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اخالقی باشیم
این روزها در دانشــگاه از 
هر قشــر، می توان آدمی  
یافــت. کالبد انســان هر 
قدر هم که محدود باشد، 
اندیشــه اش آزاد اســت. 
هیچ کس به خاطر رفتارش مجازات نمی شــود . 
اما هر قدر هم که انسان ها قانون مند رفتار کنند، 

می توانند از اخالق به دور باشند. 
رفتار اخالقی چیزی اســت که این روزها کمتر 
به چشم می بینیم. چه می شــود که یک انسان 
می تواند بــه راحتی به دیگران از بــاال نگاه کند. 
چرا گاهی تنها تفاوت میان یک اســتاد دانشگاه 
با یک فرد عادی میزان درآمدشــان است؟ چرا 
گاه همان چیز هایی که به سراغشــان می رویم 
تــا متعالی تر بیندیشــیم، ما را ســطحی نگر تر 
می کنند؟ باید بدانیم که انسان در هر جایگاهی 
که باشــد، می تواند آموزگار باشد و در عین حال 
انســان هایی که به باالترین مراتب علم و شــغل 
می رسند، بیشــتر از هر کس دیگری مسئولیت 
به گردنشــان اســت. چرا که ناخواســته برای 
دیگران الگو می شوند. کوچک تر ها از آن ها برای 
خودشان اسطوره می سازند و چه خوب است اگر 
الگوی کامل تواضع و اخالق باشــند. آنچه از یک 
اســتاد یک انسان حقیقی می ســازد، به راستی 
همین است. گاهی بدون آنکه مقام و موقعیتمان 
را در نظر بگیریــم، به این بیندیشــیم که تا چه 
حد برای اطرافیانمان تأثیر گذار هستیم . چقدر 
توانسته ایم مســیر خیر خدا روی زمین باشیم. 
به راســتی آیا هدف از تحصیل کــردن ما اپالی 
کردن و پرواز به ســوی مکانی زیباتر است. آیا تا 
به حال برای اینکه زمین هــای خاکی اطرافمان 
را سبز کنیم، تالشی کرده ایم؟ یا اینکه خودمان 
بر خرابی های جامعه دامــن زده ایم و به این فکر 

کرده ایم که باید همرنگ جماعت بود.
چه خوب اســت کــه در کنار تحصیــل علم به 
مسائل مهم تری نیز توجه شــود. به زبان گفتن 
بعضی چیزهــا گاهی تنها منزجر کننده اســت. 
بزرگ ترین ها همواره در عمل عقایدشان را اثبات 
می کنند. چنــد روز پیش، از یکی از دوســتانم 
شنیدم که می گفت گاهی نباید زیاد از حد صادق 
باشی. با گرگ های اطرافت باید مانند خودشان 
رفتار کنی. اما آیا اگر این روش زندگی ما باشــد، 
انســانیت از میان نخواهد رفت؟ متفاوت بودن را 
اینجا تمرین کنید. دانشــگاه بهترین مکان برای 
محک زدن خودتان است. اینجا خواهید فهمید 
که تا چه اندازه به اصولتان پایبند هستید. جامعه 
فردا همین امروز رقم خواهد خورد. با گذشــت و 
بخشش، از شریف می توان یک دانشگاه حقیقی 
ســاخت. کمیاب ترین دانشــی که ایــن روز ها 

شناخته ام تنها همین است؛ اخالق.
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لیگ فوتسال
 در ادامه بازی های دور رفت لیگ فوتسال، فردا و از ساعت 12 کامپیوتر و ریاضی-  صنایع
 که قعرنشینان جدول رده بندی هســتند، به مصاف هم می روند و از ساعت 13 مواد-

هوافضا با پردیس بازی دارد. از آنجایی که گویا مواد به هوافضا ساخته است و مواد-هوافضا 
جز اولین بازی اش، بقیه دیدارهایش را با اختالف برده اســت، به عالوه اینکه پردیس 

در ســه بازی آخر خود امتیازی کسب نکرده است، انتظار نتیجه جالبی را باید داشــته باشیم. دوشنبه هم عمران 
صدرنشین به مصاف برق مدعی می رود که احتماالً تأثیرگذارترین بازی این هفته خواهد بود. بازی دوم دوشنبه نیز 

بین تیم های مکانیک و شیمی-فیزیک برگزار می شود. نتایج این بازی ها را در همین صفحه دنبال کنید.

دومینو
دومینو را که می شناسید! همان اجسام مستطیلی که ساعت ها به دنبال هم می چینندشان 
و در عرض کســری از ثانیه خرابش می کنند! شــورای صنفی دانشکده مکانیک دانشگاه 
امیرکبیــر، از وضعیت اینترنت و دیگر امور اینچنینی گذشــته و مســابقات کشــوری 
دومینو را برگزار می کند. به تیم های اول تا ســوم به ترتیب، 3 نیم ســکه، 2 نیم ســکه و 

1 نیم سکه طال داده می شــود.  هزینه ثبت نام برای تیم های دانشــجویی 50 هزار تومان و برای تیم های دانش آموزی، 
domino-autmech.ir  45 هزار تومان است. اگر قصد شرکت در مســابقه را دارید، تا 27 بهمن می توانید به ســایت 

مراجعه و ثبت نام کنید. مسابقات از 16 تا 20 اسفند برگزار می شوند. باشد که شوراهای صنفی پند بگیرند.

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 637  شنبه 25 بهمن 1393 شریف نیوز

بیشــتر کتاب های منتشر شده گفت وگو اغراق  آمیز نیســت که بگوییم 
توسط اســتادان دانشگاه های کشــور ترجمه اند، 
حداقل آن دســته ای که از اعتبــار و جایگاه علمی 
درخوری برخوردارند. انتشار کتاب در حوزه دانشی 
نوپا، آن هــم در یکــی از معتبرترین انتشــارات 
دانشگاهی جهان، کار ارزشمندی است که نمی توان 
بی تفاوت از کنارش گذشــت. دکتر خویی اســتاد 
دانشکده عمران به تازگی کتابی را با انتشارات وایلی 
منتشــر کرده. به همیــن خاطر به اتاق ایشــان در 
دانشــکده عمران رفتیم و با دکتر درباره انتشــار و 
نگارش کتــاب صحبت کردیم. اشــاره به موضوع و 
محتوای کتاب مجالی می  طلبد کــه در حوصله این 

گفت  وگوی کوتاه نیست. 

پیش از این هم کتابی داشــته اید، آن هم با 
انتشارات جهانی؟

 Computational Plasticity ده ســال پیش کتاب
in Powder Forming Processes بــود که با الزویر 
چاپ کرده بودم. ســال 2010 هم یــک فصل از کتاب  
Modeling of powder forming processes 

(Chapter 7) که با انتشارات وایلی بود. من با وایلی در 
حوزه داوری کتاب کار می کنم. هفت هشت سال است 

که سالی دو سه کتاب برایم می آید. 
 ســه ســال پیش بود که تصمیم گرفتم که در موضوع

 Finite Element  کتابی بنویســم. موضوع جدیدی 
است که از حدود ســال 2000 به صورت جدی شروع 
شد. ســال 2001 که فرصت مطالعاتی بودم، با موضوع 
آشنا شــدم و یک ســال بعدش ما با آن ها جلو آمدیم. 
حدود 12 تا 14 ســال اســت کــه در ایــن زمینه کار 
می کنیم، مقاله زیاد چاپ می کنیم. ســه ســال پیش 
بود یک پروپوزال دادم که می خواهم کتاب بنویســم.  
درفت را دادیم و 7 داور بررسی کردند و باالخره قرارداد 
بســتیم. قراردادی یک ســاله که خرداد پارسال باید 
تحویل می شــد. اما با توجه به تغییراتی که مایل بودم 
ایجاد کنم، کتاب آماده نشــد. انتظار یک کتاب حدود 
350 تا 400 صفحه بوده؛ اما 600 صفحه شــده است. 
آن ها با توجه به ســابقه قبلــی فعالیت من بــا وایلی، 
پذیرفتند که قرارداد یک ســال تمدید شود و به جای 
خرداد پارسال، خرداد امسال تحویل شد.  پروسه چاپ 

هم از خرداد تا حاال طول کشید.
این یعنی وقتی یک اســتاد می خواهد در 
حوزه ای هم که کار کرده، کتابی بنویســید، 

حدود دو سال وقت الزم دارد؟ 
بله، واقعاً حداقل دو ســال وقت و انرژی می گیرد و فقط 
عالقه می خواهد. البته من بعد از کتاب اولم که نوشتم، 
گفتم کــه دیگر مــن کتاب نویس نیســتم. ترجمه به 
فارسی زیاد است، ولی تألیف، آن هم به زبان انگلیسی و 

با یک انتشارات مهم، بحث دیگری است.
 دانشــگاه جــدا از بحث امتیــاز علمی، 

سیستمی دارد که از این کارها حمایت کند؟
فکر نکنم که چنین سیستمی باشد و من خودم مستقل 
کار کردم، به ایــن معنی که بگوید من فــالن کتاب را 
می خواهم و اســتاد بیــا این کتــاب را بنویس. چیزی 
که صورت می گیرد، قدردانی اســت، مثــاًل به عنوان 

پژوهشگر نمونه. 
چرا جای نوشــتن کتاب در دانشگاه خالی 

است؟ 
من فکر می کنم دانشــگاه کتاب فارســی را در اولویت 
قرار داده و خودش هم انتشــارات دارد و از آن حمایت 
می کند. یکــی از مشــکالت این کار پیــدا کردن یک 

پابلیشر خوب اســت. اســتاد هم باید واقعاً انرژی زیاد 
بگذارد. کسی که کتاب می نویسد، باید خودش بخواهد 
و خیلی باید عالقه مند باشد و البته ماندگاری کتاب هم 

خیلی بیشتر از مقاله است. 
توصیه به استادان می کنید که به سمت چاپ 

کتاب بروند؟
من حتماً توصیــه می کنم. این برای ارتقای دانشــگاه 
خیلی مهم است. پروســه اش مثل مقاله است، منتهی 

خیلی سنگین تر است.
یک بار می شود رفت سراغ تألیف درس های 
پایه که نمونه های مشابه بسیاری دارد، ولی 
شــما در حوزه ای وقت گذاشتید که جدید 

است.
در این موضوع، این چهارمین کتاب است. چون موضوع 
خیلی جدید اســت. خود وایلی من را به عنوان پیشرو 
در این زمینــه معرفی کرده. من اگــر بخواهم در بحث 
پایه کتاب بدهــم، نمونه موجود زیاد اســت و نیاز رفع 
شــده. اما این موضوع را چون خودم دارم با تحقیقاتش 
جلو می روم، ترجیح دادم. این کتاب ها جزو کتاب های 
اصلی و اولیه کار حساب می شــود و خیلی بیشتر دیده 

می شود.

گفت وگو با دکتر خویی به بهانه چاپ کتاب در انتشارات وایلی

ورود به بازار جهانی کتاب
دوشــنبه و از ســاعت 16 تــا 18 برنامــه   
عصر شعر شریف در ســالن جابر بن حیان 
دانشکده شیمی برگزار می شود. همان طور 
که در شــماره قبــل به آن اشــاره کردیم، 
عبدالجبــار کاکایــی و رشــید کاکاونــد 

مهمانان این برنامه هستند.
ثبت نام کالس های قرآن ویــژه کارکنان   
از 25 بهمن تا 20 اســفند انجام می شود. 
بانوان می توانند با تماس با شــماره داخلی 
4449 یــا 09125462306 و آقایــان از 
طریق داخلی 6263 یا 09352358989 
اقدام بــه ثبت نام نمایند. شــروع کالس از 

فروردین خواهد بود. 
زمان برگزاری هجدهمین دور مســابقات   
ملــی آموزشــی نــوآوری و ابتــکارات 
دانش آموزی دانشــگاه)ناد کاپ(به دلیل 
استقبال گســترده به روز 21 و 22 اسفند 
موکول شــد. اگر می خواهید دربــاره ناد 
 iisc.sharif.ir کاپ بیشتر بدانید به سایت 

سری بزنید. 
دکتر ملکی، عضو هیئت علمی دانشــکده   
انرژی و معاون ســابق وزیر امــور خارجه، 
سرپرست جدید مدیریت روابط بین الملل 
دانشگاه شد. برای ایشــان آرزوی موفقیت 

می کنیم. 
مهلت ترمیم هم به پایان رســید و از این   
به بعد کالس های آزمایشــگاه، کارگاه و 
تربیت بدنی شروع می شــوند. امسال که 
گذشــت، ولی امیدواریم از ترم بعد فکری 
به حال ظرفیت ها شود تا دانشجو 2 هفته 
اول تــرم را جلوی اتاق اســتادان دخیل 

نبندد. 
قابل توجه مســئولین ســایت دانشگاه و   
دانشــکده ها، برخــی از لینک   هــا دچار 
مشــکل هســتند و به ناکجا آبــاد ختم 
می شوند. لطفا رسیدگی کنید.نا سالمتی 
اینجا شــریف اســت. یکی از بیــرون این 
مشــکالت را ببیند با خــودش چه فکری 

می کند؟ 
هر هفته دوشــنبه ها ســاعت 8 مراســم   
قر ائت زیارت عاشــورا ســر مزار شهدای 
گمنام، در مسجد برپا اســت. این مراسم 
ویژه خواهران و همراه بــا صرف صبحانه 
است. دیگر چه می خواهید از زندگی؟ هم 
ثواب می کنید و هم بــا دیگر بچه ها همراه 

می شوید. 

مرکز کارآفرینی
مرکز کارآفرینی روزهای پرکاری را پشت سر می گذارد. کارگاه مدیرت پروژه بر اساس 
استاندارد PMBOC یکی از برنامه های این مرکز اســت که در روز های چهارشنبه و 
پنجشنبه، ششم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم اسفند برگزار می شود. کارگاه های  دیگر 
تدوین طرح کسب و کار )در روزهای ششم، هفتم و بیست و یکم اسفند( است. در روز 

28 بهمن هم می توانید در بازدید شرکت کارنو ایده آل آرمان شــرکت کنید. عالوه بر این دوره های »هم آموزی 
مدل سازی مال در اکسل« سه شنبه 19 اسفند و »خالقیت ورای بی نهایت« در روز 20 اسفند برپا می شوند. اگر به 

مباحث این کارگاه ها عالقه مندید، می توانید به سایتkarafarini.sharif.ir مراجعه و ثبت نام کنید. 

اردوی قم و جمکران
کانون میثاق دانشــگاه اردو های زیارتی قم و جمکران این ترم را راه انداخت. هفته 
گذشته هم اولین اردوی ترم برگزار شد که به دلیل اســتقبال زیاد تعداد اتوبوس ها 
از یک اتوبوس به دو تا افزایش یافت. اگر این اردو را از دســت داده اید، غصه نخورید، 
چرا که کانون میثاق تقریباً هر هفته سه شنبه این اردو را برگزار می کند. فقط یادتان 

 misaaq.sharif.irباشد روز سه شــنبه امکان ثبت نام وجود ندارد و باید حداکثر تا روز دوشنبه در ســایت
ثبت نام کنید.  اگر از شــنبه عصر اقدام به انجام این کار بکنید که چه بهتر. هزینه ثبت نام برای دانشجویان و 

کارمندان دانشگاه 3500 تومان و برای همراهان غیر شریفی 5000 تومان است. 
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بیست و دوی بهمن
هرچند 22 بهمن دانشگاه تعطیل است و پرنده در خیابان های دانشگاه پر نمی زند، 
این خلوتی و کم رفت و آمدی شامل مسجد دانشگاه نمی شــود. مسجد در برنامه 
راهپیمایی طبق اعالم ســتاد برگزاری، محل گمشدگان است که این یکی چندان 
اجرا نمی شود. اما راهپیمایی که تمام می شــود و موقع اذان ظهر می شود، مسجد 

دانشگاه یکی از شلوغ ترین روزهایش را به چشم می بیند. سیل شرکت کنندگان در راهپیمایی سالروز انقالب 
برای نماز روانه دانشگاه می شوند و این یعنی برگزاری چند نویت نماز جماعت در کمتر از یک ساعت. مسجد 

چند بار پر و خالی می شود و فاصله بین نمازها را مداحی می کنند تا نمازگزاران جا به جا شوند. 

استارتاپ تریگر
تا حاال شــده  ایده ای برای راه اندازی کســب و کار داشته باشــید، ولی مشکلتان 
نداشتن تیم یا پیدا کردن جایی برای حمایت از کارتان باشید؟ اگر با این مشکالت 
مواجه بوده  اید، استارتاپ تریگر جای شماســت. این رویداد در دو بخش ایده های 
IT و فنی مهندسی، در 6 روز و از 2 تا 8 اسفند برگزار می شود که در آن 4 کارگاه برپا 

است و برنامه های دیگری هم در نظر گرفته شده است. روز های پنجشنبه و جمعه هم باید نمونه ای از کارتان 
را ارائه دهید و در نهایت وارد گود داوری شوید. در نهایت 3 تیم برنده می شوند که در مجموع 5میلیون تومان 

دریافت می کنند. تا دیر نشده  با شماره 66166206 تماس بگیرید. 

بالي چپ زدگي انقالب 57 
پوریا علیمردانی 36 ســال پر فراز و نشیب از 

انقالب اسالمي گذشته است. تغییرات زیادي در 
رفتار حاکمان با مردم، سیاست هاي اقتصادي و 
فرهنگي، تعامل با کشــورهاي بیگانه و بسیاري 
شــئون اجتماعي حاصــل شــده و انقالب در 
بســیاري از زمینه  هــا پیشــرفت هاي زیادي را 
نصیب کشــور کــرده اســت. شــاید توفیق و 
سیطره  اي که امروز ایران بر منطقه دارد، هرگز از 
دوره صفویه و بــدون کمــک روس و انگلیس و 
آمریکا نداشــته اســت. اما هنوز مردمي که این 
خیزش بزرگ را ترتیب داده  اند، به بســیاري از 
اهداف خود نرسیده  اند. داشتن اقتصادي بالنده 
و رسیدن کشــور به جایگاه مطلوب اقتصادي در 
جهان و البته تغییرات بیشــتر فرهنگي اسالمي، 
ازجمله مطالبات کمتــر تحقق یافته انقالب 57 

هستند. 
واقعیت آن  است که انقالب اســالمي در فضایي 
به قــدرت رســید کــه اردوگاه چپ بــه معني 
کمونیســم و مســلک برابري، بر همه مبارزات 
آزادي خواهانــه آن عصــر چیره بــود. در ایران 
هم شــاید چون پایگاه اصلي قدرت شــاه تکیه 
بر آمریکا بود، بســیاري از مخالفان شــاه متعلق 
به اردوگاه سوسیالیســم بودنــد. همین مرحوم 
مجید شریف واقفي که امروز نام دانشگاه منسوب 
به اوســت، از جوانان مبارز گروهي بود که رژیم 
شاه آن ها را مارکسیست هاي اسالمي مي  خواند. 
چپ گرایان حتــي آن هایي که مســلمان بودند 
و بــه احکام عمــل مي  کردند، تا مدت هــا بعد از 
انقالب جریان غالــب در ایران بودنــد. از جمله 
دولت میرحســین موســوي که در طــول دوره 
جنگ بــا اتکاي بــه همین محدود کــردن بازار 
و نظام کوپنــي برابري گرا و اقتصــاد دولتي که 
محصول نگرش هــاي چپ گرایانه بود، نزدیک به 
هشــت ســال قدرت را در اختیار داشت. نتیجه 
این دولت گرایي چه شــد؟ نتیجه این شــد که 
دولت در همه شــئون فرهنگ و اقتصاد وارد شد 
و وظایف بي مورد به عهــده گرفت و توقعات بیجا 
از خود به وجود آورد. انتظــارات را باال برد و خود 
را مسئول همه شوربختي  ها و البته پیام آور تمام 
خوشبختي ها معرفي کرد. یکي نیست به مردم و 
البته باالتر، به خود مسئوالن دولتي بگوید بردن 
یا باختن پرسپولیس و استقالل و حتي تیم ملي 
ربطي به دولت ندارد. مجوز  ندادن براي کســب 
و کار، کار دولت نیســت. دولت نبایــد از صنایع 
انحصاري مثل خودروسازي حمایت کند و هزار 
جاي دیگر که دولت فضاي آن ها را اسیر سیطره 
خود کرده اســت. دولت باید به جاي رسیدن به 
فقرا انحصارها را بشکند تا کسب و کار ایجاد شود. 
باید به جاي  دادن یارانه از کســب و کار تولیدي 
به جاي واســطه گري  ها حمایت کند.  مردم هم 
باید آگاه شــوند و دولت را یاري کننــد تا بتواند 
پایش را که در دولت هاي چپ زده پس از انقالب 
از گلیمش درازتر کــرده اســت، از روي حلقوم 

اقتصاد کشور بردارد. 

سیاحت در سیاست

انقالب اســالمی، علم، فناوری و  خودباروی، عنوان برنامه ای بود که گزارش
سه شنبه بیست و یکم بهمن ماه از ساعت دو در سالن 
کهربای دانشــکده برق توسط بســیج دانشجویی 
برگزار شــد. دکتر وثوقی وحدت معاون دانشجویی 
دانشــگاه و دکتر نایبی و دکتر پاکروان از استادان 
دانشکده برق در این برنامه سخن گفتند و از نیازها و 
کاســتی ها و ظرفیت های ایران در حــوزه فناوری 
گفتند. صحبت اســتادانی که هم دانشگاهی اند و هم 
حضوری جــدی در عرصه صنعت دارنــد، به رابطه 
صنعت و دانشگاه کشــیده شــد. تأکید مشترک 
استادهای دانشــکده برق این بود که رشد و توسعه 
ایران بیش و پیش از هر چیز به تالش جدی و آدم های 

سختکوش نیاز دارد و وابسته است. 
دکتر نایبی به عنوان اولین سخنران، صحبت های خود را 
این گونه آغاز کرد: زمانی اینکه خودمان چیزی را تعمیر 
کنیم، یک آرزو بود چه برســد به اینکه خودمان بتوانیم 
بسازیم. شعار »ما می توانیم« که حضرت امام سردادند، 
باعث شد این حس به وجود آید که می توان به آن سمت 
رفت و با یک مقایســه به راحتی می توان گفت که تفاوت 
بسیار چشمگیر اســت. اما اینکه آن چیزی که هستیم، 
راضی کننده است یا نه، طبیعتاً اینطور نیست و خألهای 

زیادی وجود دارد.
نایبی به مثالی در حوزه کاری خود اشــاره کرد و گفت: 
اول انقالب کســی فکر نمی کرد که ما بتوانیم ســوئیچ 
مخابراتی بســازیم ولی دو نفر از فارغ التحصیالن همین 
دانشکده برق دانشگاه شــریف، این کار را انجام دادند. 
گرچه بعد از پیشــرفت در این زمینه، در دهه گذشــته 
به خاطر سیاســت گذاری نامناسب، شرکت های چینی 
وارد مناقصه ها شدند و با قیمت های باورنکردنی پایین، 

تقریباً بازار ایران را در اختیار گرفتند اما در حال حاضر 
قیمت های باالیی برای بحث های پشــتیبانی دریافت 
می کنند. امروز مشــخص می شــود که چــه خیانتی 
صــورت گرفت که بــه خاطر قیمــت ابتدایــی پایین 
چینی ها، روی بــه آن ها آوردند و شــرکت های ایرانی 
متضرر شــدند و چندین برابر آن تفاوت قیمت ابتدایی 
را، در حال حاضر برای بحث های پشــتیبانی پرداخت 
می کنند که این ناشــی از عدم ثبات سیاست گذاری در 
این حوزه اســت.  نایبی گفت: یک سیاستی که در زمان 
دولت آقای خاتمی گذاشته شد، رشد مقاله محوری بود. 
اینکه با رشد مقاالت فکر کنیم که کشور از لحاظ صنعتی 
پیشرفت کرده و می توانیم با رشــد دادن ساینس خالی، 

در دنیا رشد کنیم، اشتباه محض است.
دکتر نایبی ســخنانش را این طور جمع بندی کرد: وقتی 
تحقیقات در داخل یک چرخه اقتصادی باشــد، با تغییر 
دولت و مدیــران، چرخه از کار نمی افتــد و اگر قصدمان 
در این دانشگاه ها این نباشــد که جی دی پی کشور و رفاه 

عمومی را افزایش دهیم، مفت نمی ارزد. 
بعد از پخش یک کلیپ نوبت به سخنرانی دکتر پاکروان 
رســید. رئیس ســابق مرکز محاســبات گفت: یکی از 
سؤاالتی که در دو دهه گذشته در کشــور ما مطرح بوده 
این است که چگونه می شــود علم را به فناوری تبدیل و 
نتیجــه آن را در جامعه دید. در این موضــوع می توان به 
چند مؤلفه اشاره کرد. مهم ترین عامل پیشرفت کشور در 
عرصه علم و فناوری، نیروی انسانی متخصص و با انگیزه 
اســت که پای کار بایســتد و مســئله را حل کند. برای 
افزایش سرعت رشد کشور و کم شدن فاصله با کشورهای 
پیشرفته، نیاز به آدم های باســواد و با انگیزه داریم و این 
انگیزه فراتر از جنس انگیزه های مادی باید باشــد و این 

آدم باید قلبش برای کشور بتپد.

پاکروان گفت: هیچ کشــوری در دنیا پیشــرفت نکرده 
مگر اینکه آدم های قوی داشــته اســت. اصــاًل ظرفیت 
و پتانســیل های خود را کم در نظر نگیریــد. مثال های 
متعددی می توانم بزنم که یک نفر آدم، چقدر توانســته 

است یک کشور را به جلو ببرد.
دکتر وثوقی نیز در صحبت های خود گفتند: مسائلی که 
صنعت و نیاز مردم به ما دیکته می کند، مشــخص است. 
مسئله اساسی این اســت که چگونه گپ بین علم یعنی 
دانشــگاه با صنعت را پرکنیم. ضعف های زیادی داریم و 

مهم تر از همه عدم یکپارچگی و انسجام است. 
وثوقی تأکید کرد: در صنعت کشــور یک ســری مسائل 
هســت، این مســائل آدم هایی می خواهد کــه پای کار 
بایســتند و اگر صبر کنند و تالش کنند، قطعاً ظرفیت و 
توانایی جمع کردن آن مســائل را داریم و باالخره باید از 

یک جایی شروع کنیم.
وثوقی وحدت گفت: متأسفانه گیجی خاصی در سیستم 
وجود دارد. مــا باید به دنبال اهداف مشــخصی حرکت 
کنیم و سعی کنیم یک نقشه راه درست داشتیم باشیم و 
بتوانیم مرتب موقعیت خود را بسنجیم. این ها الزم است 
که متأسفانه در کشــور ما اتفاق نمی افتد و در بدنه های 
پایین تر تصمیم گیرنده، کمتر می بینم که این انســجام 
و هماهنگی وجود داشته باشــد. من به عنوان فردی که 
خیلی عالقه مند به تحقیق هستم و در دانشگاهی هستم 
که مجموعه ای از تمام علمای علــوم مختلف تکنولوژی 
در اینجا هســتند، کم می بینم که مثاًل بیایند یک جهت 
و گرایشــی را به من بدهند کــه مثاًل روی خــودرو کار 
می کنیم، شــما هم بیا در این قســمت کار کــن. این ها 
کمبودهایی اســت که وجود دارد و البته تأکید می کنم 
خیلی مواقع خود ما همان افرادی هســتیم که باید باعث 

تحقق شرایط درست بشویم.

نگاه به علم و فناوری در ایران پس از انقالب

کجا ایستاده ایم؟

شماره 637  شنبه 25 بهمن 1393بــــــــخش  خـــــــبری
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پـــــــــــــــــــــــــرونده

مقصد تغییر رشته ها کجاست
آن هایی که ترجیح می دهند دنیای مهندسی را بعد از یک دوره کارشناسی ترک کنند، مقاصد تقریباً مشــخصی دارند. نگاه به این مقاصد در کنار مراکز 

فعال دانشگاه در این حوزه ها تصویری دقیق تر از شرایط موجود در اختیار ما می گذارد. 

مدیریت 
 .MBA شروع دهه هشتاد در دانشگاه با رونق رشــته ای همراه بود به نام
چند سالی که از شروع دهه هشتاد گذشــت، صف کنکور ارشد دانشکده 
مدیریت به خصوص در این رشــته پهلــو به پهلوی کنکور کارشناســی 
می زد. خیلی از رتبه های باالی کنکور سراســری و رنک دانشکده ها سراغ 
MBA رفتند.  بیشتر موارد ادامه تحصیل در این رشته را نمی توان تغییر 
فیلد جدی از مهندســی به علوم انسانی به حســاب آورد، چراکه بسیاری 
از مهندسانی که سراغ این رشــته رفتند، به دنیای شرکت های مهندسی 
بازگشــتند. به عبارتی رسالت این رشــته را می توان آموزش بایسته های 
کسب و کار به مهندسانی دانست که بنا دارند در حوزه مهندسی کارآفرین 

یا مدیر ارشد باشند.  گرایش به این رشته تنها به شریف هم اختصاص ندارد 
و تعداد قابل توجهی از دانشجوهای فنی کشــور را در مقطع ارشد به خود 
متمایل کرده است.  هرچند مقصد اصلی شریفی هایی که مدیریت را برای 
دوره کارشناسی ارشد انتخاب کرده اند، دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف 
اســت، مدیریت اجرایی و رشته های مشابه در دانشــگاه های دیگر هم به 

مقاصد با اولویت بعدی ایشان تبدیل شده است. 

اقتصاد
ســابقه اقتصاد هم مثل MBA به تأسیس دانشــکده مدیریت و اقتصاد 
شریف بازمی گردد. قطعاً قبل از شروع به کار دانشــکده هم دانشجویانی 

بوده اند که عالقه و دغدغه شــخصی، آن ها را به ســمت ادامه تحصیل در 
رشته اقتصاد ســوق داده است، اما حضور این رشــته در دانشگاه، با وجود 
استادان شناخته شده شــروع تازه ای بر گرایش دانشــجوها به این رشته 
است. جلسه های سخنرانی استادان دانشــکده مانند دکتر نیلی با هدف 
ارائه و آشنایی رشــته اقتصاد، تأثیر جدی بر تمایل شــریفی ها به اقتصاد 
داشت. جلساتی که در سال های اول شــروع به کار دانشکده بیشتر بود و 
حاال خیلی ها از سال سوم با این رشته آشنا هستند. درک دانشجوها از نیاز 
کشور به این رشــته را هم نباید در تمایل آن ها به ادامه تحصیل در اقتصاد 

دست کم گرفت. 

فلسفه علم
فسفه علم را در شریف همه با نام دکتر گلشنی می شناسند. استاد دانشکده 
فیزیک که در اواســط دهه هفتاد این گروه را در دانشــگاه تأسیس کرد. با 
این حساب فلســفه علم را باید آغازگر ورود رشــته های دیگر به دانشگاه 
صنعتی دانست. سیاست گذاری علم و تکنولوژی و عالقه مندی به مباحث 
نظری درباره تاریخ و فلســفه علم، انگیزه های جدی دانشجویانی است که 

تغییر رشته و فلسفه علم در گفت وگو با دکتر تقوی

آدم بین رشته ای گره گشاست
از میان تمام تغییر رشته هایی که شریفی ها انجام می دهند، فلسفه علم وجه امتیاز مشــخص دارد. علوم انسانی ای که در دانشگاه صنعتی حاضر است.  شــاید خیلی ها اقتصاد و مدیریت را هم دارای این ویژگی بدانند، اما باید گفت اقتصاد و مدیریت شریف آن قدر نظری نیست که بتوان به آن به چشم یک گفت وگو
هجرت جدی از مهندسی به علوم انســانی نگاه کرد. در مورد MBA این وصف قطعًا صادق تر است.  دکتر تقوی سال هاســت در گروه فلسفه علم دانشگاه تدریس می کند. 
حضور دوستانه او در میان دانشجو ها در سال های مختلف در تحریک عالقه و گرایش دانشجوها به فلســفه علم بی تأثیر نبوده است. با دکتر تقوی به گفت وگو نشستیم و از 

انگیزه های دانشجویان فلسفه علم پرسیدیم. بحث به رشته هایی که می توانند به شریف بیایند هم کشیده شد. 

انگیزه بچه هایی که به فلسفه علم می آیند 
چیست؟

من 14 ســال اســت کــه در همین گروه فلســفه 
علم در حــال تدریس هســتم.  االن کــه ذهنم را 

مــرور می کنم، می بینــم که یک عده انگیزه شــان 
انگیزه هــای تمدنــی اســت. می خواهنــد ببینند 
آیا تمدنــی از جنس دیگــر هم ممکن اســت؟ به 
بحث های فلسفه تکنولوژی عالقه مند هستند. یک 

عده دغدغــه تمدنی دارنــد و ابراز هــم می کنند 
و کامــاًل آگاهانــه می آینــد. یــک عــده دغدغه 
سیاســت گذاری علــم و تکنولوژی ولــی مبتنی بر 
رهیافت های فلســفی  و بومی دارند. دغدغه شــان 

سیاســت گذاری علم و تکنولوژی اســت در جامعه 
خودمــان. اما احســاس می کنند کــه از یک جای 
عمیق تر باید شــروع کنند. یک عده هــم  با انگیزه 
علوم انســانی اجتماعــی بومی و دینــی می آیند. 
می خواهند علم را مبنایی متحــول بکنند. این چیز 
رایجی است، به خصوص در پنج شــش سال اخیر، 

آگاهانه با این انگیزه می آیند.
عــده ای از دانشــجوها هم هدفشــان از آمــدن به 
فلسفه علم این اســت که از رشــته های مهندسی و 
علوم پایه خسته شده اند و ارضا نشــده اند. این ها نیاز 
به موضوعات دیگر دارند. یک ســری پرســش ها هم 
برایشان مطرح اســت. راه فرار را فلسفه علم دیده اند. 
لزوماً به علم شناسی عالقه ندارند، به مباحث فلسفی 
عالقه دارند و دغدغه علم شناسی ندارند. می خواهند 
فضا را عوض کنند و چون رشته شان مهندسی است، 
بهترین راه حل را آمدن به اینجا و خواندن فلسفه علم 

دانسته اند. 
این ها انگیزه هایی اســت که فعاًل بــه ذهنم می آید. 
این انگیزه ها را من علناً دیده ام. ممکن اســت باز هم 
انگیزه هایی باشد که من در ذهنم نیست و نیاز به یک 

کار آماری و میدانی دارد. 
این خستگی از رشته تحصیلی ممکن است 
حمل شود بر اینکه فرد در رشته اش چندان 

موفق نبوده.
من نمی دانم چنــد درصد بچه ها کــدام انگیزه را 
دارند. می گویم ایــن انگیزه ها را دیده ام. اما جواب 
سؤال شما، خیر اســت. دانشــجو در لیسانس که 
نمی تواند تصمیم بگیرد به نتیجه رســیده اســت 
یا نــه. احســاس می کند جواب پرســش هایش را 
نیافته. فیزیــک می خواند، پرســش هایی دارد و 
احســاس می کند این جواب پرسش هایش نیست. 
مهندســی می خواند و احســاس می کند درست 
اســت که یــک دیزاین داریــم و یک ســاختمان 
می ســازیم و این هــا خوب اســت، ولــی این ها 
ارضا کننده نیســت؛ لذا بــه این ســمت می آید. 
پرسش هایی که برای هر انســانی مطرح است، اما 
برای یک عده اذیت کننده اســت و بیشتر ذهنشان 
را مشــغول می کنــد. این ها ســر از فلســفه علم 
درمی آورند. فکر نمی کنم خســتگی بــه این معنا 

باشد که نمی تواند آن سمت دوام بیاورد. 
پس آن ها که رشته شان را تغییر می دهند، 

از آن تغییر فاز راضی اند.
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مهندسی و علوم پایه را به سمت فلسفه علم ترک می کنند. با وجود سابقه 
طوالنی تر فلســفه علم در دانشــگاه اما در میدان رقابت تبلیغاتی و جذب 
دانشجو دانشکده مدیریت و اقتصاد که چند ســالی بعد از آن در دانشگاه 
تأسیس شــد، پیش افتاده اســت. ویژگی ها و مختصات ذاتی این رشته 
که دغدغه مندی بیشــتری را طلــب می کند، بدون شــک در این تفاوت 

تأثیرگذار بوده است. 

علوم انسانی
قطعاً کســی نمی تواند ادعا کند که همه دانش آموزان مستعد کشور تنها 
به رشــته های فنی عالقه مندند و گرایشــی به علوم انســانی ندارند. اما 
فضای دبیرستان ها و سیســتم آموزشی پیش از دانشــگاه اکثر قریب به 
اتفاق آن ها را به ســمت علوم فنی مهندسی ســوق می دهد. بیدار شدن 
عالقه و گرایش به علوم انسانی برای خیلی دانشــجوها حداقل آن ها را به 
سمت مطالعات غیردرسی می کشاند. گروه هایی دانشجویی  که رسالت و 
وظیفه شان را مطالعات غیرفنی گذاشــته اند، همیشه در دانشگاه حضور 
جدی داشته اند. دراین میان پیدا شدن عده ای که برای همیشه مهندسی 

را بدرود بگویند و زیســت در فضای علوم انســانی را ترجیــح دهند، چیز 
غریبی نیست. رشــته هایی مثل جامعه شناســی و علوم سیاسی شاید در 

رأس این گرایش ها باشند. 
مرکز زبان ها

نیمه دوم دهه هشتاد، دانشگاه تصمیم گرفت مرکز زبان را توسعه دهد که 
تا آن روزها تنها به ارائه دروس عمومی زبان مشغول بود. عنوان آن به مرکز 
زبان ها و زبان شناســی تغییر کرد. عالوه بر آموزش زبــان عمومی به همه 
رشته ها و پیوستن زبان و ادبیات فارسی به آن، پذیرش دانشجوی ارشد در 
رشته زبان شناسی رایانشی هم به دستورکارهای مرکز اضافه شد. هرچند 
مرکز زبان ها هنوز نوپاست و دانشجوی زیادی هم ندارد، اما نمونه ای است 

از حضور رشته های غیرفنی در یک دانشگاه صنعتی. 

حوزه علمیه
از میان آن هایی که عطای مهندســی را به لقایش بخشــیده اند، عده ای 
هستند که به سبب عالقه و گرایشــات مذهبی، نه تنها علوم مهندسی که 
دانشگاه را نیز ترک کردند و راهی حوزه های علمیه شدند. تعداد این دسته 

از مهاجرین تــا آنجا پیش رفت که حوزه علمیه قم تصمیم به ســاماندهی 
پذیرش دانشگاهیان ســابق در مدرســه معصومیه قم و به شکل متمرکز 
گرفت. نگاهی بــه ورودی های این مدرســه و مدارس علمیــه ای مانند 
مشکات در شــهر تهران، نشان از تعداد قابل توجه شــریفی هایی دارد که 
چنین انتخاب ویژه ای داشته اند.  وجود حوزه دانشجویی شریف و استقبال 
از آن که با هدف فراهم کردن بســتر مناســب برای مطالعات اینچنین در 
دانشگاه به راه افتاده، نشان از عمق و شــدت عالقه دانشجوها به آشنایی با 

مباحثی است که در حوزه های علمیه یافت می شود.  

آن هایی که بی صدا مهندسی را ترک کردند 
به جز کســانی که تحصیل را در فضایی بیرون از مهندسی ادامه داده اند، 
هســتند کســانی که آرام و بدون تغییر زمینه تحصیلی، زندگی حرفه ای 
خود را از حوزه مهندســی بیرون کشــیده اند. حضور در نشریات، حضور 
در برنامه ســازی تلویزیونــی و... را هم بایــد در زمره مهاجــرت از علوم 
مهندسی برشمرد. شــریفی ها نمونه های موفق قابل توجهی از این دست 

را به خصوص در حوزه نشریات کشور داشته و دارند. 

لیست انتخاب رشته دانش آموزهای رشته ریاضی را که نگاه کنید، اولویت ها و ترتیب مشابه و بعضًا یکســانی دارند. آیا همه آن هایی که قرار است مهندس شوند، عالقه های مشابه و مالک ها و اولویت یکسان  دارند؟ آیا همه دانش آموزان مستعد کشور شیفته مهندسی اند؟ پرونده
احوال دانشجوهای امروز و دانش آموزان دیروز نشان می دهد بسیاری از آن ها گمشده شان را در علوم مهندسی و فنی نیافته اند. تغییر رشته تعداد چشمگیری از دانشجوها در مقاطع باالتر شاهدی است بر این مدعا. این روزها که 

کنکور ارشد را تازه پشت سر گذاشته ایم و خیلی ها برای دور بعدی اش در حال تصمیم گیری اند، نگاهی کرده ایم به رشته هایی که خیلی شریفی ها ترجیح می دهند دوره ارشد را به تحصیل در آن بگذرانند. 

خیلی هاشــان ارضا می شــوند. آن هایی که دغدغه 
تمدنــی دارند مــن ندیده ام کــه بگوینــد ما ارضا 
نشــده ایم. امیدوار تر می شــوند. این هــا می آیند 
درس می خوانند و عالقه مندتر می شــوند. آن هایی 
که می آیند علم شناســی یــاد بگیرنــد و آن هایی 
که می آیند مبنایــی برای سیاســت گذاری علم و 
تکنولوژی داشته باشــند، اینجا خیلی حرف برای 

گفتن دارند.
سؤال جدی این است که آیا شما این کار را 

تأیید می کنید ؟
بله تأیید می کنم، برای کســی که عالقه مند اســت 
و احتیاج به فلســفه علــم و تکنولوژی پیــدا کرده، 
حال بــه انگیزه هــای مختلــف. یکــی می خواهد  
درسیاســت گذاری آن را به کار بگیــرد، یکی دغدغه 
تمدنی دارد، یکی می خواهد بداند نسبت دین با علوم 

چیست. 
اتفاقاً فیزیکی که در لیســانس خوانده در فلسفه علم 
به دادش می رسد. مهندسی در فلسفه علم به دردش 
می خورد. اساساً فلســفه علم و تکنولوژی رشته بعد از 
لیسانس اســت. در دنیا هم اغلب این طور است. فرد 
یک لیســانس می گیرد که با علم یا تکنولوژی آشــنا 
باشــد و حاال بیاید اینجا مباحث فلســفی اش را طی 

بکند.
پاشنه آشــیل فیلســوف علم این اســت که علم و 
تاریخ علم بلد نباشــد. برای همین دانشــجویی که 
فیزیک می خوانــد، اینجا موفق تــر عمل می کند، 
چون با علم آشناســت. دانشــجویی کــه مکانیک 
می خواند و به اینجا می آید، موفق تر اســت چون با 

علم آشناست. 
در علوم انســانی و اجتماعی هم مثال زیاد اســت. 
در دنیا رشــته حقوق تکنولوژی داریم که در ایران 
خیلی این بحث ضعیف اســت و کمتر کســی به آن 
توجه کرده اســت. در حالی که به شــدت به آن نیاز 
داریم.  حال از کجا دانشــجو بگیریم؟ به دانشجوی 
حقــوق  بگوییم بیــا در ایــن زمینه کار کــن؟  اگر 
لیســانس مهندسی داشته باشــد، بعد بیاید حقوق 
علم و تکنولوژی بخواند، آن موقع اســت که متوجه 
می شــود ماجرا چیســت. یعنی کســی کــه علم و 
تکنولــوژی نمی داند، چطور می توانــد حقوقش را 

بررسی کند؟ 
حاال کســی که مکانیک یا فیزیک خوانده 
بیاید فلســفه علم؟ برود جامعه شناسی 

بخواند؟ برود حوزه؟
از وجوه گوناگون مــا می توانیم به این مســئله نگاه 
کنیم. یک وجهش این اســت که شــخص لیسانس 
مهندســی گرفته اســت. در سن 18ســالگی وارد 
دانشگاه شده و در 22سالگی فهمیده این کاره نیست. 
می گویــد می خواهم جامعه شــناس بشــوم یا علوم 
سیاســی بخوانم یا بروم حوزه. جلویــش را نمی توان 
گرفت و چیز بدی هم نیســت. یعنــی ذات این قضیه 
بد نیســت که ما جلویش را با قانون و قاعده و سیاست 

بگیریم.
سؤال این است که آیا فایده ای 
دارد؟ بله، بیوتکنولوژی خوانده 
اســت، مــی رود حــوزه فقیه 
می شــود. فردا مســئله اخالق 
بیوتکنولوژی مطرح می شــود 
به راحتی می تواند ارتباط برقرار 
کنــد. اتفاقاً این هــا چیزهایی 

است که ما کم داریم. 
به نظر مــن نه تنها بد نیســت 
بلکه برای کســانی که مایل اند، 
باید راه را هموار کــرد. جهان 
رشــته های  جهــان  امــروز 
بین رشته ای است. خالقیت در 
رشــته های بین رشته ای است. 
کســی لیسانســش بیولوژی 
بوده، فوقش نانو بوده، دکتری 
آی تــی بــوده، پایان نامه اش 
فناوری هــای  می شــود 
همگرای امبیــک. جهان امروز 
جهــان بین رشــته ای اســت 
و ما  بــه آدم هــای متخصص 

بین رشته ای نیاز داریم.
چه می شــود که آدم ها 
می آیند  دانشــگاه  به 
چــه  نمی داننــد  و 
می خواهند؟ 18 ســال 
کم است یا مسئله چیز 

دیگری است؟
من دو عامل را دخیل می دانم. 
خانواده هاســت  فشــار  یکی 
که یــک فرهنگ بــد عامیانه 
اســت که می گویند تــو حتماً 

باید بروی برق شــریف. من 18ســالگی را سن بلوغ 
فکری می دانم، اما مســئله این اســت که سیســتم 
درس خواندن ما بد است. در دبیرســتان می گویند 
بخوان بخوان تســت بزن. دیگر بنــده خدا فرصت 
ندارد کــه به این چیزهــا فکر کند. دبیرســتانی که 
مرتب نکته و تســت و... به ذهن بچه فــرو می کند، 
فرصتی بــرای  اینکــه بگویــد من کــه ام، کجایم، 

هنری ام یا فیلسوفم و... نمی گذارد. 
شــاید یک عده هم به بلــوغ فکری نرســیده اند. اما 
بیشتر ســاختار اجتماعی ما باعث می شود این اتفاق 
بیفتد. اینکه ما دانشجوهایمان 
می آیند مهندسی، بعد می روند 
علوم انســانی و اجتماعی، من 
اساســاً این را تأییــد می کنم. 
این پدیده خوب اســت و نباید 
جلویش را بگیریــم. یک زمانی 
شاید الزم باشــد، اما بر اساس 
حجم موجــود نباید جلویش را 

گرفت.
بهتــر نیســت بچــه از 
دبیرســتان این تصمیم را 

بگیرد؟
بله این پدیده خوبی اســت. اما 
یک مســئله هم داریــم. علم و 
تکنولوژی اساســاً پدیده های 
اجتماعــی هســتند. مــا در 
مهندســی بــا سیســتم های 
مواجه  تکنیکــی  اجتماعــی 
هســتیم نه فقط با مصنوعات. 
لذا مهندس امــروز نمی تواند 
بــدون مالحظــات اجتماعی 
مهندســی بکنــد. پروژه هــا 
هرقدر کالن تر باشــند، بیشتر 
در تقابــل با جامعه انــد. لذا ما 
بایــد آدم های بین رشــته ای 
کســی  باشــیم.  داشــته 
کــه هــم مهنــدس اســت، 
بلــد  جامعه شناســی  هــم 
 اســت. هــم مهندس اســت،

هــم فلســفه تکنولــوژی بلد 
اســت. این آدم گره گشاست. 
به خصــوص در جامعه امروز به 

دانشجویان چند  زیست که لیسانس یک رشته و فوق 
رشــته دیگر را دارند، نیاز داریم. جامعه ما  هم به این 

زودی این نیازش رفع نخواهد شد. 
یعنی در خیلی موارد این طور نیســت که 
اگر فرد از کارشناسی شروع کند، مفیدتر 

باشد؟
ذات این مسائل طوری اســت که شما باید چند سال 
در مهندسی زیســت کنید، بعداً بروید جامعه شناس 
آن فضا بشــوید. بعداً ابعــاد حقوقی آن فضــا را کار 
بکنید. شخص در 22سالگی به بلوغ علمی می رسد. 
انرژی ذهنی اش تقویت می شود و می تواند به راحتی 
در دو ســال بارش را ببندد. دانشــجوی شــریفی 
کــه اینجا لیســانس مکانیــک بعد فوق لیســانس 
جامعه شناســی گرفته اســت را مقایســه کنید با 
جامعه شــناس دیگر. نه همه، ولی بعضی هایشــان 

موفق تر بودند.
در حال حاضر در دانشــگاه تنها رشــته 
فلسفه علم با این مختصات وجود دارد و این 
حضور در دانشــگاه در گرایش دانشجوها 
تأثیر داشــته. در آینده چه رشــته هایی 

می توانند به دانشگاه ورود کنند؟
علم و تکنولوژی بخواهد موفق بشــود، در یک جامعه 
نهادینه و بومی بشــود، حتماً باید ابعــاد اجتماعی، 
حقوقی و اخالقی و ابعاد اقتصادی اش مورد بررســی 
قرار بگیرد. این را چه کســی باید بررســی کند؟ کجا 
بررسی کند؟ دانشــگاه علوم انســانی بررسی کند؟ 
همین جا باید بررســی شــود. نمی شــود کسی که 
مهندس نیســت، ابعاد اجتماعی و اخالق مهندسی 
را بررسی کند. لذا این اســتدالل بسیار موجهی است 
که در درون یک دانشــگاه صنعتی، رشته های انسانی 
اجتماعی معطوف بــه علم و تکنولــوژی باید وجود 

داشته باشد.
علوم انســانی اجتماعی کــه دربــاره تکنولوژی 
می تواننــد نظــر دهنــد، مثــل فلســفه علــم و 
تکنولــوژی، جامعه شناســی علــم و تکنولوژی، 
حقوق علم و تکنولوژی، اخــالق علم و تکنولوژی، 
آینده پژوهــی و سیاســت گذاری، اقتصــاد علم و 
تکنولوژی، این ها باید در دانشــگاه صنعتی مورد 
بررسی قرار بگیرد. اندیشــه سیاسی خالی جایش 
اینجا نیســت، ولی سیاســت علم و تکنولوژی بله. 
چون کس دیگری نمی تواند روی سیاســت علم و 

تکنولوژی کار کند. 

شماره 637  شنبه 25 بهمن 1393

علم و تکنولوژی اساســًا 
پدیده هــای اجتماعــی 
هســتند. ما در مهندسی 
اجتماعی  سیستم های  با 
تکنیکی مواجه هســتیم 
نه فقط بــا مصنوعات. لذا 
نمی تواند  امروز  مهندس 
بدون مالحظات اجتماعی 
پروژه ها  بکند.  مهندسی 
باشــند،  کالن تر  هرقدر 
بیشتر در تقابل با جامعه اند. 
آدم های  بایــد  مــا  لذا 
بین رشته ای داشته باشیم. 
کسی که هم مهندس است، 
بلد  جامعه شناســی  هم 
است. هم مهندس است هم 
فلسفه تکنولوژی بلد است. 
گره گشاســت.  آدم  این 
به خصوص در جامعه امروز 
به دانشجویان چند  زیست 
که لیســانس یک رشته و 
فوق رشته دیگر را دارند، 

نیاز داریم.

پـــــــــــــــــــــــــرونده
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تداوم بی ثباتی در بازار سرمایه 
ابتدایی  معامــالت هفتــه  حامد کریمی موحد

بهمن ماه به گونه ای بود که بسیاری از معامله گران 
امید روزهای خــوب و حداقل متعــادل را در دل 
می پروراندند. اما گویی خبر های متناقض سیاسی 
که اکثراً مربوط به مذاکرات هسته ای کشورمان با 
کشور های غربی اســت، تمامی ندارند. آنچه مورد 
توجه اهالی بازار ســرمایه و اکثر دنبال کنندگان 
مذاکرات بود، این اســت که تا پایان اســفند ماه 
مذاکرات حداقل تا مرحله توافق سیاســی و کلی 
پیش رفته باشد. اما اظهار نظر های طرفین درباره 
ادامــه مذاکــرات رنگ و بــوی توافــق کلی نیز 
نمی دهند. نقدینگی اندکی که در هفته های اخیر 
وارد بازار شده بود و بیشــتر در گروه ساختمانی و 
برخی تک سهم های دیگر فعالیت می نمود نیز به 
دلیل اظهارات طرفین دربــاره مذاکرات در حال 
خــروج از بازار اســت. در ســال های گذشــته با 
نزدیک شدن به روزهای ســالگرد پیروزی انقالب 
شــاهد روز های پر رونق بورس، هرچند به صورت 
ســنتی بودیم. اما به دلیل اهمیت باالی مســئله 
فوق الذکر متأسفانه بازار صعود های سنتی خود را 
که همانند اثر ژانویه در ســال های گذشته بود، به 

فراموشی سپرده است.
از طرف دیگر هرچه به پایان سال نزدیک می شویم، 
به دلیل نیاز شــرکت ها به نقدینگی، بازار سرمایه 
با افت ســطح نقدینگی مواجه خواهد شد و اگر در 
روزهــای باقی مانده خبر مثبت و قابــل اتکایی از 
مذاکرات انتشــار نیابد، روزهای رو به افولی را در 
بازار شــاهد خواهیم بود. هرچند با وجود رسیدن 
اکثریت قیمت ســهام شــرکت ها به پایین ترین 
ســطح، امکان پایین تر آمــدن قیمت ها چندان 
آسان نیست، بی ثباتی در بازار و عدم وجود حجم 
کافی معامالت به کاهش اعتمــاد معامله گران به 
بازار و در نتیجه افول بقیــه پارامتر های مهم بازار 
ســرمایه دامن خواهد زد. یکی از ایــن پارامتر ها 
شاخص کل اســت که در هفته گذشته به پایین تر 
از ســطح روانی شــصت و پنج هزار واحدی نزول 
کرده است. الزم به ذکر اســت ثبات بازار در سطح 
شــصت و پنج هزار واحــدی در روزهــای اخیر، 
نقطه امیدی برای معامله گران شــده بود. در واقع 
پانزده روز ثبات شــاخص کل در این ســطح اکثر 
معامله گران را امیدوار به روزهای آینده کرده بود 
که نقطه شصت و پنج هزار واحدی را نقطه بازگشت 
رو به باالی شــاخص کل قلمداد می کردند. اما با 
شکســتن این نقطه ضرر معامله گران بر حســب 
شــاخص کل از ابتدای ســال تا به امروز به حدود 

هجده درصد رسید.

منفی بودن تراز تجاری یا به عبارتــی تفاضل واردات و 
صادرات ایران، در سال 89 به بیشــترین حد در بیست 
ســال اخیر رســیده و پس از آن به تدریج رو به بهبود 
رفته   است. به نظر می  رســد که این بهبود بیش از آنکه 
ناشی از افزایش صادرات باشد، متأثر از سیاست سالیان 
اخیــر دولت  های دهــم و یازدهم مبنی بــر کم کردن 
واردات برخی کاالها به کشور است. همین  طور، میزان 
واردات کشــور از ســال 78 صعود خود را آغاز کرده و 
این روند تا سال 89 ادامه داشته اســت و استثنائاً افتی 
یک درصدی در سال  88 را تجربه کرده است و این افت 
را به می  توان بــه بحران مالــی 2008 جهانی و کاهش 
بین  المللــی قیمت کاالهــا و در نتیجــه کاهش ارزش 
واردات نسبت داد. در این ســال  ها صادرات نیز افزایش 
داشته است؛ اگرچه این افزایش با شــیب مالیم تر و به 
صورت نامنظم  تر بوده اســت. روند صعودی صادرات و 
واردات در ســال 89 و 90 متوقف شــده و رو به کاهش 
رفته اســت که دلیــل آن کاهش ارزش ریــال در برابر 

دالر و شدید تر شــدن تحریم  ها در این سال  ها 
بوده است. در این بین، بررســی نوع کاالهای 
صادراتــی و تفاوت آن هــا با اقــالم وارداتی از 
اهمیت ویژه  ای برخوردار اســت. طبق گزارش 
تفصیلی گمرک کشــور، به طــور کلی حجم 
عمده کاالهای صادراتی کشــور از جنس مواد 
اولیــه و کاالهای واســطه اســت در حالی که 
در بخــش واردات، کاالهای نهایــی و آماده به 
مصرف حجم بیشتری از مبادالت تجاری را به 

خود اختصاص می  دهند. 

شرکای تجاری ایران
با تغییر شرایط سیاسی کشــور در طول این بیست سال 
و بــا در نظر گرفتــن تحریم  های بین المللی، شــرکای 
تجاری ایران نیز دســتخوش تغییر شــده  اند. با مقایسه 
آمارها در  می  یابیم که در بخش صــادرات، عراق باوجود 
کاهش 17درصدی از 34 بــه 17درصد در طول دو دهه 
همچنان مهم ترین کشور مقصد صادرات ایران محسوب 
می  شود. با تغییر شــرایط سیاسی و تحریم های اتحادیه 
اروپا، کشــورهای آلمان و ایتالیا از لیســت مقاصد مهم 
صادرات ایران خارج شده  اند و در مقابل کشورهای چین 
و افغانستان افزایش قابل مالحظه  ای در  واردات از ایران 

داشته  اند.
در بخش واردات،  کشــورهای اروپایی،  به جز انگلستان و 
روسیه، باوجود کاهش ســهم همچنان به واردات کاال به 
ایران ادامه می  دهند. در نقطه مقابل، امارات متحده عربی 
و چین افزایش چشــمگیری در صادرات خــود به ایران 
داشته  اند و به همراه یکدیگر بیش از یک سوم کل واردات 

ایران را به خود اختصــاص داده  اند. نکتــه جالب توجه 
درباره امارات متحده عربی این اســت که این کشور مبدأ 
و تولید کننده اصلی کاالهایی که بــه ایران وارد می  کند 
نیست و بیشتر نقش یک واسطه را برای ایران دارد و این 
نقش به ویژه در ســال  های اخیر با اعمال تحریم  ها و با به 
وجود آمدن موانع متعدد که بر سر راه وارد شدن کاالها به 

ایران به وجود آمده، پررنگ  تر شده است.

تراز تجاری
در پایان الزم به ذکر اســت که منفی بودن تراز تجاری 
یک کشــور الزاماً به معنــی بد بودن شــرایط اقتصاد 
آن کشــور نیســت، همچنان که تراز تجاری در ایالت 
متحده آمریکا نیز در حال حاضر منفی اســت.  اما نکته 
حائز اهمیت این اســت که پتانســیل باالی کشور ما 
در شــاخه تولید و مزیت رقابتــی آن در برخی موارد، 
به صــورت منطقی این انتظــار را به وجــود می  آورد 
که تراز تجاری بــا افزایش صادرات به ســمت مثبت 
حرکت کند. درحال حاظر مقایســه نســبت 
صــادرات غیرنفتــی و واردات گمرکی ایران 
بــه تولید ناخالص داخلی با ســایر کشــورها 
نشان می دهد که ایران در قیاس با کشورهای 
مختلف، اختالف بیشتری در این نسبت دارد؛ 
به طوری که ســهم واردات گمرکــی از تولید 
ناخالص داخلی بسیار بیشتر از سهم صادرات 
غیرنفتــی از تولیــد ناخالص داخلی اســت و 
کشورمان در بخش صادرات غیر  نفتی شرایط 

ایدئالی را تجربه نمی  کند.

نگاهی به روند صادرات و واردات ایران با توجه به اقالم و شرکای تجاری

دو دهه تجارت ایران در یک نگاه
با نگاهی اجمالی به آمار  های منتشر شده توسط سازمان گمرک کشور در بیست سال اخیر و مقایسه عملکرد ایران در واردات و صادرات در این سال  ها، نتایج  اقتصادی

جالبی به دست می  آید. در این نوشتار، روابط تجاری ایران با سایر کشور  ها به تفکیک صادرات و واردات در دو بازه بین سال  های 73 تا 83 و سال  های 84 تا 93 فرشاد اسدی
)هشت ماه اول( بررسی می  شود. در این نوشته معیار سنجش ارزش صادرات و واردات، به دلیل تغییر چشمگیر ارزش ریال در بازه مورد بررسی ارزش دالری اقالم تجاری در نظر 
گرفته شده   است.  با نگاهی کلی به این سال  ها مشاهده می  کنیم که در طول این دو دهه، در ایران میزان واردات بیشتر از صادرات بوده و ایران همواره تراز تجاری منفی را تجربه 

کرده است. به طور میانگین در بیست سال اخیر سهم صادرات ایران از کل مبادالت تجاری حدود 26درصد و سهم واردات این کشور حدود 74درصد بوده است.

ترس از آینده
دکتر طبیبیان از اســتادان سابق دانشــکده اقتصاد به نقل از شــیلر، دارنده نوبل 
اقتصاد، می نویسد:  مردم بسیاري دچار ترس هســتند، نه براي دو سال و سه سال 
آینده بلکه براي بیست و سي سال آینده. حتي ترس از اینکه چه بر سر فرزندانشان 
خواهد آمد. یک نمایانگر این ترس نیز وجود نرخ بازدهي منفي در بازار اوراق قرضه 

بلند مدت اســت. نگرانی بعضاً ناشی از تغییرات تکنولوژی اســت که دیگر ابعاد تحول را نداشته و یک انقالب 
است. تکنولوژی به قلمروی وارد شده که تا کنون صرفاً قلمرو کارکرد انسان ها بوده است. پیشرفت تکنولوژی 

بر خالف دو قرن گذشته که شغل آفرین بوده است، مي تواند بسیاری از مشاغل را از میان بردارد.

بودجه و کنگره آمریکا
علی دادپی، استاد سابق دانشکده اقتصاد، درباره پیشنهاد بودجه چهار تریلیون دالری 
رئیس جمهور آمریکا می نویسد: مهم ترین پرسشــی که در برابر اعضای کنگره آمریکا 
قرار دارد، این است که آیا دولت فدرال باید کاری برای کاهش شکاف درآمدی و نابرابری 
فزاینده در ایاالت متحده بکند یا خیر. افزایش مالیات گروه های پردرآمد و اخذ مالیات از 

سپرده های شرکت های آمریکایی در خارج از این کشور، اقداماتی هستند که به دولت توان انجام برنامه هایی مانند 
رایگان کردن دو سال تحصیل  وکمک به کارگرانی که شغل خود را از دســت داده اند، می دهد؛ اما مهم تر از این ها، 

افزایش مالیات باعث می شود طبقه یک درصدی ایاالت متحده سهم بیشتری از هزینه های عمومی پرداخت کند. 

اقــــــــــــــــــــــتصادی شماره 637  شنبه 25 بهمن 1393شاخص
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ریشــه های  معتقدنــد  برخــی  ادبیات
رمانتیســم را باید در آثار روســو و داریوش شهنیراد

انقالب فرانســه یا آراء ویکو، یا حتی در رســائل فلسفی 
هیوم جســت؛ اما بی شــک قرارگاه اصلــی بزرگ ترین 
طالیه داران این جنبش ادبی فلسفی که پس از رنسانس 
و عصر روشنگری بزرگ ترین تأثیر را بر نگرش امروزی ما 
نسبت به تمام مســائل دارد، آلمان اواخر قرن هجدهم 
بوده اســت. نمایندگان گوناگون این انقالب فکری، آراء 
گوناگون و حتی متضادی دارند؛ اما مهم ترین ایده ای که 
میان آن ها مشــترک اســت، شــورش و طغیان علیه 
اســتبداد بی قید و شــرط خرد و تفکر عقالنی است، آن 
گونه که در عصر روشــنگری وجود داشته. به این ترتیب 
دیگر یک حقیقت واحد و تزلزل ناپذیــر وجود ندارد که 
تنها راه رسیدن به آن اندیشه نظام مند و دقیق منطقی و 
خرد علمی و فلسفی باشد، بلکه جهان از حقایق متضاد و 
اجزای نامنظم که بی وقفه در حال »شــدن« و تغییرند، 
تشکیل می شود. هرکس حقیقت منحصر به فرد و خاص 
خود را دارد و شاید هیچ راهی برای رسیدن به آن نداشته 
باشــد. در برخوردهــای بی رحمانه میــان بزرگ ترین 
انســان ها جنگ هایی خونین در می گیرد، حال آنکه هر 
دو طرف برحــق هســتند؛ چراکــه در راه ایمان خود 
می جنگند و به جای تســلیم شــدن در برابر شرایط با 
نیــروی اراده خود انســانیت را بــه لــرزه می افکنند. 
ارزش های مطلق و همگانی دیگر معنایی ندارند و میان 
خوب و بد مرز مشخصی کشــیده نشده و حقیقت رازی 

است که برای همیشه از دسترس انسان خارج است.

هاینریش فون کالیست 
هاینریش فون کالیســت که در اواخر قــرن هجدهم و 
دوران شــکوفایی ایــن نهضــت می زیســت، یکی از 
نمونه های نــاب هنرمنــدان رمانتیک آلمانی اســت. 
جوانی بداخالق و عصبی بــا لکنت زبان کــه در انزوا با 
نیرویی بی پایان نمایشــنامه ها و داســتان های باشکوه 

و عظیمــی خلق می کــرد و در 
سی و چهار ســالگی بــه همراه 
معشوقه اش خودکشی کرد. او 
از معاصــران گوته بــود و آنچه 
ذهنش را مشــغول می کرد و به 
نوشتن وامی داشــت ، برخورد 
تراژیــک انســان با جهــان و 
سرنوشــت و ارزش ها و مسائل 
مشــابهی بود که به آن ها اشاره 

شد. 

میشائیل کلهاس
داستان بلند میشائیل کلهاس، 
طوالنی تریــن اثــر داســتانی 
کالیست اســت که حدود صد 
صفحه بــه طــول می انجامد. 

شــخصیت اصلی، میشــائیل کلهاس، یــک پرورنده 
اسب خوش  نام و شهرت اســت که طی اتفاقی به ظاهر 
بی اهمیت، با سازمان سیاســی حکومت چندپاره آلمان 
قرن 16 روبه رو می شــود. هنگامی که مورد بی عدالتی 
قرار می گیــرد، تصمیــم می گیرد در پــی احقاق حق 
خود دســت به اعتراض بزند و در پی رونــدی عجیب، 
جنگی خونیــن به پا می شــود که در آن تمــام زندگی 
خود را از دســت می دهــد و در پایان تا پــای چوبه دار 
نیز از اعتراض باز نمی ایســتد. قهرمان داســتان نمونه 
انسانی اســت که در دنیایی آشوبناک و بی خرد و سرشار 
از بی عدالتی در پی حفظ شــرافت خــود از هیچ امری 
فروگذار نمی کند و بــه این ترتیب تــالش برای حفظ 
ایــن ارزش، زن و فرزندانــش را از او می گیرد و به حمله 
به شهرها و کشتن مردم بی گناه وا می داردش. نمونه ای 
بسیار قوی از شخصیت های رمان های رمانتیک که دچار 
تضاد تراژیکی میان ارزش های متناقض می شــوند و در 
نهایت بی آنکه موفق به حل آن شــوند، به سرنوشتی به 

غایت دردنــاک و هراس انگیز 
گرفتار می شوند.

ســبک روایــت داســتان و 
بازگویی اتفاقات به حماســه 
نزدیــک اســت؛ توصیفــات 
چندالیــه و باشــکوه، چــه 
از اعمــال انســانی و چــه از 
رخدادهــای  و  صحنه هــا 
داســتان. جمله های طوالنی 
و چندبخشــی در هم بافته ای 
که شــکلی پرطنین به روایت 
می بخشــند و به قول توماس 
مــان ماننــد هزارتویی انــد 
کــه خواننــده را بــه تدریج 
در فضــای بی نهایــت دقیق 
و خوش پرداخــت داســتان 
گام به گام تا ســرانجام تلخ آن پیش می برند. داستان به 
سرعت آغاز می شود و اتفاقات با سرعت به دنبال یکدیگر 
می آیند، سرشار از شدیدترین احساسات و عظیم ترین 
صحنه ها و برهنه ترین توصیفات از انسان ها و اعمالشان 
که در کنار یکدیگر منظومه ای چنان شگفت انگیز خلق 
می کنند که به شعر بیشــتر می ماند تا رمان. البته نباید 
از یاد برد که در نــگاه رمانتیک ها اوج هنر زبانی، شــعر 
بود؛ چرا کــه به تمامه مرزهای منطق و خــرد معهود را 
درمی نوردید و تنها راه رســیدن بــه حقیقت فراری بود 
که فقط از راه اســتعاره و شهود شــاعرانه می توان به آن 

نزدیک شد.
در پایان داســتان رازی که خواننــده در چند ده صفحه 
پایانی بی صبرانه انتظار برمال شدن آن را می کشد، برای 
ابد در خاک ابهــام دفن می شــود و در تاریکی می ماند، 
همان طور که معتقد بودند انســان تمــام عمر به دنبال 
واقعیت خود و دنیای اطراف خود همــه جا را می کاود و 

دست به هر تالشی می زند و در پایان ناکام می ماند. 

نگاهی به داستان میشائیل کلهاس

نبرد تراژیک ارزش ها

علیرضا قربانی و پورناظری ها بعد از شش سال
از آلبوم موســیقی قطره های باران اثر گروه »شــمس« و با صدای علیرضا قربانی 
پس از 6 ســال رونمایی شــد. در این آلبوم آثاری در چند ژانر مختلف موسیقایی 
شنیده می شود و سازهای کالسیک غربی نیز در تعدادی از قطعات همراهی کننده 
هستند. ساز و آواز در این آلبوم شــنیده می شود و اثر شامل دکلمه نیز هست. طبق 

توضیحات سهراب پورناظری آلبوم موسیقی قطره های باران سال 87 تولید شده، اما بنا به دالیلی انتشارش تا 
امروز میسر نبوده است. این اثر پس از آشــنایی خانواده  پورناظری با علیرضا قربانی پی ریزی شده است. ثمره  

این آشنایی آلبوم بر سماع تنبور است که مدت ها پیش منتشر شد و حاال قطره های باران به بازار می آید.

پایان جشنواره
رخ دیوانه امسال رکورددار به دست آوردن سیمرغ های جشنواره بود و بعد از مدتی برنده 
بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران و هیئت داوران شــد. اما در بخش هنر و تجربه تندیس 
ویژه و جایزه بهترین کارگردانی به امیرحســین ثقفی برای مردی که اســب شد رسید. 
تندیس بهترین فیلم هم به فائزه عزیزخانی برای روز مبادا اهدا شد. در بخش فیلم اولی ها 

هم جایزه بهترین فیلم اول به محمدحسین لطیفی تهیه کننده چهارشــنبه 19 اردیبهشت رسید و جایزه بهترین 
کارگردانی را وحید جلیلوند برای همین فیلم گرفت. بهترین کارگردانی در بخش مستند به مهدی گنجی برای فیلم 

من می خوام شاه بشم و بهترین فیلم به معین کریم الدینی برای تهیه کنندگی و کارگردانی فیلم آتالن تعلق گرفت. 

عصر شعر شریف
در خبرهای شماره قبل گفتیم که کانون 
شــعر و ادب همت کرده و برنامه ای را با 
عنوان عصر شعر برای عالقه مندان برگزار 
می کند. توضیح بیشتر درباره این برنامه 

را اینجا بخوانید. 
هرگاه ســخن از فرهنگ ایران  زمین می شود، 
خواه ناخــواه شــعر و ادبیات به ذهــن خطور 
می کند. فرهنگ ما ایرانیان با شــعر گره  خورده 
است. شــاید از قشــر فرهیخته دانشجو انتظار 
بیشتری برود که اهمیت موضوع را درک کرده 
و در زنده نگه داشتن هر چه بیشتر این فرهنگ 
غنی کوشش کنند. بر این اســاس کانون شعر 
و ادب دانشــگاه بر آن شده اســت که عالوه بر 
جلسات هفتگی شــعرخوانی، همایشی تحت 
عنوان عصر شعر شــریف را با حضور استادانی 
در این حوزه برگزار کند تا دانشجویان بیشتری 
بتوانند حضور یابند. امید اســت همایش عصر 
شعر شریف ماهانه برگزار شود. اولین جلسه آن 

در تاریخ 27 بهمن در سالن جابربن حیان واقع 
در دانشکده شیمی خواهد بود. هدف کلی از این 
برنامه عالوه بر ایجاد مأمنی برای دانشــجویان 
برای گذر از روزمرگی های دانشــجویی، کشف 
استعدادهای میان دانشــجویان و ایجاد انگیزه 
به منظور گســترش هر چه بیشتر فعالیت های 
ادبی در دانشــگاه اســت.  در این برنامه عالوه 
بر اجرای زنده موســیقی از آقایــان عبدالجبار 
کاکایی و رشــید کاکاوند برای ایراد سخنرانی 
و همچنیــن نقــد شــعر دانشــجویان دعوت 
به عمل آمده است. دانشــجویانی که عالقه مند 
هستند آثارشــان را در حضور اســتادان مدعو 
و دانشــجویان ارائــه کنند و از نظرات ایشــان 
 بهره مند شــوند، می توانند آن ها را به نشــانی

 ksa.sharif@gmail.com  ارسال نمایند. 
در این برنامه درباره فعالیت ها و جلسات کانون 
در حوزه های مختلف ادبی اعم از شــعرخوانی، 
داستان، ادبیات کالســیک و همچنین ادبیات 
اقوام و ملــل مختلف توضیح داده خواهد شــد 
که عالقه منــدان می توانند با توجــه به زمینه 
مورد عالقه شان در هر یک از حوزه های موجود 

فعالیت کنند.   

دریچه هنـــــــــــــــــــــــــری

عکاس باشی

چه عاملی عکس را برجسته می کند؟
اغلب اوقات شــاخص ترین و برترین ثبت ها همان عکس هایی هستند که با سوژه های 
معمولی به ســاده ترین روش ترکیب بندی شــده اند. آن ها جزء موفق ترین ها هستند 
چراکه به یک ایده و سوژه به صورت ویژه و یکتا اشــاره دارند. اگر با هدف ترکیب بندی 
ساده پیش بروید، حتماً به نتایج بسیار خوبی دســت پیدا می کنید. اما می دانید ضعف 
عمده آثار عکاســان غیر حرفه ای کجاســت؟ آن ها عکس هایی را ثبــت می کنند که 
عموماً دارای چندین نقطه نظر مختلف اســت یا برعکس به هیچ مسیری اشاره ندارد. 
این موضوع باعث بالتکلیفی چشــم می شــود و مخاطب بدون برقراری ارتباط بصری 
از اثر می گذرد. انگار که مدت زیادی دنبال یک آدرس باشــید و کســی که قرار اســت 
راهنمایی تان کند چندین مســیر را با جزئیات کم اهمیت توی مغزتــان کند! در واقع 
مخاطب وقتی تصمیم می گیرد اثر شــما را ببیند، این مجوز را صادر می کند که شــما 
برای خوراک ذهنش تصمیم بگیرید و بهتر است که شما تصمیمی قطعی گرفته باشید.
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زمستون خدا سرده، 
دمش گرم

بعد از کالس ساعت 12، چله 
زمستان هم باشد، داخل 

غذاخوری ها آن قدر جا کم 
است که سرمای بیرون را به 

هوای خفه اش ترجیح می دهی. 
چمنی، نیمکت شکسته ای 

جایی پیدا می کنی و مشغول 
غذا می شوی. اما در روزهای 

بارانی من دانشجو درکت 
می کنم! چراکه جز کف زمین 

و پله های زیر برج ابن سینا 
جایی باقی نمی ماند. جایی که 

زیر سقف نم زده اش از بارش 
باران در امان باشی.

الکی مثاًل ...

صبــح  پیــش  هفتــه 
داشــتیم  علی الطلــوع 
خواب آلــود از در انــرژی 
می آمدیم داخل دانشــگاه 
بــه کالس 7:30 صبــح 
برسیم که نگهبان حراســت پرید جلو و گفت: 
»آقا کارت«.  با همان چشم های نیمه باز و با یک 
نگاه عاقل اندر سفیه براندازش کردیم وگفتیم: 
»داداش خدایی این ســاعت صبح غیر دانشجو 
هم بیداره اصاًل کــه بخواد غیر  قانونــی بیاد تو 
دانشــگاه؟« زد زیر خنده و گفت: »الکی، مثاًل 

من تو رو بعد 5 سال نمی شناسم«.
همین طور هــاج و واج راهمان را کشــیدیم تا 
ابن ســینا که برویم ســر کالس. تا رسیدیم به 
کالس دیدیم اســتاد شــریف ما با لب خندان 
نشســته اند ســر کالس و بر خــالف روزهای 
پاورپوینــت  و  لپ تــاپ  از  خبــری   قبــل 

نیست.
 5 دقیقه ای به همین منوال گذشــت تا باالخره 
یکی از بچه ها دل رو به دریا زد و از استاد پرسید: 
»اســتاد این جلســه قراره با ماژیــک رو تخته 
بهمون درس بدید؟« بعد از اینکه لبخند استاد 
تا جایی که امکان داشت کشیده شد، فرمودند: 
»الکی، مثاًل من می تونم بدون پاورپوینت درس 
بدم.« بعد هم گفتند که امــروز کالس تعطیل 

است.
خوشــحال و خرامان داشــتیم از پله ها پایین 
می آمدیم که چشــممان خورد بــه تابلوهای 
همکف ابن ســینا که شــدیداً تالش داشــتند 
ارتباط م.ر.ر با دولت قبلی را انکار و وابســتگی 
نام برده با دولت های قبل تــرش را اثبات کنند. 
با خودمان گفتیم حتماً این هم از این شــوخی 
جدید هاســت و آخرش قرار اســت بنویسند: 
»الکــی مثــاًل م.ر.ر معاون اول و رئیس ســتاد 
مبارزه با مفاســد اقتصادی دولــت قبل نبود.« 
اما خوب ظاهراً دوســتان جدی ایــن اعتقاد را 

داشتند!
با خودمان گفتیم برویم هایدا حداقل یک عدد 
از این املت ها که تویش رب می ریزند، الکی مثاًل 
گوجه است بخوریم. از در ابن سینا خارج نشده 
بودیم که دیدیم تعدادی دانشجو که چه عرض 
کنم، ســر صبحی جلوی ابن ســینا روی چمن 
نشســته اند به درس خواندن. خیلی جدی هم 
در حال خواندن کتاب شهشــه بودنــد. ولی ما 
هرچه نگاه می کردیم آن وجنات از دانشــجوی 
شریف برنمی آمد. خوب که دقت کردیم دیدیم 
یکی دو نفرشان کتاب را هم برعکس گرفته اند. 
همین طور با دهن باز خیره شــده بودیم بهشان 
که باالخره یکی شــان حوصله اش ســر رفت و 
گفت:»بابا شــما شــریفیا چرا اینقدر خنگید. 

الکی مثاًل ما پردیسی نیستیم.«
***

الکی مثاًل ما اینجا دوربین داریم من پوکر فیس 
زل زدم به دوربین.

این شــماره از روزنامه را تقدیم مي کنیم به جشــنواره فیلم فجر و جشنواره فیلم فجر دوســتان. تقدیم مي کنیم 
به طول و عرض صف هایــش. تقدیم مي کنیم به زانوهاي خســته منتظر ماندگان صف هایــش. تقدیم مي کنیم 
به فیلم هاي دوزاري و آبکــي و خوبش. تقدیــم مي کنیم به کارگردانان پــرکار و بیکارش.  تقدیــم مي کنیم به 
بي برنامگي ها و شلوغي هایش. تکه آخر را هم مي خواستیم تقدیم کنیم به پرسنل و حراستش که آن قدر بد اخالق 

بودند که بي خیالش مي شویم.

تقدیم می شود به 

صفحـــــــه آخـــــــــر

با شرایطی که در خوزستان پیش 
آمده اســت دیگر خاک جزئی از 
زندگی مردمان این خطه شــده 
است. خالصه اینکه خاک امروز در 
خوزستان در فرهنگ عامه جایگاه 
ویژه ای دارد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

***
پسر بچه وارد آشپزخانه می شود و با صبحانه خود مواجه 

می شود. مادر در حال شستن ظرف هاست.
پسر بچه: مامان من که گفتم شــیرکاکائو نمی خورم 

امروز!
مامان: عزیزم شیر کاکائو نیست، خاکشیره.

پسر بچه: آخه کی دیده صبح اول وقت کسی خاکشیر 
بخوره.

مامان: نه مادر جان، از اون خاکشــیرها نه، همون شیر 
خودمونه، دیر اومدی خاکشیر شد. بخور مادر کلی هم 
قوت داره. خاک هم آهن داره، هم کلسیم، پتاسیم، بور، 

ید و خالصه کلی امالح معدنی.
پسر بچه: ما از همه مسئوالن متشکریم.

***
پسری ایستاده اســت برای نماز و می خواهد نمازش را 

شروع کند.
رفیق: وولک تو بعد دستشویی که وضو نگرفتی!

وولک: با این اوضاع هوا دیگه دائم التیمم شــدم کا. وضو 
که هیچی، به علت نفوذ خاک به همه نقاط بدن، این هوا 

دیگه حکم غسل داره.
رفیق: ما از همه مسئوالن متشکریم.

***
بخش هواشناسی اخبار شبکه استانی خوزستان.

مجری: از امــروز تا اطالع ثانوی به علت شــرایط جوی 
موجود، اجرای این بخش به عهده دکتر ]...[ از استادان 

زمین شناسی دانشگاه جندی شاپور است.
دکتر ]...[: خیلی متشــکر. با ســالم. امروز هوا کمی تا 
قســمتی خاکی، با ریزش دائمی ریزگردهاست. گاهی 
چند گسل هم در هوا دیده شده است که احتمال زلزله 
در عمق آسمان هم پیش بینی می شود. به کشاورزانی 
که می خواهند امســال محصول خوبی کشــت کنند، 
پیشنهاد می شود صرفاً بذرها را به سمت آسمان پرتاب 
کنند، زمین نرســیده در همان جا جوانه خواهند زد. با 

سپاس از بذل توجهتان. تا فردا خدا نگهدار.
مجری: ما از همه مسئوالن متشکریم.

***

معلم ســر کالس ادبیــات بــه درس رزم رستـــم و 
اسفنـدیـار رسیده است و یکی از دانش آموزان در حال 

خواندن درس است.
دانش آموز: ز ُســم ســتوران در آن پهن دشت/زمین 

شش شد و آسمان گشت هشت
معلم: خوب بچه ها، این بیت از شــعر تا همین دو ســه 
هفته پیش آرایه اغراق داشــت ولی بــا آب و هوایی که 
امروز می بینیم، نه تنها هیچ اغراقی در این بیت مشاهده 
نمی شــود، بلکه به نظر بنده حقیر فردوســی کم هم 
گذاشته اســت. همین االن که از پنجره بیرون رو نگاه 

می کنیم، می بینیم که تقریباً نصف زمین، توی آسمانه.
دانش آموزان: ما از همه مسئوالن متشکریم.

***
یکی از راویــان در حال بازگویی خاطــرات دوران دفاع 

مقدس برای زائران راهیان نور است.
راوی: شــوخی نیست، در چند صد ســال گذشته تنها 
جنگی که حتی یک وجب از خاک ایران کم نشده است، 
همین جنگ تحمیلی ماســت. نه تنها خاکی کم نشده 
است، به یُمن تالش مسئوالن امروز می بینیم که هزار 

تُن، هزار تُن دارد به خاک میهنمان اضافه هم می شود.
مسافران: ما از همه مسئوالن متشکریم.

0935.3728:آقا مگه قرار نبود این ال ســي دي هاي 
سلف، داخل آشپزخونه رو نشــون بده؟ باالخره ما باید 

بدونیم تو کدوم قسمت این کافور رو مي ریزن دیگه!
   نظر عمده بچه ها با فیلم های ریاضی 2 

دکتر شهشهانیه البته.

Sorry, I'll call later :0936.2653
   ایتس اوکی! نِِور مایند.

0910.1252: شــرایط نامطلوبي که در خوابگاه ها، در 
سالن مطالعه ها مي بینم، گاهي اشکم رو واقعاً درمیاره. 
کاش فیلمي از این شرایط تهیه مي شد و بقیه مي دیدن 

بچه هاي ما تو چه شــرایطي اپالي مي کنن و بهترین 
دانشگاه ها هم مي رن.

   حرفتون کاماًل بجاست! شما خودتون 
یه دوربیــن بردارید و امتحان کنیــد. نگران هم 

نباشید از میراث آلبرتا که بدتر نمی شه!

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

12

10

10

 8

هر چه خاک است، بقای عمر شما باشد
حامد تأّملی
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