

رســیدند کــه راهــی کــه می رونــد مناســب نیســت و راه مناســب چیــز دیگــری اســت، بایــد قاطعانــه تصمیــم بگیرنــد و از راه 

ــل عــادل  ــد، مث ــه همیــن شــکل مســیر خــود را عــوض کردن ــد. معروف تریــن رشیفی هــا افــرادی هســتند کــه ب خــود برگردن

ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه مسیرشــان ایــن نیســت و راه  فردوســی پور، مجتبــی شــکوری و علــی دایــی. اگــر آن هــا وقتــی ب

زندگی شــان چیــز دیگــری اســت، از خــود شــجاعت نشــان منی دادنــد و راه خــود را تغییــر منی دادنــد، امــروز بــه ایــن انــدازه 

موفــق نبودنــد. 

آیا در آن زمان تصویری از آیندۀ خود در ذهن داشتید؟
نه چندان در باال گفتم در دوران پیشا اینرنت اطاعات چندانی هم نبود که بخواهید چنین تصویری بسازید. 

آیا فکر می کردید که قرار است در آینده استاد دانشگاه شوید؟
مــن معلمــی را بســیار دوســت داشــتم، امــا اســتاد دانشــگاه بــودن را دوســت نداشــتم و همیــن حــاال هــم دوســت نــدارم 

ــوان آن را در داخــل  ــه بت ــزی نیســت ک ــض اســت. مهندســی چی ــئله در تناق ــن مس ــا ای ــم مهندســی ب ــر می کن ــه فک ــرا ک چ

دانشــگاه یــاد گرفــت و یــاد داد. ایــن مســئله تنهــا مربــوط بــه کشــور مــا نیســت و یــک مســئلۀ همگانــی اســت. اگــر کســی 

بخواهــد مهنــدس شــود نــه در ام آی تــی مهنــدس می شــود نــه در رشیــف. آن چیــز کــه در واقــع یــک فــرد را مهنــدس می کنــد 

تجربه هــای خــارج از دانشــگاه اســت. در نتیجــه مــن معلــم بــودن را دوســت دارم امــا اســتاد دانشــگاه بــودن را نــه چنــدان.

به تجربیاتی اشاره کردید که یک فرد را مهندس می کند چگونه می توان این تجربیات را به 
دست آورد؟

بــرای بــه دســت آوردن ایــن تجربیــات بــه نظــرم بایــد کار کنیــد. شــاید ایــن کارکــردن باعــث شــود کــه معــدل شــا تــا حــدی 

آســیب ببینــد امــا بــه نظــرم معــدل چنــدان اهمیتــی نــدارد. البتــه بعضــی از گرایش هــای مهندســی بــرق )کــه خیلــی هــم 

خوبنــد( بــه علــوم نزدیک ترنــد و شــاید ایــن مهــارت )مهنــدس بــودن( چنــدان بــه درد آنهــا منی خــورد. 

دوره دانشجویی خود را چطور ارزیابی می کنید؟
ــد  ــال ارش ــانس و ۲ س ــال لیس ــناختیم و ۴ س ــم را می ش ــاد ه ــم از دوره املپی ــده ای بودی ــت. ع ــوش گذش ــی خ ــن خیل ــه م ب

هم اتــاق بودیــم و حتــی اتاقــان را هــم عــوض نکردیــم )۴۲۰ بلــوک ۳(! اگــر در ایــن دوره بــه شــا خــوش منی گــذرد یــک 

ــه مــرور زمــان  ــد. ب ــادی داری ــی اســت کــه مســئولیت انــدک و آزادی زی ــرادی هســت، چــرا کــه دوران دانشــجویی دوران ای

ــید. ــوش باش ــزان خ ــن می ــه ای ــد ب ــچ دوره ای منی توانی ــر در هی ــوند و دیگ ــر می ش ــا زیادت ــئولیت های ش مس

دانشجوی امروزی تا چه حد با دانشجوی دورۀ شما متفاوت است؟
زمــان مــا تنــوع آدم هایــی کــه در دانشــگاه بودنــد بســیار زیــاد بــود امــا امــروزه اینطــور نیســت و افــرادی کــه در دانشــگاه 

ــه ی  ــه تجرب ــتیم ک ــی را داش ــا کس ــگاه  م ــاری خواب ــاق کن ــال در ات ــرای مث ــتند. ب ــاص هس ــپ خ ــک تی ــرا از ی ــتند اک هس

فرماندهــی در جنــگ را داشــت. خــود مــن هــم اتاقــی ای داشــتم کــه عــاوه بــر تدریــس کــردن، کارگــری هــم انجــام مــی داد. 

ــۀ  ــه طبق ــق ب ــروزی متعل ــی ام ــجویان رشیف ــر دانش ــد. اک ــواردی باش ــن م ــجویان چنی ــن دانش ــروزه در بی ــم ام ــر منی کن فک

اجتاعــی خاصــی هســتند. می تــوان گفــت کــه تنــوع انســان هایی کــه امــروزه در دانشــگاه هســتند، نســبت بــه قبــل کاهــش 

یافتــه و ایــن چیــز خوبــی نیســت.

در دوره دانشجویی چه کارهایی عالوه بر درس خواندن انجام می دادید؟
مــن از تابســتان قبــل تــرم ۵ کار کــردن را رشوع کــردم. در جایــی کار می کردیــم کــه کارش در حــوزۀ رباتیــک بــود. به نظــرم 

ایــن تجربــه بســیار مفیــد بــود. مــن پــروژۀ لیسانســم را در هانجــا کار کــردم. آن پــروژه را بســیار دوســت داشــتم آنقــدر کــه 

حــدود دو ســال بــر روی آن وقــت گذاشــتم.

 شمارهَ سی وششم
آذر ماه 1400
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نشریۀ دانشکدۀ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

بارقه

خاطرۀ ماندگار شما از دورۀ دانشجویی چیست؟
اول احتــاال رفاقت هــای  دانشــجویی و بعــد فوتبــال و زمیــن چمــن دانشــگاه اســت. مــن بنــا بــه دالیلــی تقریبــا اولیــن بــار 

ــر از اســتاندارد بــود و بازی هــا  ــال بــازی کــردم در دانشــگاه بــود! زمیــن چمــن دانشــگاه عالــی بــود ولــی کوچک ت کــه فوتب

ــا اکــر کاس مترین هــا و  ــود و هم زمــان ب ــر ب ــازی می کــرد. بازی هــا ظه ــا ۷ نفــر ب ــرق ب ــم دانشــکده ب ــی تی ــود ول ۹ نفــره ب

کوییز هــا و جــو آن قــدر خرخونــی بــود کــه ســال اول ۹ نفــر هــم منی شــدیم )البتــه بعدتــر درســت شــد!(. شــاید بــرای بــرق 

رشیفی هــا جالــب باشــند بداننــد »میشــل پطرس« کــه االن مربــی دروازبان هــای تیــم ملــی فوتســال و مــدرس AFC اســت و 

خــودش هــان زمــان دروازبــان باشــگاهی بــود، ورودی ۷۳ بــرق رشیــف اســت!

فوتبالی هستید؟
ــه  ــودم، ب ــم ب ــن تی ــدار ای ــه مــن طرف ــدار بارســلونا هســتم. دوره ای ک ــم و طرف ــال می کن ــا حــدی دنب ــه. مــن بازی هــا را ت بل

انــدازۀ امــروز محبــوب نبــود. علــت عاقــۀ مــن بــه بارســلونا، مارادونــا بــود. مارادونــا آن زمــان تنهــا ســتاره فوتبــال بــود و بــا 

حــدود ۷ میلیــون دالر بــه بارســلونا آمــد. ایــن پــول در آن زمــان خیلــی زیــاد بــود. در واقــع مارادونــا اولیــن تجربــۀ مــن از 

ــال عاقه منــد شــوم. ــه فوتب ــود و باعــث شــد در ۶ ســالگی ب ــال ب فوتب

اگر به عقب برگردید دوباره همین مسیر را انتخاب می کنید؟
شــا در نهایــت شــبیه بــه محیــط اطراف تــان می شــوید. وقتــی خــودم را بــا دوســتانم کــه معــاری رفتنــد مقایســه می کنــم، 

احســاس می کنــم تصمیــم درســتی گرفتــم کــه در رشیــف، بــرق خوانــدم. چــرا کــه اگــر رشــتۀ دیگــری مثــل معــاری را انتخــاب 

ــه  ــر ب ــح می دهــم. در نتیجــه اگ ــه آن آدم هــا ترجی ــم را ب ــط می شــدم و برقی هــای اطراف ــردم، شــبیه آدم هــای آن محی می ک

عقــب برگــردم، بــاز هــم ترجیــح می دهــم در چنیــن محیطــی باشــم. پــس مجــددا ایــن راه را انتخــاب می کنــم. 

نظرتان درباره دانشگاه مجازی چیست؟
مــن دانشــگاه مجــازی را دوســت نــدارم. مجــازی بــودن دانشــگاه تجربه هــای بســیار مفیــدی را از بیــن می بــرد. ایــن مســئله 

ــط اطــراف را از  ــن از محی ــادی تشــکیل نشــود و در نتیجــه شــا فرصــت تاثیرپذیرف ــا حــد زی باعــث می شــود اجتاعــات ت

دســت می دهیــد. فــرض کنیــد شــا بــا رفیق هایتــان قــرار می گذاریــد کــه روزی یــک ســاعت ورزش کنیــد. ممکــن اســت کــه 

مثــا در بیــن ایــن بیســت نفــر، یــک یــا دو نفــر باشــند کــه حتــی در صــورت نبــودن دیگــران هــم انگیــزۀ زیــادی بــرای ورزش 

داشــته باشــند. امــا اکــر مــا شــبیه آن ۱۸ نفــر دیگــر هســتیم کــه اگــر در چنیــن جــوی قــرار نگیریــم، چنــدان انگیــزه ای بــرای 

ورزش کــردن نداریــم. به نظــرم مهم تریــن چیــزی کــه در اثــر مجــازی شــدن آســیب دیــده اســت، از بیــن رفــن انگیــزه اســت.  

نظرتان درباره اینکه می گویند با آمدن به شریف آینده شما تضمین می شود، چیست؟
ــا  ــد داشــن« ب ــر اســت. »امی ــی بدت ــن باشــد، از بدبین ــا اینکــه آدم بیــش از حــد خوش بی ــدی اســت ام ــز ب ــودن چی ــن ب بدبی

ــن  ــده اش تضمی ــد آین ــف بیای ــه رشی ــد هــر کــس ب ــل اینکــه می گوین ــی )مث ــی« متفــاوت اســت. جمــات این چنین »خوش بین

ــه  ــت. ب ــده اس ــاد ش ــور ایج ــط کنک ــه در محی ــت ک ــوی اس ــی از ج ــد( ناش ــه می آی ــارج دعوت نام ــش از خ ــا برای ــت ی اس

ــن  ــا ای ــرد ب ــی ف ــک توهــم اســت و وقت ــن ی ــم می شــکافند! ای ــف، دانشــجویان ات ــه در رشی ــه می شــود ک ــوزان گفت دانش آم

واقعیــت روبــرو می شــود کــه در رشیــف چیــز خاصــی منی ســازیم، بســیار ناراحــت می شــود. ایــن توهــات بســیار مرضانــد.

آیا با این جمله که اساتید دانشجو ها را درک نمی کنند، موافقید؟
من در دورۀ دانشجویی دوست فرهیخته ای داشتم که به من می گفت تو به هیچ عنوان استاد خوبی منی شوی، چرا که هیچ 

وقت در زندگی ات، حتی برای یکبار، مجبور نشدی تقلب کنی. پس چطور می خواهی وقتی دانشجو تقلب می کند مشکل را 

بفهمی؟ واقعیت این است که دانشگاه دوست دارد اساتیدش را از میان افراد یک شکل انتخاب کند. دانشگاه برای انتخاب 

اساتیدش چنان فیلر سخت گیرانه ای دارد که تنها یک شکل خاص از افراد از آن عبور می کنند. و سوال شا جوابش نتیجه ی 

طبیعی این فیلر است. این رشایط چندان در دانشگاه های خارج از کشور برقرار نیست . برای مثال دانشکدۀ برق دانشگاه 

برکلی استادی دارد که اگر به صفحه اش بروید، مشاهده می کنید که یک دوندۀ ماراتن است! چند سال پیش دانشمند بزرگی 

)از فارغ التحصیان مان( را به دانشگاه دعوت کرده بودند تا برای پنجاه سالگی دانشگاه صحبت کند. نکته جالب این بود که 
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معــدل لیســانس ایــن فــرد ۱۲-۱۳ بــود. چنیــن فــردی در ایــران حتــی اجــازه ی دکــرا خوانــدن نداشــت چــه برســد بــه هیــأت 

علمــی شــدن. ذاتــا سیســتم ها در ایــران بــا تنــوع مخالفنــد، دانشــگاه هــم بــه تبــع مخالــف تنــوع افــراد اســت. معــروف 

اســت کــه در زمــان انقــاب فرانســه بــه ملکــۀ فرانســه گفتنــد مــردم نانــی بــرای خــوردن ندارنــد. ملکــه پاســخ داد کــه خــب 

کیــک بخورنــد! در واقــع ملکــه درکــی از گرســنگی نداشــت چــون هرگــز آن را تجربــه نکــرده بــود. اســتاد ها هــم در مقابــل 

دانشــجو ها گاهــی دچــار چنیــن رشایطــی می شــوند و اصــا تجربــه ای از آن رشایــط ندارنــد.

و در آخر اگر بتوانید یک تغییر در دانشگاه ایجاد کنید )هر تغییری( آن تغییر چیست؟
اکــر مشــکات دانشــگاه، انعــکاس همیــن مشــکات در بیــرون دانشــگاه و جامعــه اســت کــه نظــری منی توانــم بدهــم. از 

آنهــا کــه بگذریــم و در حــد خــود مــن: بــرای دانشــگاه یــک زمیــن چمــن می ســاختم. بــه نظــر مــن دانشــگاهی کــه زمیــن 

چمــن نــدارد، دانشــگاه نیســت! کرونــا هــم ثابــت کــرد فضــای بــاز ورزشــی واجــب اســت! گــان می کنــم تاثیــر مثبتــی کــه 

بنایــی ماننــد اســتخر دانشــگاه در حــاِل خــوب دانشــجو ها داشــته، از همــۀ برنامه هــای فرهنگــی دانشــگاه بیشــر بــوده. 

ایــن اســتخر احتــاال روزانــه حداقــل یــک نفــر را )در زمــان بــاز بــودن( از افردگــی نجــات داده. جالــب اســت کــه حتــی 

ایــن اســتخر هــم توســط فــردی در خــارج دانشــگاه ســاخته و اهــدا شــده! بعیــد می دانــم ایــن شــناخت در خــود دانشــگاه 

ــر  ــد تاثی ــن چمــن هــم می توان ــم زمی ــر می کن ــن فک ــد باشــد. م ــد مفی ــدر می توان ــزی چه ق ــن چی ــه چنی وجــود داشــته ک

مثبــت مشــابهی داشــته باشــد.

 شمارهَ سی وششم
آذر ماه 1400



20

ت
عی
واق

تا
ویا

زر
فا

شری
ی/
نگ
ره
ف

نشریۀ دانشکدۀ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

بارقه

شــریفازرویــاتــاواقعیــتشــریفازرویــاتــاواقعیــت
رشیــف بــرای اکــر مــا هــان قلــه ای بــوده اســت کــه می خواســتیم بــه آن برســیم. قلــه ای کــه بــرای رســیدن بــه 

آن هــزاران تســت زدیــم، بــا احساســات منفــی خــود جنگیدیــم و روزهــای ســخت مان را بــه امیــد رســیدن بــه آن 

پشــت رس گذاشــتیم . امــا آیــا رشیــف ارزش ایــن همــه مشــقت را داشــته  اســت؟ آیــا اینجــا هــان جایــی اســت کــه 

ــا هــان رسزمیــن عجیــب و  در فضــای کنکــور تعریفــش را می کردنــد و زمزمــه اش در جامعــه شــنیده می شــد؟ آی

ــا اینجــا  ــد؟ آی ــرب دعوت نامــه می آی ــی گاه از طــرف دانشــگاه های معت ــی آن، گاه و ب ــرای اهال ــه ب ــی اســت ک رویای

هــان جایــی اســت کــه بــه محــض ورود بــه آن، آینــده ات تضمیــن می شــود؟

ســخت اســت ورودی باشــی و برایــت ســوالی دربــاره دانشــگاه مطــرح نشــود. ســواالت ایــن چنینــی پشــت دِر ذهــن 

مــا بــه صــف ایســتاده اند تــا در موقعیــت مناســب فرصــت مطــرح شــدن بیابنــد. حتــی اگــر در ترم هــای اول درگیــر 

چنیــن ســواالتی نشــوید، ایــن ســواالت باالخــره در یکــی از شــب های ســخت دانشــگاهی )هــان شــب ها کــه بــه 

ــه  ــد ک ــرد وارد کنن ــر ف ــان فشــاری ب ــد چن ــی طــی می شــوند و می توانن ــا بی خواب هــوای ددالین هــا و امتحان هــا ب

بــه دایــرۀ وســیعی از تصوراتــش به کلــی شــک کنــد( بــه رساغ تــان می آینــد و ذهن تــان را آکنــده از فضــای تردیــد و 

رسدرگمــی می کننــد. ایــن ســواالت مامــور شــده اند تــا تصــور شــا از دانشــگاه را بــه چالــش بکشــند و ذهنیــت شــا 

از آن را دگرگــون کننــد. بایــد توجــه کــرد کــه ایــن ســواالت علف هــای هــرز راه دانشــجویان نیســتند. 

ذهنیــت مــردد و رسدرگــم مــا در ایــن رشایــط یــک بیــاری نیســت کــه بخواهیــم برایــش بــه دنبــال درمــان باشــیم. 

بلکــه این هــا همــه ناشــی از حرکــت بــر مســیری اســت کــه کــه رسشــار از مهــی غلیــظ اســت. ایــن مــه برخاســته از 

تفــاوت میــان تصــورات مــا بــا دنیــای واقعــی اســت. در چنیــن رشایطــی الزم اســت تــا اجــازه دهیــم ایــن تردیدهــا و 

ســوال ها ذهــن مــارا درنوردنــد. بایــد بــا ایــن ســوال ها روبــرو شــویم تــا از دل ایــن رویارویــی، بینش هایــی نــو رس 

ــا تکیــه بــر ایــن بینش هــا،  ــا مــا بتوانیــم ب بــرآورد. بینش هایــی کــه برگرفتــه از جهــان واقعــی اطراف مــان باشــند ت

از مســیر مه آلــود عبــور کنیــم.

ــا متوجــه شــوید کــه رشیــف  ــی منی کشــد ت ــال طول ــرای مث ــد. ب ــه دســت می آین ــن بینش هــا ســاده ب بعضــی از ای

ــچ دانشــگاهی در خــارج از کشــور دعوت نامــه  ــرای هیچکــس از هی ــی در آســان ها نیســت. در رشیــف ب رسزمین

ــدن در آن  ــا درس خوان ــوان ب ــه اش باشــد و بت ــش، کارنام ــط هواپیای ــه بلی ــف فرودگاهــی نیســت ک ــد. رشی منی آی

ــا حــد خوبــی  به راحتــی بــه همــه جــا رفــت! ایــن دانشــگاه از نظــر علمــی در بیــن ســایر دانشــگاه های کشــور ت

معتــرب اســت و درس خوانــدن در آن رفــن بــه همــه جــا را مقــداری ســاده مــی کنــد امــا

 محمدرضا سیدنژاد

99 کارشناسی برق

ــی  ــم زندگ ــای مه ــی از بخش ه ــگاه یک ــه دانش ــتان و ورود ب ــوراز دبیرس ــک عب بی ش

هرفــردی اســت. ایــن عبــور، گــذاری اســت بــه دنیایــی بزرگ تــر و جدیدتــر کــه بــرای 

ــیاری از  ــرای بس ــا ب ــی دارد و قطع ــوای متفاوت ــال و ه ــف ح ــجوی ورودی رشی دانش

دانشــجویان رویایــی اســت. 
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ســاده  شــدۀ آن نیــز همچنــان ســختی های خــود را دارد. همچنیــن احتــاال خیلــی زود متوجــه خواهیــد شــد کــه آینــدۀ 

هیچ کــس بــا ورود بــه رشیــف تضمیــن منی شــود. رشیــف بــرای هیچ کــس خــط پایــان مســابقه نبــوده کــه بــا رســیدن 

بــه آن موفقیــت بدســت آیــد، بلکــه بخشــی از مســیر پیــچ در پیــچ زندگــی دانشــجویان اســت کــه می توانــد رســیدن بــه 

بعضــی از اهدافشــان را تســهیل کنــد.

کم کــم متوجــه خواهیــد شــد کــه رشیفی هــا چنــدان هــم عجیــب نیســتند. هرچنــد دانشــجو بــودن در ایــن دانشــگاه 

ــه  ــت ک ــدی نیس ــدن به ح ــن درس خوان ــا ای ــودش را دارد، ام ــختی های خ ــت و س ــاد اس ــدن زی ــا درس خوان ــرادف ب م

از دانشــجو موجــودی غیرانســانی بســازد. قــرار نیســت دانشــجویان بــه ماشــین های تجزیــه و تحلیــل مطالــب درســی 

تبدیــل شــوند. زندگــی در داخــل رشیــف ادامــه دارد! مــا رشیفی هــا هــم زنــده ایــم! مــا هــم ماننــد ســایرین زندگــی 

می کنیــم، تفریــح و بــازی می کنیــم، بســته بــه ســلیقه مان فیلــم و رسیــال می بینیــم یــا کتــاب می خوانیــم و در 

اجتاعــات گوناگــون رشکــت می کنیــم. مــا هــم روزی عاشــق می شــویم و در نهایــت، مــا از جنــس گوشــت و پوســت 

و اســتخوانیم و از ایــن جنــس باقــی می مانیــم. اینکــه تــا چــه حــد خــود را در میــان جــزوات و مطالــب درســی قــرار 

دهیــد نکتــه ای اســت کــه تــا حــدی بــه دســت خودتــان اســت. رشیفــی بــودن بــه هیــچ عنــوان بــه معنــای تک بعــدی 

بــودن نیســت. معروف تریــن رشیفی هــای کشــور افــرادی هســتند کــه نــه بــه لحــاظ درســی، بلکــه بــه علــت ابعــاد غیــر 

درســی زندگــی خــود بــه شــهرت رســیده اند )مثــل علــی دایــی، عــادل فردوســی پــور، علــی الریجانــی، مجتبــی شــکوری 

و ...(.

 پیــش از ورود بــه دانشــگاه مســیر زندگــی مــا مشــخص بــود. مــا در نقطــۀ A قــرار داشــتیم و مســافر نقطــۀ B بودیــم. 

ــرای زندگــی خــود هدفــی نداریــم و منی دانیــم  نقطــۀ B شــاه کلید مســئلۀ زندگــی مــا بــود. چنــدان مهــم نبــود کــه ب

کــه در آینــده دقیقــا می خواهیــم چــه کاری انجــام دهیــم. مهــم ایــن بــود کــه بــه نقطــه B )یعنــی رشــتۀ خــوب در 

دانشــگاه خــوب( برســیم. مــا هــم طــوری بــه ســوی آن دویدیــم کــه گویــی انتظــار داریــم روز اول در چنیــن دانشــگاهی، 

بســته ای حــاوی هــدف زندگــی بــه مــا دهنــد تــا مــا هیجــان زده و خوشــحال آن را از بســته درآوریــم و باقــی زندگــی 

ــن نقطــه رشوع می شــد.  ــا از بعــد ای ــی زندگــی حقیقــی م ــم. گوی ــی بگیری ــا شــادی و خوشــی از روی آن پ خــود را ب

امــا هانطــور کــه خــربی از دعوت نامــه دانشــگاه های خارجــی نیســت، از چنیــن بســته ای نیــز بــه دلیلــی نامشــخص 

ــم.  ــه ســوی آن بدوی ــم و ب ــن کنی ــری تعیی ــرای خــود نقطــۀ دیگ ــم ب ــا می توانی ــه م ــی در دســرس نیســت. هم اطاع

می توانیــم نقطــه ای بــه نــام C را بــرای خــود در نظــر بگیریــم کــه هــدف زندگی مــان در پشــت درهــای آن محبــوس 

ــه آن، پاســخ  ــا رســیدن ب ــم و ت ــه آن نقطــه خــرج کنی ــی زندگــی خــود را در راه رســیدن ب شــده باشــد و ســال های آت

همــه ســواالت ذهنــی خــود را موکــول بــه بعــد کنیــم. کســی چــه می دانــد؟ شــاید در نقطــۀ C بســته ای حــاوی هــدف 

ــت پرســش گر  ــم ذهنی ــز وجــود دارد. می توانی ــا راه دیگــری نی ــم. ام زندگــی و پاســخنامۀ همــه ســواالت خــود را یافتی

ــه  ــگفت آور ک ــخنامه های ش ــدف و پاس ــی، ه ــته های جادوی ــه بس ــن ب ــای پرداخ ــه ج ــم و ب ــوش بگیری ــود را در آغ خ

اکریــت بــه ســوی آن می دونــد، بــه دنبــال ســواالت بیشــر و بهــر بگردیــم. ســواالتی کــه گرچــه مــا را بــه نقطه هــای 

جادویــی منی رســانند، امــا می تواننــد مــا را روانــۀ جســت وجوهایی کننــد کــه بــرای مــا تجربیاتــی زیبــا بــه همــراه مــی 

ــر  ــا اگ ــی هــدف وجــود داشــته باشــند. ام ــا می بخشــد. چــه بســا بســته های جادوی ــه م ــری را ب ــی غنی ت آورد و زندگ

همــۀ نقطه هــا مثــل نقطــهB  فعلی مــان غیرجادویــی باشــند، احتــاال راه دوم گزینــۀ بهــری اســت. راهــی کــه در آن 

ــتند .  ــر هس ــت نزدیک ت ــه واقعی ــوند، ب ــاخته می ش ــا س ــای م ــه در ذهن ه ــی ک رشیف های
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اســتادم اصــا خــوب درس منیــده. کنــار دســتیم داره گوشــیش رو چــک می کنــه. منــم گوشــیم رو درمیــارم تــا چــک کنــم امــا 

چــرا کســی بهــم منیگــه کــه گوشــیت رو بــذار تــو کیفــت و جمعــش کــن؟

اصــا منیتونــم بــا تدریــس اســتاد ارتبــاط برقــرار کنــم. رسم رو مــی ذارم رو میــز و می خوابــم. بــا متــوم شــدن کاس از خــواب 

بیــدار میشــم. امــا چــرا رس کاس کســی منــو بیــدار نکــرد؟ چــرا اســتاد نگفــت بیــدارش کنیــد؟

جلسه بعد میشه. میرم رس کاس اما این بار نصف بچه ها نیومدن!

مــن هــم تصمیــم می گیــرم دیگــه رس کاس نیــام و وســط کاس بــدون اینکــه اجــازه بگیــرم میــرم بیــرون. راســتی چــرا اســتاد 

نگفــت بــدون اجــازه کجــا میــری؟ اصــا چــرا هیچکــس موقــع بیــرون رفــن از کاس اجــازه منی گیــره؟

جلسه بعد رس کاس نرفتم و کسی هم پیگیر علت غیبتم نشد و حتی خانواده هم ازم نپرسیدن چرا منیری.

اصــا خســته شــدم اینقــدر ســال کنکــور درس خونــدم، چنــد روزی اصــا چنــد هفتــه ای رس کاس منیــرم، درس منی خونــم و 

اســراحت می کنــم ولــی چــرا کســی هــم بهــم گیــر منیــده؟

چرا؟

دانشجو

مگه این کلمه چه تفاوتی با دانش آموز داره؟

مــن کــه همــون آدم ســابق هســتم و تفــاوت چندانــی هــم نکــردم و فقــط تــا 3-4 مــاه پیــش بهــم میگفــن دانش آمــوز، االن 

میگــن دانشــجو. امــا چــرا نگاه هــا اینقــدر بهــم عــوض شــده؟

تا چند وقت پیش اگه درس منی خوندم، خانواده پیگیر می شدن که:

چرا درس منیخونی؟

اتفاقی افتاده؟

اما االن رس کاس هم حتی منیرم اما چرا کسی چیزی بهم منیگه؟

تــا همیــن چنــد وقــت پیــش اگــه متریــن تحویــل منــی دادم معلــم باهــام برخــورد می کــرد امــا االن دو تــا مترینــه کــه تحویــل 

نــدادم و چــرا کســی بهــم گیــر منیــده؟

جواب همۀ این سوال ها اینه: تو دانشجو هستی!

گنگ

باید چی کارکرد تو دانشگاه؟ همین که فقط درس بخونم و منره های خوب بگیرم کافیه؟

توی این فضا چه کار هایی میشه انجام داد؟

تشکل های دانشجویی چه کار هایی انجام میدن؟

اصا کار غیر درسی انجام دادن تو دانشگاه فایده ای داره؟

چرا کمر کسی پیدا میشه که بدونه میخواد توی این دوره کارشناسی چه کار هایی انجام بده؟

ده
ش
هن
جرب

یت
ها
دی

آزا
ی/

نگ
ره
ف

دیــر رســیدم دانشــگاه. جلــوی در ورودی کســی بهــم نگفــت چــرا دیــر اومــدی! چــرا بــرام تاخیــر 

ثبــت نکــردن؟

ــرو نامــه  ــر اومــدی! ب ــرم ســمت تاالرهــا، وارد کاس میشــم امــا اســتاد ازم نپرســید :))چــرا دی می

ــای رس کاس(( ــی بی ــه منی تون ــدون نام ــار. ب بی

 علی سلیانی 

98 کارشناسی برق
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مستقل ترین دوران زندگی

حــاال چــرا مســتقل ترین؟ قبلــش کــه دانش آمــوز بــودی و خــودت بهــر عــدم اســتقال رو درک میکنــی و بعــدش هــم کــه 

درگیــر تشــکیل خانــواده و اینجــور داســتانا میشــی.

ــه کار آدم نداشــته باشــه،  ــچ دغدغــه و مشــغله ای فعالیــت کــرد و کســی هــم کاری ب ــدون هی ــی کــه میشــه ب ــا دوران تنه

ــت. ــی دانشگاس ــن دوران کارشناس همی

بایــد ســعی کــرد کــه حتــا از ایــن دوران 4-5 ســاله نهایــت اســتفاده رو کــرد. خــودت رو فقــط مشــغول درس نکــن کــه اگــه 

اینطــور باشــه ایــن دوران به شــدت مهــم و تاثیرگــذار در آینــده  ات رو بــد جــوری از دســت دادی.

رشد یا زمین خوردن؟

ــور  ــه به شــدت باعــث رشــد بشــه هــم از اون ــا از منونه هــاش اشــاره کــردم هــم مــی تون ــد ت ــه چن ــه ب ــی ک ــن آزادی های ای

ــودن. ــرده ب ــه اش نک ــاال تجرب ــا ح ــا ت ــدۀ بچه ه ــه عم ــه، مخصوصــا اینک ــن بزن ــه آدم رو زمی میتون

از اینور یکی کا درس رو ول می کنه و میره رساغ عشق و حال،

از اون طرف یکی کا میچسبه به درس و فقط به رصِف درس راضی میشه. 

ــچ  ــوی هی ــل ورزش، موســیقی، تشــکل های دانشــجویی و… میشــه و خــوب ت ــر درســی مث یکــی کا مشــغول کار هــای غی

ــده و ازشــون بپرســه چــرا داری فــان کار رو میکنــی؟ ــر ب ــدا منیشــه بهشــون گی کــدوم از ایــن حالت هــا هــم کســی پی

رشد، دوران طایی

از این آزادی باید نهایت استفاده رو کرد.

بــا یــه برنامه ریــزی خــوب هــم میشــه بــه درس هــا رســید هــم بــه کارهایــی کــه بایــد تــو ایــن دوران انجــام بــدی و بــه 

قــول معــروف نــه از اینــور بــوم بیفتــی نــه از اونــور بــوم.

باید از همین اول همه چی رو جدی گرفت.

تو همه کاس ها رشکت کرد، به ددالین ها رسید و البته به کارهای غیردرسی هم باید توجه ویژه ای کرد.

نباید یه آدم تک بعدی که فقط درس می خونه شد.

اگــه از همیــن اول همــه چــی رو جــدی نگیــری و بــه ایــن دلیــل کــه آزاد هســتی پیگیــر ماجــرا نباشــی، ممکنــه تــا آخــر 

نتونــی جــدی باشــی و خــب ایــن دوران طایــی رو از دســت بــدی.

پس از همین اول کار که ورودی هستی همه چی رو جدی بگیر.

بایــد از ایــن دوران طایــی اســتفاده کــرد و بــه همــۀ کارهایــی کــه مدنظــرت هســت برســی. از فعالیت هــای دانشــجویی 

هــم نبایــد غافــل شــد.

چــه بســیار انســان هایی کــه تــو همیــن دوران طایــی آینــدۀ خودشــون رو ســاخن و چنــان پیرشفتــی داشــن کــه تــو هیــچ 

برهــه ای از عمرشــون منی تونســن ایــن پیرشفــت رو داشــته باشــن.
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قماربــازیــاکتابــمرادرکــدامکنــججــاگذاشــتم؟قماربــازیــاکتابــمرادرکــدامکنــججــاگذاشــتم؟

ــت  ــار پررسع ــن، قط ــر زمی ــای زی ــد؛ در دخمه ه ــگ را می ترکان ــا رگ آســفالت های طوســی رن ــل، رسم ــای طوی در خیابان ه

ــد، چراغ هــا  ــد، ماشــین ها می دون ــد، قطارهــا می دون ــد. آدم هــا می دون ــوده را موحــش می کن نفس هــای خســته و خواب آل

ــد؛ ــال هــم می دون ــد، حرف هــا روی خطــوط کاغــذ دنب می دون

 شا می دوید.

روی پله هــا کفشــی بــه پــا کــرده نکــرده می دویــد تــا از اتوبــوس خطــی کهنــه و دودآلــوده جــا منانیــد. گیریــم کــه اتوبــوس 

ــه  ــی ک ــی، هرجای ــه جای ــد باالخــره ب ــه می دون ــی ک ــن آدم هــا و ماشــین ها و قطار های ــد و از بی ــه پنچــر نکن زهــوار دررفت

ــود  ــد و دردآل ــا را منجم ــینۀ ش ــزد و س ــوا درمی آمی ــای ه ــا رسم ــا ب ــد ش ــای تن ــد و نفس ه ــا می دوی ــید.  ش ــد برس بای

میکنــد.

ــا در  ــد. آی ــه اینجــا آمده ان ــد شــا ب ــد و رســیدید 103 نفــر نشســته اند کــه درســت مانن ــه زحمــت دویدی در جایــی کــه ب

حیــن آمــدن بــه ســاعت مچــی خــود - کــه بنــد قهــوه ای ســوخته ای دارد - نــگاه کرده ایــد ؟ در ســاختان کنــاری شــا 67 

ــا بــه آنجــا برســند.  نفــر دیگــر نشســته اند کــه درســت مثــل شــا و 103 رفیــق دیگرتــان دویده انــد ت

آیا آنها به ساعتشان نگاهی انداخته اند؟

آیا اصا فهمیده اند که به کجا می دوند و می رسند ؟  

آیا امکان ندارد که قطار را عوضی سوار شده باشند و به جای ساختان شارۀ 36 به ساختان 72 رفته باشند؟

شا کجایید ؟ 

ــد،  ــاال می روی ــا ب ــد، از طبقه ه ــاپ می کنی ــید، چ ــد، می نویس ــد. می دوی ــار می کنی ــان ق ــی روی زم ــت روس ــز رول رس می

ــد. ــرک می کنی ــر را و ســاختان را ت ــز را، دف ــر می ــۀ بعــد از ظه ــد و راس ســاعت 6 و 36 دقیق ــن می آیی پایی

شــاید حیــن نوشــن، لیــوان بــزرگ قهــوه کــدر و تلــخ مــزه ای کــه  بــوی کهنگــی می دهــد، روی لبــاس شــا برگشــته باشــد - 

امــا چــه اهمیتــی دارد تــا وقتــی کــه شــا رسگــرم نوشــن و دویــدن هســتید.  

شا می دوید تا از اتوبوس خطی کهنۀ دودآلوده جا منانید و به خانه برسید.

 شا می دوید تا راس ساعت نه و سی دقیقه چیزی بخورید و سپس می دوید تا کمی بخوابید.

شا می دوید.

در ساختان خانه شا همه می دوند؛ بچه ها  در راه پله ها می دوند تا به بازی برسند و بزرگر ها - که دیگر 

ــا از نوشــن و  ــد؛ ت ــا از اتوبــوس و قطــار جــا منانن ــا مثــل همــه دویــده باشــند؛ ت ــد ت از وقــت بازی شــان گذشــته - می دون

بــاز نوشــن و بــاال و پاییــن کــردن پله هــای بروکراتیــک مغزشــان عقــب مناننــد. تــا از کلمه هایــی کــه شــتابزده روی کاغــذ 

ــد. ــا منانن می نویســند ج

در حالــی کــه بــه ســاعت مچی تــان - بــا بنــد قهــوه ای ســوخته - نــگاه منی کنیــد، شــا در بیــن پلــه هــا فرامــوش می شــوید 

ــان!  ــن پله هــای خودت ــن پله هــای خانه هــا و  در بی ــن پله هــای ســاختان ها، در بی در بی

شا فراموش می شوید. 

می میرید.

چونان که هرگز نبوده اید ... 

زاوش عطائی 
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صدای سوت، گوش های شا را در خود می بلعد؛ قطار شا می رسد. شا این نوشته را - که پیرزن فربه و 

سفیدرویی که گان می کنید از رس بیکاری روی نیمکت مشکینی در ایستگاه قطار ساعت ها می نشیند و به 

گذشن قطارها نگاه می کند، به شا داده است -  می بندید و بین تکه هایی از ساعت های کهنه تان که با 

ــذ  ــای کاغ ــه ج ــرا ب ــاید آن ــد. و ش ــا می دهی ــوری ج ــد، ج ــروز می بری ــز ام ــار، رس می ــرای ق ــری ب ــع وصف ناپذی ول

ــاره ای  پ

برای جمع و تفریق کردن حساب هایتان ، بردها و باخت هایتان یا پاک کردن خون پرنده ای که تاکسی 

زردرنگی او را حین دویدن در خیابان زیر گرفت و تصادفا روی لباس شا ریخت، استفاده کنید.

شا هیچ وقت پایان این نوشته را منی خوانید. چه کسی می داند، شاید چون نویسندۀ ناشناس یادداشت 

می دانست که در اینجا کسی زیاد درنگ منی کند، اصا پایانی برای آن ننوشته بود.


