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 پرونده ای برای دانشجویانی که عالوه بر درس 
در انجمن های علمی فعالیت می کنند

 سرشان 
درد می کند!

 در رد نظریه 
نوک دماغ

مرگ دست اهلل جّل جالله 
اســت، درســت. امــا من 
تصمیــم نداشــتم مدرک 
دکترایــم را درســت در 
روز اخــذ، همــراه جانم به 
جان آفرین تســلیم کنم؛ همین شد که دست 
 از کار دانشــجویی در انجمن علمی دانشــکده 

نکشیدم. 
برایــم بدیهــی بــود کــه در کنــار اهمیت 
وافــر سپری شــدن لحظه لحظــه این ســن 
بــه نفــع خط به خــط رزومــه ام، هرگــز در 
برنامه هایــم نیســت کــه مدرکــم از فــالن 
تاپ تــن یونیورســیتی را قاب کنــم و به دیوار 
 غاری بزنــم کــه قــرار اســت در آن زندگی 

کنم! 
فردای روزی که مدرکم را بگیرم، نیاز به شبکه 
مؤثر انســانی دارم که باید طی این ســال ها و 
از بیــن همین روزهای کارشناســی ســاخته 
باشــمش تا بتوانــم در بازار کار موفق شــوم یا 
به عنوان هیئت علمی جذب دانشــگاه بشــوم. 
نیاز بــه توانایی ســروکله زدن با دانشــجوها و 
برقراری ارتباط اجتماعی بــا آن ها را دارم. باید 
در جایــگاه مدیر ایســتاده باشــم و کاری را از 
باال نگاه کرده باشــم؛ بتوانم یک جلســه علمی 
یــا اداری را کنتــرل کنم؛ در جایــگاه مرئوس 
ایســتاده باشــم و بفهمــم چــه ویژگی های 
انسانی و ســازمانی در یک نفر هست که )بدون 
پاچه خــاری!( می تواند مدیــری را مجاب کند 
که نیــروی به دردبخوری اســت؛ از پس انجام 
یک کار اجرایــی و یک پروژه تیمــی بربیایم و 
از همه این هــا مهم تر، در تمام شــئون زندگی 
باید بتوانم مخاطبــم را قانع کنم بــا کمترین 
 هزینه مــادی و معنوی مــن را بــه مقصودم 

برساند! 
انجمن های علمی، شــرایط را برای دانشجوها 
فراهم می کنند تا بتوانند با کمترین ریســک، 
بخــش انبوهی از لیســت تجربه هــای مذکور 
را کســب کننــد. فوایــد کار در انجمن هــای 
علمی بر کســی پوشــیده نیســت و مــن بنا 
نــدارم لیســت را اینجــا ادامه بدهــم. آنچه 
ظاهراً روزبــه روز از نظر دانشــجوها مخفی تر 
 می شــود، جایــی جلوتــر از نوک دماغشــان

 است. 
هم نیمکتی هــای عزیز، می توانید از مقایســه 
ســاده ای  بیــن فارغ التحصیــالن قدیمــی 
دانشــگاه ها و دســته بندی آن ها به کسانی که 
تجربــه کار فوق برنامــه داشــته اند و آن هایی 
که نداشــته انــد، نتیجه های جالــب فراوانی 
بگیریــد؛ مثــاًل اینکــه در کنار کســب همه 
این تجربه هــا چقدر رفیــق پیــدا کرده اند و 
دانشــگاه چقدر به شــان خوش گذشته است. 
نتیجه هایی کــه باعث می شــود همین امروز 
 ســری به انجمــن علمــی دانشــکده هایتان 

بزنید.

سرمقاله

ارتبــاط ریاضــی بــا صنعت! 
برنامــه ای در دانشــکده علوم 
ریاضی برگزار شد که حکایت 
از  ارتبــاط دانشــکده علــوم 

ریاضی با صنعت داشت ...

امتداد علوم ریاضی

انتخابات انجمن اسالمی دانشجویان به تصویب شورای 
صفحه  ۲ نظارت رسید و هفت نفر عضو ...  

مذاکرات برای دســتیابی به یک معاهده حقوقی جدید 
صفحه  6 در راستای مقابله با تغییرات اقلیم...  

آلن رب گریه )1922-2008( نویســنده و فیلمســاز 
صفحه  7 فرانسوی از طالیه داران جنبشی ...  

شورشی!تحوالت  عمده بخش انرژینتیجه انتخابات انجمن اسالمی

فاطمه خورشیدی

صفحه  ۲ 

صفحات 4 و5

تب فلسفه در شریف 

در آمفی تئاتر فیزیک، فلسفه به فناوری تنه می زند

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

نسخه الکترونیکی روزنامه را 
در daily.sharif.ir  ببینید:

تعداد اعضا تاکنون:
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اینترنت خبرساز 
دیگر خواجه حافظ شیرازی هم از وضعیت اینترنت دانشگاه با خبر شد. چند روز پیش 
گزارشی از شبکه خبر درباره سرعت اینترنت دانشگاه پخش شد. در این گزارش برخی 
دانشجویان به قطعی مکرر اینترنت و سرعت کم آن اشاره کردند. البته بودند کسانی 
که سرعت اینترنت را برای کار پژوهشی مناسب می دیدند اما نظر بعضی دیگر غیر از 

این بود و سرعت را برای دانلود مقاله نیز کافی نمی دانستند. خالصه اینکه االن وضع اینترنت شریف آن قدر خراب 
است که به رسانه ها هم کشیده شد. در قرن بیست و یکم باید مشکل برترین دانشگاه ایران سرعت اینترنت باشد؟ 

این مشکالت و نارضایتی علی رغم زحمات دوستان مرکز محاسبات هنوز وجود دارد.

نتیجه انتخابات انجمن اسالمی 
انتخابات انجمن اسالمی دانشجویان به تصویب شورای نظارت رسید و هفت نفر عضو 
شورای مرکزی آن رسماً اعالم شدند. محمد شریفیان با 528 رأی، زهرا خانعلی زاده 
با 453 رأی،  مهدی بلباسی با 408 رأی، خشــایار پور طاهری با 396 رأی، نعمت اهلل 
فرهادی با 394 رأی، محمد رضا نفیســی با 387 رأی و ابوالفضل فخری با 363 رأی 

به عضویت شورا درآمدند. در جلسه شورای عمومی انجمن هم خشایار پور طاهری با اکثریت آرا به سمت دبیری 
منصوب شد. امسال 961 نفر در انتخابات شرکت کردند که هر چند از پارسال کمتر بود، ولی همچنان می توان 

مشارکت در این انتخابات را باال ارزیابی کرد. مشارکتی که نشان از انتظارات دانشجویان از انجمن است.

سوگواره شعر عاشورایی 
دو ماه عزاداری محرم و صفر رو به پایان است و در این هفته اربعین حسینی پیش 
رو اســت. در این ماه برخی از گروه های دانشــگاه برنامه های مختلفی داشــتند. 
مثاًل به این مناسبت کانون شــعر و ادب سوگواره شعر عاشــورایی را با عنوان »با 
کاروان نیزه« در روز یکشــنبه 8 آذر از ســاعت 16 برگزار می کند. اســتاد علی 

اسدی گرمارودی در این جلسه که در سالن آمفی تئاتر برپاست، حضور دارد و حسین جنتی نیز شعر خوانی 
 خواهد داشــت. اگر تمایل به شــعر خوانی در این برنامه دارید، آثار خودتان را هر چه زودتر به آدرس ایمیل

ksa.sharif@gmail.com  ارسال کنید. 

شتاب دهنده شریف 
روز چهارشــنبه 4 آذر رویداد معرفی شتاب دهنده شــریف از ساعت 16 تا 18:30 
در آمفی تئاتر مرکزی برگزار شــد. در این رویداد مهندس ناصــری، مدیر اجرایی 
شتاب دهنده شریف و ســتاک، توضیحاتی را درباره شــتاب دهنده داد و بعد از آن 
9 تیم از تیم های مســتقر در شــتاب دهنده شــریف توضیحاتی درباره کار خود و 

همچنین توصیه های کاربردی را ارائه دادند. بخش آخر برنامه پرسش و پاســخ بود که با حضور نمایندگانی 
از شریف اکسلریتور، استارتاپ ها، منتورها و تیم ســرمایه گذاری اجرا شد. گفتنی است شتاب دهنده شریف 

تحت پوشش معاونت پژوهشی دانشگاه است و در ساختمان مجتمع خدمات فناوری قرار دارد. 
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عکس خبری

سلســله جلســات شــرح مثنــوی مولوی   
دوشنبه ها برگزار می شــود. اگر می خواهید 
در ایــن برنامه شــرکت کنید، ســاعت 16  به 
دفتر مطالعات فرهنگی در ساختمان شهید 
رضایی سری بزنید. همین برنامه ها ست که 

خاطرات آینده تان از دانشگاه را می سازد. 
  دکتر حمیــد چیت چیــان، وزیر نیــرو طی 
حکمی دکتر علی مقــداری را به عنوان مدیر 
کل دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت 
نیرو منصوب کــرد. دکتــر مقداری اســتاد 
دانشــکده مکانیک و عضو برجسته انجمن 
مهندسان مکانیک آمریکاست. برای ایشان 

در این سمت آرزوی موفقیت می کنیم. 
هشــتمین ســمینار بین المللی هندســه و   
توپولوژی،  24  تا 26 آذر در دانشگاه امیرکبیر 
برگزار می شــود. مهلت ثبت نام هم تا همین 
امروز و در سایت  conf.ims.ir/gt8است. این 
سمینار فقط شامل ســخنرانی نبوده و چند 

کارگاه نیز در خالل آن برگزار می شود. 
پژوهشکده شــهید رضایی دانشگاه مرحله   
نهایی پنجمین دوره مسابقه طراحی ماشین 
و ســاخت موتــور ســیکلت را در آذر 26 و در 
شهرستان ساری برگزار خواهد کرد. گفتنی 
است استادان دانشکده های برق و مکانیک 
در انجام این کار مشارکت داشتند. اطالعات 

.imdc.ir :بیشتر در
مرکز انتشارات دانشگاه به تازگی کتاب نظریه   
احتمال و کاربرد آن نوشــته دکتر ســید تقی 
اخوان نیاکــی و کتاب مکانیــک و کنترل در 
روباتیک نوشــته جان کریگ را تجدید چاپ 

کرده است. 
دوشــنبه 2 آذر کارگاه مهارت هــای تفکــر   
کارگاه هــای  مجموعــه  از  سیســتمی 
مهارت هــای عمومــی بــرای مدیــران در 
ســاختمان انجمن فارغ التحصیالن برگزار 
می شــود. اگر می خواهیــد در ایــن کارگاه 
 alumsharif.org شرکت کنید باید در ســایت
ثبت نــام کنید. هزینه شــرکت در یک کارگاه 

100هزار تومان است. 
امروز اولین جلسه از سلســله همایش های   
مهارت هــا و قوانیــن کســب و کار در حــوزه 
هوافضــا در ســالن اجتماعــات انجمــن 
فارغ التحصیالن از  ساعت13:30 تا 15:30 
برپاست. اگر تمایل دارید در همایش شرکت 
کنید با شماره 66166414 تماس بگیرید یا 

به info@ir.fast.com ایمیل بفرستید. 

از روز شــنبه تا چهارشــنبه هفته گذشته جمعیت 
امــام علــی غرفــه خیریــه مادرانــه را در همکف 
ســاختمان شــهید رضایی برپا کرد. در این غرفه 
اقالمی مانند شــال، کیف، کفــش و...  به فروش 
می رســید. این اقالم را مادرانی که تحت پوشــش 
جمعیت امام علی هســتند درســت کرده بودند و 
درآمد حاصل به این افــراد تعلق می گرفت. غیر از 
همکف شهید رضایی غرفه ای نیز جلو ساختمان 
برپا بود. یکــی از دالیل برپا نشــدن ایــن غرفه در 
جایی دیگر صادر نشدن مجوز بود. اینکه چرا نباید 
یک گروه دانشــجویی از فضا هایی کــه تا پیش از 
این برای برگزاری کارهایی این چنینی فراهم بود 

استفاده کند، خودش جای سؤال دارد. 

ارتبــاط ریاضــی با  صنعت! برنامه ای در گزارش
دانشــکده علــوم ریاضی برگزار شــد که 
حکایت از  ارتباط دانشکده علوم ریاضی 
با صنعت داشت. فضای کار دانش بنیان، 
فضای بزرگی اســت که توســط ابتکار و 
ایده های نو توســعه پیــدا می کند. گروه 
امتداد، به عنوان برگزار کننده این رویداد، 
به دنبال قرار گرفتــن در جایگاه خود در 
صنعت و تثبیت آن است. از اهداف دیگر 
می توان بــه ایجاد بــاور مفید بــودن در 
دانشجو های این دانشکده و نشان دادن 
اینکه استارتاپ)start up(  برای علوم پایه 
غیر عادی نیست و حتی در آینده امکان 

فراگیر شدن آن نیز هست، اشاره کرد.
نیاز به برنامه ای برای رسیدن به این اهداف 
در ابتــدا توســط دکتر فتوحــی )رئیس 
دانشکده( احساس و برگزاری آن به دکتر 
رزوان سپرده شد و ایشان با همکاری آقای 

کارخانه ای، فعالیت خود را آغاز کردند.
مثل اکثر اوقات وقتــی فعالیتی نوآورانه 
تعریــف می شــود، ایــن فعالیت نیــز  از 
همــان ابتدا بــا حمایت آقــای مهندس 
دهبیدی پور، مدیر مرکز رشــد دانشگاه، 

همراه شــد.  حمایت های مالی از طریق 
معاونت پژوهشی و حمایت های اجرایی 
توســط مرکز کارآفرینی صــورت گرفت. 
گروه های دانشکده ای نیز برای همکاری 
اعــالم آمادگــی کردنــد. از طریــق این 
گروه ها تعداد قابل توجهی از دانشجویان 
دانشــکده در زمینه های روابط عمومی، 
مستندسازی، امور اجرایی و امور مجازی 
شــروع به همکاری کردند و بدین ترتیب 
ساختار گروه شکل گرفت و گروه، »امتداد 

علوم ریاضی« نام گرفت. 
تا به حــال دور اول برنامه هــای امتــداد، 
در پاییز و در چهارشــنبه های ســه هفته 

متوالی برگزار شــده اســت. سه شرکت 
در این رویدادها شــرکت کــرده و از روند 
شکل گیری، اهداف، مشکالت اقتصادی 
و انســانی و نیازشان به دانشجویان علوم 

پایه صحبت کردند. 
اولین رویداد با حضور»گروه شرکت های 
حصین« کــه خود داوطلب شــرکت در 
چنین برنامــه ای بودند، صورت گرفت. 
برای دومیــن رویداد، از شــرکت »کافه 
بــازار«، ســازنده نرم افــزار اندرویــدی 
بازار، دعــوت به عمل آمــد و در نهایت، 
شرکت »فناپ« که 22 شرکت به عنوان 
زیرمجموعــه آن فعالیــت می کنند، در 

آخرین رویداد دور اول حاضر شدند.
در پایــان هــر رویــداد نیــز، مدعوین به 
پرسش های دانشــجویان پاسخ دادند و 
بــرای حمایت از گروه های دانشــجویی 
در راستای موفقیت آن ها در کسب و کار 

دانش بنیان، اعالم آمادگی کردند.
گفتنی اســت فیلم هــای تهیه شــده از 

رویداد ها در ftp دانشکده قرار داده شد.
بنا بر این است که در مراحل بعدی امتداد، 
از گروه های دانشــکده ای نیز دعوت به 
 )workshop( عمل آیــد و کارگاه هایــی

برای دانشجویان برگزار شود.
 در پایــان ، از شــرکت هایی کــه تمایــل 
بــه حضــور در ایــن رویداد هــا را دارنــد 
 دعــوت می شــود تــا از طریــق ایمیــل
 emtedad.mathcs@gmail.com
با امتــداد در ارتباط باشــند. بی شــک 
برنامه هایی از این دست، می تواند ضمن 
ایجاد شور و نشاط علمی، نور امیدی را در 
میان دانشجویان به خصوص علوم پایه، 
نســبت به آینده خود در رشته شان زنده 
کند. روزنامه شــریف نیز در قالب رسانه، 
حمایت خود را از برنامه های مفید و نوآورانه 

این چنینی اعالم می کند.

علوم پایه در جستجوی راهی به صنعت

امتداد علوم ریاضی
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مسیر آینده من
دوازدهمین نشست مســیر آینده من، با مهمانانی متنوع و جذاب برگزار شد. خانم 
ســعیده قدس )بنیان گذار خیریه محــک(، خانم دکتر الهام یــاوری )عضو هیئت 
علمی مدیریت و اقتصاد شریف( و آقای دکتر فریدون قاسم زاده )مدیرعامل شرکت 
افرانت( از مســیر پرماجرای زندگی خود برای حضار صحبت کردند. حاشیه بانمک 

این نشست اشــاره خانم قدس به نیاز محک به 100 پرســتار بود. پس از آن در انتهای برنامه وقتی از پسرشان 
صحبت کردند، مشخص شد پسری باهوش و پرتالش شاغل در Google دارند. دکتر قاسم زاده نیز فوراً گفتند 

که 100 پرستار زبده را در صورت پیوستن پسر خانم قدس به افرانت، تربیت و به محک معرفی خواهند کرد.

عزاداری اربعین
هم زمان با شب اربعین سیدالشهدا در مسجد دانشــگاه مراسم عزاداری برپاست. 
این مراسم از روز سه شــنبه 10 آذر تا پنجشنبه 12 آذر از ســاعت 19:30 برگزار 
می شــود. البته هیئت الزهرا عالوه بر شــب ها در روز اربعین، 11 آذر، نیز مراسمی 
از ساعت 11 ظهر دارد. سخنران برنامه هم حجت االسالم محمدزاده یزدی است و 

مداحی مراسم را نیز کربالیی جواد خلیق برعهده دارد. اگر این آخر هفته را تهران هستید، چند ساعت از چند 
روز تعطیلی را می توانید در مسجد بگذرانید. اگر امتحان میان ترم هم دارید ولی دلتان با این مراسم است، این 

را بدانید که احتماالً این چند ساعت چندان تفاوتی در روند درسی تان ایجاد نمی کند.

سیاحت در سیاست 1394بــــــــخش  خـــــــبری آذر   7 شنبه    671 شماره 

کشتی اربعین حسین )ع( 
20تا25 میلیون زائر برای  پوریا علیمردانی

زیــارت امــام حســین اکثــرًا بــا پــای پیاده 
می رونــد. حداقل 2تا2/5 میلیون نفرشــان 
رویــداد  سیاســی ترین  ایــن  و  ایرانی انــد 

اجتماعی در این هفته است. 
پارســال نمایــش قدرتی بــود بــرای ایران و 
متحدان منطقه ای  ایران. بــه جز چند راکت 
که در مســیر بغداد-کربال بــه نزدیکی طریق 
اصابــت کرد، هیچ اتفاق تروریســتی دیگری 

رخ نداد. 
عراقی هــا روی پالکاردهــا نوشــته بودنــد: 
»لو تمطر دواعــش لزورنا الحســین«؛ اگر از 
آســمان داعش ببارد ما حســین علیه السالم 
را زیارت خواهیم کرد. چنین اجتماع بشری 
با این جمعیت، بی ســابقه و نیازمند مدت ها 
برنامه ریــزی و هماهنگــی اســت. چنــد روز 
تغذیه و اسکان همه زائران کربال توسط مردم 
و بــدون کمک دولتــی در قالــب هیئت های 
ایرانی و عراقی انجام می شــود و این حرکات 
از ابعــاد مختلــف سیاســی و اجتماعی قابل 

تحلیل است. 
پارســال ایــران در حرکتــی بی ســابقه ورود و 
خروج را بدون نیاز به روادید و پاســپورت اعالم 
کرد. این موضوع باعث شــد تا جمع کثیری از 
ایرانی ها و حتی حدود 1 میلیــون افغان مقیم 
ایران بــرای زیارت اربعین وارد عراق شــوند که 
ریســک امنیتی زیادی ایجاد کرد. امســال اما 
رعایت قوانین بیشتر شــده تا از رفت وآمدهای 
غیرقانونی جلوگیری شود. مردم با اشتیاق و با 
شوری عجیب و بدون درنظرگرفتن محدودیت ها 
و با تحمل سختی های زیاد رفت وآمد، از جمله 
خوابیدن در شرایط نامساعد در مرز، پیاده روی 
و سختی های عبور از مرز به زیارت می شتابند. 
حتی ریسک امنیتی را به جان می خرند. امسال 
با توجه به حمالت پاریس و در ســالی که وقایع 
تلخ حج در منا و مســجد الحرام رخ داده است، 
پیمودن مســیر زیارت توأم با خطــرات زیادی 

خواهد بود. 
اینکه مردم به عشــق زیارت امام چنین دســت 
به دســت هــم می دهنــد و پیــاده گام در این 
مســیر پرخطر می گذارند، نشــانه ای از قدرت 
اجتماعی اعتقادات اســالمی و امکان ساخت 
دنیایی متفاوت در سایه این نوع اعتقاد و روش 

زندگی است. 
روی دیگــر ایــن ماجــرا حرکت امام حســین 
علیه الســالم اســت که با دادن خونــش در راه 
اسالم عزت ابدی برای خود خریده است و یکی 
از ابعاد حرکــت و قیام امام علیه الســالم قطعًا 
این آثار اجتماعی و عزت اســت. شهادت امام 
حســین و عزتی که در بین مسلمین یافت به ما 
نشان می دهد که اگر عزت، به معنی عزیز بودن 
و بزرگ بــودن در قلوب مؤمنیــن را می طلبیم، 
عزت همه از آن خداست و در تحصیل مال و مقام 
 دنیوی نیســت. من کان یرید العــزه فلله العزه 

جمیعا. 

هفتــه  سه شــنبه  گذشــته از ســاعت گزارش
13:30، گردهمایی  علم تجربی و فلسفه 
به مناسبت روز جهانی فلسفه در آمفی تئاتر 
دانشکده فیزیک با همکاری انجمن علمی 
ژرفا، اندیشکده مهاجر و گروه فلسفه علم 
دانشــگاه شــریف برگــزار شــد. »علم و 
فلسفه«، عنوان سخنرانی اولین سخنران 
این گردهمایی، دکتر مهدی گلشــنی، 
رئیس گروه فلســفه علم دانشگاه شریف 
بود. ایشان در بخشــی از سخنرانی خود 
گفت: یکی از اولین کسانی که حرف خود 
را عوض کــرد، هایزنبرگ بود. ایشــان در 
شیکاگوی آمریکا صریحًا گفت که اگر یک 
کمیتی قابل مشاهده نباشد اما در مقام 
نظریه پردازی قابل استفاده باشد، از این 
استفاده خواهیم کرد که بگوییم اشتباه 
کردیم یا نه. پس نمی توان علم را محدود به 

شاهد کرد. 
ایشــان ادامــه داد:نکته مهمــی که در 
نیمه دوم قرن بیستم رخ داد، این بود که 
فیلسوفان گفتند ما با ذهن ساده با طبیعت 
روبه رو نمی شــویم و همواره بــا ذهنیات 
قبلی با طبیعت مواجه می شــویم.  پس 
نتیجه ای که فسلفه علم به علما فهماند، 
این بود که مــا با ذهن خالــی با طبیعت 
روبه رو نمی شــویم. پل دیویس که یکی از 
معروف ترین فیزیک دانان زمان ماست، 
می گوید: »هرچه هم که توضیحات علمی 
موفق باشند، همواره بعضی مفروضات را 
در ابتدا در بر دارند. اما می توان سؤال کرد 
که این قوانین از کجا آمده اند؟ حتی منطق 
مبدأ علم را مورد ســؤال قــرار داد. همه ما 
مجبوریم چیزی را مفروض بگیریم، خدا 
باشــد یا اصل خاصی که این اصول فراتر 
از تجربه اســت.« به عنوان مثال، نظریه 
ریسمان آورده شده اســت که 10 به قوه 
500 جهــان موازی وجــود دارد. به هیچ 
طریقی هم نمی توانید این را اثبات کنید 
که آیا این جهان وجود دارد یا ندارد. مثال 

دیگر، تنظیم ضریب است. 
زیست شناســان تکاملی هم چیــزی را 
قبول کردند که به زبان نمی آورند. میکل 
روس کــه از تکامل گراهــای معروف بود، 
در سال 1۹۹3 در کنفرانس پیشرفت علم 
آمریکا گفت: »در زیست شناســی اصل 
طبیعت گرایی را به عنوان اصل می گیریم«. 
مخالفت هایی با او شد و گفت: »من هنوز 
هم تکامل گرا و داروینیست هستم اما این 
یک واقعیت اســت که این اصــل را به کار 

می بریم«.
چهره ماندگار فیزیک گفت: در بسیاری از 

عالمان همکار من یک تنگ نظری است 
که نمی خواهند آنچه را که در فلسفه علم 
گفته می شود، بپذیرند. باید مشورت بین 
فیزیکدانان و فالســفه در کار باشد و برای 
من خیلی جالب اســت که انیشــتین در 
دهه بیســت این جمله را می گوید که این 
نوع مسائلی که در فیزیک مطرح می کنیم، 
برای حلــش فیزیــک دان و ریاضی دان و 
فیلسوف باید در کنار هم بنشینند که یک 

جامعیتی در حلش باشد.
ایشــان در بخــش پایانــی صحبت های 
خود گفــت: در حــال حاضــر در برخی 
دانشگاه ها، بخش های فیزیک و فلسفه یا 
زیست و فلسفه راه افتاده است. دانشگاه 
لنــدن، آکســفورد، منچســتر، کلمبیا. 
دانشگاه ام آی تی دانشکده فلسفه دارد، 
دانشگاه شریف بر اساس الگوی دانشگاه 
ام آی تی ساخته شد. ما پیشنهاد دادیم، 
آقای وزیر وقت و رئیس دانشــگاه گفتند 
بروید از دانشگاه عالمه درخواست کنید. 
گفتیــم اگر اینجــا را بر اســاس ام آی تی 
می دانید، ام آی تی دانشکده فلسفه دارد 
اما متأسفانه هضم این مباحث در اینجا، 
ثقیل است. زمان آن اســت که اهل علم 
کشــور ما توجه کنند که دنیا توجه کرده 
است و علم ما در یک چهارچوب وسیع تر 
قرار گیرد. متأسفانه دانشکده های فلسفه 
ما هم مثــل دانشــکده های فیزیک ما، 
تنگ نظر هستند و آن ها هم نمی گذارند 

که علوم در آن ها وارد شود. 
سخنران بعدی گردهمایی، دکتر مصطفی 
تقوی، عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم 
دانشگاه شریف بود که در باب تکنولوژی و 

فلسفه سخنرانی کرد.
دکتر تقوی در توضیح اینکه چرا تکنولوژی 
موضوعی قابل تامل اســت، گفت: تأمل 
اندکی در تاریخ مدرن نشــان می دهد که 
توسعه تکنولوژی و پرداختن به تکنولوژی، 
شدیدًا هنجارهای زندگی بشری را تغییر 
داده اســت. همین تغییر نشان می دهد 
که بایــد در موردش تأمــل بنیادی کنیم. 
نیل پســتمن درجایی به این نکته اشاره 

می کند که تغییرات تکنولوژی در جامعه 
مثــل انداختن یک ســکه در لیــوان آب 
نیســت که وقتی انداختید، به ســادگی 
ســکه را دربیاورید و تغییر خاصی در آب 
به وجود نیایــد بلکه مثــل انداختن یک 
قطره جوهــر در آب اســت. وی در ادامه 
پرسش هایی را که فلســفه تکنولوژی به 
آن باید جــواب دهد که فهــم آن موجب 
رسیدن به شهودی از فلسفله تکنولوژی 
شود به چهار باب تقسیم کرد: بحث اول، 
ماهیت و هستی شناسی تکنولوژی است. 
تکنولوژی چیســت؟ فهم اخیــری که از 
تکنولوژی ارائه شده است و طرفدارانی پیدا 
کرده اســت، تکنولوژی را نوعی سیستم 
اجتماعی تکنیکــی می داننــد. مبانی 
هستی شناسی یک تکنولوژی چیست؟ 
با مطالعه خاستگاه های اجتماعی، دلیل 
به وجود آمدن این تکنولــوژی را توضیح 

می دهند. 
بحــث دوم، معرفت شناســی معرفــت 
تکنیکی است. خیلی ها این تصور خام را 
دارند که معرفت تکنیکی، از معرفت علمی 
ناشی می شود که اینگونه نیست و رابطه 

آن ها بسیار پیچیده   تر است. 
بحث سوم، تعامالت اجتماعی تکنولوژی 
اســت. بعضی معتقدند که تــا زمانی که 
تکنولوژی را به عنــوان یک نهاد نپذیرید، 
نمی توانید آن  را بررسی کنید و نهادهای 

اجتماعی بر نهاد تکنولوژی تأثیر دارند.
بحث چهارم، نسبت تکنولوژی و اخالق 
است. در این مقوله نسبت تکنولوژی و دین 
را هم می توان گنجاند. فالسفه تکنولوژی 
می گویند که تکنولوژی هنجارهای ما را 
تغییر داده است و برخی از این هنجارها، 
کاماًل اخالقی هســتند. مثــاًل در فضای 
مجازی، می تــوان عواطف انســان ها را 
تحریک کــرد؟ آیا ایــن هنجــار از لحاظ 
اخالقی خوب اســت یا بــد؟ بحث های 
دیگری مطرح شده است که هنجارهای 
جدیدی ایجــاد کرده که لزومــًا اخالقی 
نیســت. مثاًل آیا صحیح است که به جای 
رفتن و خرید از فروشگاه، به طور اینترنتی 
خرید کرد؟ یا مثاًل تفریح در فضای مجازی 
صحیح است؟ ایشان نتیجه صحبت های 
خود را اینگونه بیان کرد:  با نادیده گرفتن 
تکنولوژی، نمی توانید جامعه شناســی 
کنید چرا که به شدت جامعه با تکنولوژی 
آغشته شــده اســت. من یادم می آید که 
اوایل کــه پیامک آمــده بــود، در همین 
دانشگاه شریف دغدغه مندان فرهنگی 
جلسه تشکیل داده بودند درمورد اینکه 
بین خوابگاه دو جنس مخالف، ارتباطات 
نامشروع پیامکی درحال رخ دادن است 
و بحث این بود که استکبار برای رواج این 
روابط نامشروع این تکنولوژی را گسترش 
می دهد کــه  این تحلیل بدبینانه بوده اما 
ما شاهد پیامدهای ناخواسته تکنولوژی 
هســتیم. اگر بخواهید علوم انســانی و 
اجتماعی تان توســعه پیدا کند، چاره ای 
ندارید که به فلســفه تکنولوژی بپردازید 
چرا که تقریبًا تمام شئون زندگی بشری را، 
به سختی تحت تأثیر خود قرار داده است.

در بخــش دوم ایــن گردهمایــی، دکتر 
منصوری در باب فیزیک و فلســفه و دکتر 
حسین میانداری در باب زیست شناسی و 

فلسفه به ایراد سخنرانی پرداختند.

در آمفی تئاتر فیزیک، فلسفه به فناوری تنه می زند

تب فلسفه در شریف
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پای صحبت چند انجمن

انجمن علمی، فناوری و اقتصادی بازار سرمایه
شــاید اســتفاده از کلمه »تجربه« بــرای انجمنی که هنوز شــاید یک فصل هــم از عمر آن 
نگذشته باشد، بی معنی به نظر برسد؛ ولی انجمن علمی فناوری و اقتصادی بازار سرمایه 
دانشگاه شریف در تابستان ۹4 تأسیس شد و همین تازه تأسیســی و اتفاقات خوبی که در 
روند هر تأسیسی می افتد، زمینه ای بود برای کسب تجربه های خوب و به یاد ماندنی و تکرار 
نشــدنی که باید مدت ها از آن ها گفت و نوشت و شــنید. اینکه طرح ایجاد چنین انجمنی 
مورد فخر و ستایش اســتادان دانشــکده اقتصاد و معاون فرهنگی دانشگاه قرار می گیرد، 
اینکه انجمنی نوپا که به تالش ســه دانشــجوی کارشناسی تأسیس شــده است، در کمتر 
از 2 ماه بیش از 400 عضو فعال از کارشناســی و ارشــد و دکتری می گیرد، اینکه غرفه این 
انجمن در خلوت ترین ساعات نمایشگاه انجمن ها شــلوغ است و اینکه هر روز این انجمن 
پیشــنهاداتی از درون و بیرون دانشــگاه برای همکاری و حمایت می گیــرد، تجربه هایی 
هستند که برای هر انجمن نوپایی اتفاق نمی افتد. هر سه شنبه ساعت 13 به شهید رضایی 

بیایید تا تجربه های زیبای بزرگ تری را در جلسات این انجمن با هم بسازیم و بپردازیم.

انجمن علمی نخبگان
بهترین تجربه در 100 کلمه.  قطعًا گنجاندن آن در این فضای محدود  محمد حسین کشاورز

کار ســختی اســت.  بهترین تجربــه انجمن علمــی نخبگان طبیعتــًا در خــالل برگزاری 
حلقه های »راه مهندســی« رخ داده اســت. راه مهندســی بزرگ ترین و جدی ترین برنامه 

انجمن ماست.
بهترین و شــیرین ترین تجربه ای که داریم، این اســت که کارهای این حلقه ها را بچه هایی 
که سال پیش خودشــان در این حلقه ها مخاطب بوده اند، برعهده داشــتند و بدون اغراق 
خیلی خوب و بــا انرژی و اکثر اوقــات خودجوش کاری مثبت انجام می دادند. شــکر خدا 
این حلقه ها کم کم دارند در دانشــکده ها بومی می شــوند و ما از اینکه می بینیم بچه های 
دانشــکده ها و مســئولین برگزاری این قدر فعال و پیگیر و خودجــوش برنامه ریزی و اجرا 
می کنند و در خالل این کارها رشد می کنند، مسرور می شویم. هرچند برگزارکنندگان این 
برنامه ها متحمل زحمت زیادی می شوند، در همین سختی هاست که افراد رشد می کنند و 

آمادگی رویارویی با مسئولیت های بزرگ تر را پیدا می کنند.

انجمن علمی دانشجویی کاوش )دانشکده شیمی(
نازیال ویسی بهترین تجربــه من برگــزاری همایــش معرفی گرایش های رشــته 

شــیمی توی مهرماه امســال بــود که بــا اســتقبال خــوب بچه هــای ورودی جدید و 
ورودی هــای ۹3 همراه بــود. ســخنران، یکــی از دانشــجویان تحصیــالت تکمیلی 
دانشــکده شــیمی بود که عالوه بر معرفی گرایش هــا و زمینه هــای کاری هر گرایش، 
بچه ها را به دانشــکده بــرد و آزمایشــگاه های تحقیقاتی و زمینه هــای کاری آن ها را به 

بچه ها معرفی کرد. 
این برنامه باعث شــد تــا بچه ها دید بهتری نســبت به رشته شــان پیدا کننــد و با عالقه و 
آگاهی بیشــتری به تحصیل ادامه دهند. تشــکرهای پراکنده مخاطبیــن و حس مفید 

بودن برای همکالسی ها، فراموش نشدنی است.

علی کیاکاظمی* یکــی از معضالتــی که طی ســالیان 

گذشته به طور جدی گریبان گیر فضای علمی کشور بوده 
است، پدیده ای است که من اسم آن را می گذارم »حسینی 
بای ایســم«. نام حســینی بای احتمااًل به گوش همه شما 
آشنا است؛ خبرنگار سابق حوزه علوم و تحقیقات و فناوری 
واحــد مرکــزی خبــر کــه تبحــر اســتثنایی و عجیبی در 
در  علمــی  خارق العــاده  دســتاوردهای  پیدا کــردن 
دانشگاه های کشور داشــت. کمی جوان تر که بودم، البد 
مثل بقیه مردمی که تا به حال پایشان به دانشگاه باز نشده 
و تصــورات عجیب و غریب از دانشــگاه دارنــد، تحت تأثیر 
گزارش هــای حماســی ایــن دوســت گران قــدر، تصور 
می کردم که چه فضــای گل و بلبلی اســت و با ســواد یک 
دانشجوی سال دوم دانشگاه آزاد می شــود ایران را برد در 
رده کشــورهای انگشت شــمار تولیدکننده فــالن دارو  یا  
چندها میلیون دالر صرفه جویــی ارزی کرد و خیال خامی 

نبود که نپخته باشیم.
با ورود به دانشــگاه و روبه رو شــدن با ایــن واقعیت که یک 
دانشــجوی ســال دومی حتی به مرزهای علم نزدیک هم 
نمی شــود، چه برســد به آنکه بخواهــد آن را جابه جا کند، 
بیشتر و بیشتر به آن گزارش های حماسی شک می کردم. 
تا اینکه دو سه سال گذشــته که فرصت حضور در جشنواره 
دانشجویی حرکت نصیبم شد، همان ســالی که دانشگاه 
بهشتی میزبان این جشــنواره بود و گزارش آقای خبرنگار 
درباره رسیدن به فناوری راه رفتن روی آب توسط دانشگاه 
فردوسی مشــهد بود. دانشــگاه فردوســی چه کرده بود؟ 
هیچ! دقیقــًا یک اســتانبولی )همان ظرف گــردی که در 
ساختمان ســازی بــرای تهیه مــالت و دوغاب اســتفاده 
می شــود( آب و نشاســته آماده کــرده بودند. ایــن ترکیب 
سیال غیرنیوتنی است و اگر با شدت به آن ضربه زده شود، 
عبورناپذیر اســت. دقیقًا در حد آزمایش های جالب برنامه 
کودک های علمی! سال بعد که نوبت میزبانی به دانشگاه 

خودمان رســیده بود، گزارشــی کــه از همــه بخش های 
خبری پخش شــد به اختراع دســت مصنوعی اختصاص 
داشــت. واقعیت ماجرا؟ پنج مفتول از ســر انگشتان یک 
دســت چوبی تا ساق آن دســت کشیده شــده بود. وقتی 
مخترع محترم انگشــتان خود را در حلقه هــای متصل به 
انتهای مفتــول می کرد و مشــت خود را جمــع می کرد، با 
کشش مفتول انگشــتان دســت چوبی هم جمع می شد! 
تیتر گــزارش خبــری؟ اختراع دســت مصنوعی توســط 

پژوهشگران جوان کشور! 
حکایتی نقــل شــده از مالنصرالدین که روزی ســر کویی 

حسینی بای ایسم!

چرا بــه انجمن های علمی پرداخته ایم؟ شــاید به جرئت بتــوان گفت اگر انجمن های علمی دانشــجویی  پرونده
دانشــگاه را به صورت یک مجموعه گروه واحد ببینیم، بیشترین فعالیت فوق برنامه را در سطح دانشگاه 
برنامه ریزی و اجرا می کنند و بیشــترین و متنوع ترین اعضا را شامل می شوند. جشــن ها، مسابقات علمی ، برخی نشریات، 
تعداد زیادی رویداد دانشــکده ای یا تخصصی )مثل محیط زیســت( و حتی در برخی موارد مســابقات ورزشــی توسط این 
گروه ها هماهنگ و برگزار می شود. شاید تنها مواردی که انجمن های علمی به آن ورود نکرده اند، جهت گیری های سیاسی 
باشد که این خود نشــان از بلوغ فکری و رفتاری آن ها دارد. نه به آن معنا که رویدادهای سیاســی بی اهمیت یا فاسد باشند، 

بلکه تمرکز را از یک انجمن علمی می گیرد و به عملکرد آن ها آسیب می زند.
امروز انجمن هــای علمی نیاز به حمایت دارند. در روزگاری که کمتر کســی حاضر می شــود بدون چشم داشــت مالی کاری 
جز کارهای جاری و واجب خود را انجام دهد، تعداد کم فعاالن دانشــجویی مثل طال می ماند. در روزگاری که روحیه نسل ما 
راحت طلبی و پیداکردن میان برهاست، توجه به این افراد محدود باانگیزه می تواند یکی از ابزارهای گذر از پدیده اجتماعی 
»بی دغدغگی« و تشــویق باقی دانشــجویان بــه فعالیت های داوطلبانه و تیمی باشــد. امــروز همه از نبود نفــر برای انجام 
کارهای فوق برنامه یا تک بعدی بودن دانشــجویان می نالند. دغدغه ای که اقاًل ده ســال اســت همه در خصوص آن صحبت 
می کنند، ولی نه تنها اقدام مؤثری در این خصوص صورت نگرفته اســت، بلکه وضعیت نامساعدتر شدن فارغ التحصیالن 
دانشگاه نیز گواهی است بر بدتر شدن اوضاع. در جامعه و بازار کار اکثر افراد، شــریفی ها را افرادی باهوش ریاضی باال ولی 
مهارت های اجتماعی و حرفه ای پایین می دانند. چرا بهتر نشــدیم؟ چرا تعداد فعاالن دانشجویی کمتر و کمتر شده است؟ 
یکی از دالیل بزرگ آن، نظام ارزشیابی حاکم بر نظام آموزش عالی کشور اســت. وقتی تصور یک جوان این باشد که با معدل 
18 به باال نســبت به یک دانشــجوی با معدل 13 گزینه های به مراتب بیشــتری برای پیشــرفت دارد یا وقتی به دانشجوی 
معدل 18 می گوییم قوی و دانشــجوی معــدل 13 را نقطه مقابل آن می دانیــم، انتظار نتیجه دیگری نیز نمی توان داشــت. 
البته تاریخ شــهادت می دهد که هر وقت خواســته ایم مؤلفه های کیفی را وارد معادالت ارزشــیابی کنیم، دچار لغزش های 
زیادی در عمل شــده ایم. مثاًل فعال فرهنگی کیست؟ مورد داشته ایم دانشــجویی که صرفًا یک نماهنگ زرد در یک جشن 
دانشــکده ای پخش کرده باشــد یا از طرف دیگر، دانشــجویی که همه نمازهایش را در مســجد خوانده باشــد، ادعای فعال 

فرهنگی بودن داشته اند.
پرداختن به ابعــاد مختلف انجمن های علمــی در قالب یک پرونده، کمترین کاری اســت که از روزنامه شــریف برای حمایت 
از این دوســتان می توان انجام داد. البته یک پوزش به انجمن های علمی بدهکار هســتیم. اینکه قرار بود جلسه همفکری 
با انجمن ها در روز دوشــنبه برگزار شــود که به دلیل تعطیلی، به روز چهارشنبه موکول شــد. ولی باز هم دم شما گرم که این 

پرونده را خودتان به ثمر رساندید.

پرونده ای برای دانشجویانی که عالوه بر درس در انجمن های علمی فعالیت می کنند 

سرشان درد می کند!
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انجمن علمی دانشجویی کاوش )دانشکده شیمی(
نازیال ویسی بهترین تجربــه من برگــزاری همایــش معرفی گرایش های رشــته 

شــیمی توی مهرماه امســال بــود که بــا اســتقبال خــوب بچه هــای ورودی جدید و 
ورودی هــای ۹3 همراه بــود. ســخنران، یکــی از دانشــجویان تحصیــالت تکمیلی 
دانشــکده شــیمی بود که عالوه بر معرفی گرایش هــا و زمینه هــای کاری هر گرایش، 
بچه ها را به دانشــکده بــرد و آزمایشــگاه های تحقیقاتی و زمینه هــای کاری آن ها را به 

بچه ها معرفی کرد. 
این برنامه باعث شــد تــا بچه ها دید بهتری نســبت به رشته شــان پیدا کننــد و با عالقه و 
آگاهی بیشــتری به تحصیل ادامه دهند. تشــکرهای پراکنده مخاطبیــن و حس مفید 

بودن برای همکالسی ها، فراموش نشدنی است.

محمد جوانمرد 

اســمش را کار فوق برنامه نگذاریــم. همه کارهای به درد بخور بشــر در دنیــای امروزه  1 
به صــورت گروهی اســت؛ پس بایــد کار در گــروه را یاد گرفــت. دانشــجویی که فقط 
علم اندوخته باشــد و نتواند در کار گروهــی تعامل خوبی بــا دیگر اعضای گــروه برقرار کند و 
توانایی هایش را به نمایش بگذارد، همانا به زنبور بی عســل می ماند.  پس بیرون گودنشینی و 

عربده کشی را کنار بگذاریم و با تمام ایده ها و توانایی هایمان پا به میدان بگذاریم.

درست است که در خالل کارها و برنامه ها باید به برگزارکنندگان آن خوش بگذرد و به اصطالح 2  
برایشان خاطره شــود؛ اما نباید خوش گذرانی به هدف تبدیل شــود. گروه علمی نباید به 
محلی برای وقت گذرانی تبدیل شــود؛ چراکه این زمان را روی چمن های دانشــگاه هم می شود 
به خوبی گذراند. اینجا جایی است که باید به وقت گذرانی های خودمان جهت بدهیم و لذتی که از 
نتیجه های فعالیت هایمان خواهیم چشید، خاطره هایی مجسم و از جنس اثر هستند، آن وقت 

است که حسرت نمی خوریم که چرا وقتمان را جایی دیگر نگذرانده ایم. 

وقتی گروهی  انتخاباِت آزاد  برگزار می کند، یعنی درهای آن به روی همه افراد مخاطِب خودش 3  
باز است، به روی هر کسی که نمی تواند به راحتی از کناِر کاستی ها بگذرد. هدف گروه علمی، 
سیاسی نیست؛ پس نباید هیچ مانعی برای حضور افراد با هر گرایشی در آن باشد. هنر در آن است که 

بتوانید با افرادی که با شما کاماًل هم جهت نیستند، تعامل کنید و به سوی یک هدف حرکت کنید. 

در بسیاری از مواقع مشکل از کمبود منابع انسانی نیســت، مشکل از عدم مدیریِت آن 4  
است. اگر کسی به دفتر گروه شما آمد، سعی کنید ســرخورده از آنجا نرود. شاید کار در 
گروه علمی نقطه ای برای شروع شــکوفایی استعدادهایی از آن فرد باشــد که اگر مورد غفلت 

قرار بگیرند، هرگز شکوفا نشوند. 

منتظر نباشــید که کاری به شــما محول شــود. کار را خودتان ایجاد کنید. فرق شما با 5   
کارمنِد گروه علمی همین جا مشخص می شــود. اگر تمام مدت فعالیتتان، سعیتان بر 
این باشــد که احیانًا پایتان را از گلیمتان درازتر نکنید، چیز جدیدی به جامعه کوچکتان اضافه 

نکرده اید. وقتی پایتان از گلیم بیرون می زند، البد گلیم برایتان کوچک است. 

گاهی در گروه ها جزئیاتی مورد بی توجهی قرار می گیرند که بر حسب اتفاق مهم ترین نقاط 6  
سیستم هستند و به مانند روغِن الی چرخ های آن کار می کنند. آن ها را جدی بگیرید. به 
طور مثال یک مستندسازی خوب می تواند باعث شود تا کسانی که پس از شما می خواهند کاری 

را تکرار کنند یا ادامه دهند، با صرف وقت بسیار کمتری موفق به انجام آن شوند.  

نسبت به اسم گروهتان متعصب نباشید. چیزی که الزم است نسبت به آن تعصب داشته 7  
باشید، هدِف شماست. هدف مثل همان نقطه پایانیســت که اگر در یک زمین برفی به 

آن خیره شوید، هرگز قدم هایتان را کج برنمی دارید. 

دوستداران محیط زیست
علیرضا امیرشاهی اولین رویداد ملی آب در مهر ماه امســال، با همه چالش ها و مشکل ها 

و خوبی ها و بدی ها پشت سر گذاشته شد و آنچه به جا ماند، حجم زیادی عکس و گزارش و 
خاطره و تجربه بود. تجربه هایی که متناســب با رویداد »اولین« بودنــد. پوریا عالمی، در 
اختتامیه، راست می گفت: »عشق اولین ها و بزرگ ترین هاییم«. اما در اولین رویداد ملی 
آب، برای اولین بار یک برنامه دانش آموزی برگزار شــد: تئاتــر دانش آموزی! اولین تجربه 
کارکردن با دبستانی ها )!( روز ســوم رویداد بود که درب ها باز شدند و آمفی تئاتر مرکزی پر 
شــد از انرژی مثبت. جنب وجوش بچه هــا همه را به وجــد آورده بود. گرچه شــنیدیم که 
گفتند: »ِا... ! آمفی تئاتر مدرســه که از اینجا بزرگ تر بود«؛ ولی نشنیده گرفتیم. با وجود 
حجم کاری خیلی خیلی زیاد، یک لحظه هم لبخند از چهره هیچ یک از ما پاک نشــد. در 
میان آن همه شور و هیجان و همهمه، دیگر دغدغه اپالی و ریکام و نمره و میان ترم و کوییز و 
کنکور نداشــتیم. دغدغه ما برای دو ســاعت فقط جنب وجوش بود، شــعر خواندن بود و 

دست زدن با بچه ها.

گروه علمی دانشجویی کیمیا
علی زمانی مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی به کمك رایانه، به اختصار sc3، از 

ذهن یك دانشجو شروع شــد، فقط چند هفته طول کشــید تا این ایده خام به یك مسابقه 
بی نظیر در نوع خودش تبدیل شود، مســابقه ای که از خألها و نیازها به وجود آمد تا رسالت 
یك گروه علمی نمود پیدا کند. کاری که بار اجرایی آن را از آغاز تا پایان، خود دانشــجوها به 

دوش کشیدند. 
آن ها با انرژی وصف ناپذیر خود، یك ایده را در ســه ســال به مســابقه ای منحصر به فرد در 
کشــور و حتی در کل دنیا در زمینه مهندسی شــیمی تبدیل کردند؛ مســابقه ای که یکی 
از ثمــرات آن کوله بــاری از تجربه بــرای شــرکت کنندگان و برگزارکنندگاِن آن بــود. نتایج 
این مســابقه مانند آینه ای بود که جامعه علمی مهندســی شــیمی کشــور می توانســت 
وضعیت خود را در آن رصد کند و برای عالِج آن چاره ای بیندیشــد. این مســابقه و کارهای 
 دیگری از این قبیــل، روزنه هایی هســتند کــه چشــم انداِز گروه های علمــی را می توان 

در آن ها دید.

چند کلمه خود انتقادی

خودمان رســیده بود، گزارشــی کــه از همــه بخش های 
خبری پخش شــد به اختراع دســت مصنوعی اختصاص 
داشــت. واقعیت ماجرا؟ پنج مفتول از ســر انگشتان یک 
دســت چوبی تا ساق آن دســت کشیده شــده بود. وقتی 
مخترع محترم انگشــتان خود را در حلقه هــای متصل به 
انتهای مفتــول می کرد و مشــت خود را جمــع می کرد، با 
کشش مفتول انگشــتان دســت چوبی هم جمع می شد! 
تیتر گــزارش خبــری؟ اختراع دســت مصنوعی توســط 

پژوهشگران جوان کشور! 
حکایتی نقــل شــده از مالنصرالدین که روزی ســر کویی 

ایستاده بود و از سر شــیطنت شایعه می ساخت که انتهای 
این کوچه قرار اســت آش نــذری بدهند. ســاعتی بعد از 
دیدن جمعیت در صف ایستاده خودش نیز باورش شد که 
قرار است آش نذری تقسیم شــود و محض احتیاط انتهای 
صف ایســتاد. حکایت مســئولین وزارت علوم و به تبع آن 
مسئولین دانشگاه در این ســال ها نیز حکایت آش نذری 
مال اســت. گزارش های هیجان انگیز و حماسی حسینی 
بای از دستاوردهای خارق العاده محققان جوان کشور این 
بــاور را در آن هــا ایجاد کرده اســت که یــک انجمن علمی 
متشــکل از دانشــجویان کارشناســی که طول مسئولیت 

افراد در آن بیشــتر از یک ســال یا حداکثر دو سال نیست، 
می تواند منشــأ فعالیت های علمی پژوهشــی و تولید علم 
و فناوری باشــد. طبیعتًا دانشــجوی تازه وارد کارشناسی 
هم برای اینکه از قافله عقب نماند، می خواهد یک شبه ره 
صدســاله را طی کرده و با یک ایده ناب که تابه حال به فکر 
کســی نرســیده، افتخاری برای خانواده و شــهر و چه بسا 
کشور رقم بزند. همین مرض »حســینی بای ایسم« است 
که معاون فرهنگی وزیر در اختتامیه جشــنواره حرکت آرزو 
می کند که سال آینده طرح های ارسال شده، نه 2 برابر که 
10 برابر شــود و از آن سو دانشــجوی تحصیالت تکمیلی 
که خاک آزمایشــگاه و تحقیق با متدلوژی علمی را خورده 

است، باید نگران شهریه ترم پنجم و سنواتی نشدن باشد. 
فعالیت علمی فوق برنامه خوب است، ولی بیایید واقع بین 
باشــیم: فعالیت »علمی ترویجی« فوق برنامه. قرار نیست 
یک انجمن علمی مرزهای علم را جابه جا کند یا مشــکلی 
از مشکالت کالن کشــور را حل کند. حداقل در این مقطع 
که انجمن های علمــی با چارچوب فعلــی، قدمت زیادی 
ندارنــد. خیلی کــه هنرمند باشــد روحیه و نشــاط کافی 
بــرای درس خوانــدن را به فضــای دانشــگاه منتقل کند. 
دانشجوی کارشناســی باید مثل دانش آموز اول دبستانی 
از روی سرمشــق بزرگ ترها رونویســی کند. جالب اســت 
بدانید همین دوســت خبرنگارمان وقتی به رویداد علمی 
ترویجی مبارکی مثل شــریف کاپ می رســد، تنها چیزی 
که شاخک های خبرنگاری اش را تکان می دهد، وضعیت 
نامناســب اســکان مهمانان غیرتهرانی است. رشد عملی 
ما واقع بینی می خواهد؛ قبول این واقعیت که دانشــجوی 
پرنشــاط و بازیگوش کارشناســی در همه جای دنیا بخش 
غیر قابــل اجتناب هرم اقتصــاد دانش بنیان اســت و این 
مــدل تبلیغــات و انتظارهــا معضلی اســت که بایــد از آن 

اجتناب شود.
*  دبیر سابق شورای دبیران انجمن های علمی

حسینی بای ایسم!



سهم 2 درصدی انرژی های پاک در تولید برق کشور
معاون هماهنگی تولید شرکت مادر تخصصی توانیر در مراسم پایانی هجدهمین 
کنفرانس ملی مهندسی برق ایران اعالم کرده اســت که تعداد نیروگاه های برقی 
کشــور که از انرژی های تجدیدپذیر مانند خورشید و باد استفاده می کنند کمتر از 
2 درصد است. طبق این اعالم حدود ۸4/5درصد نیروگاه های برق ایران حرارتی 

و 14/5درصد نیروگاه ها برق آبی هســتند. شــبکه برق ایران  با 73 هزار مگاوات ظرفیت نصب شــده تولید، 
اولین ظرفیت تولید در خاورمیانه و چهاردهمین ظرفیت تولید در جهان را دارد که این شبکه شامل 220 هزار 

ترانسفورماتور قدرت و 130 هزار کیلومتر خط ارسال است. 

سیاست های کلی »محیط زیست« ابالغ شد
رهبر معظم انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، در نامه ای 
به رؤسای قوا، سیاست های کلی محیط زیست را ابالغ کردند.  ایجاد نظام یکپارچه  
ملی محیط زیست، مدیریت هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی، جرم انگاری تخریب 
محیط زیســت، تهیه  اطلس زیست بوم کشــور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، 

گسترش اقتصاد ســبز و نهادینه ســازی فرهنگ و اخالق زیســت محیطی از جمله محورهای ابالغیه رهبر 
معظم انقالب اسالمی است. امید می رود در صحنه عمل، این ابالغیه مهم، صرفًا تبدیل به پروژه های کالن 

کم انضباط مالی و ایجاد نهادهای فرمایشی نشود. 
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مذاکرات بــرای دســتیابی به یك  معاهده حقوقی جدید در راستای انرژی
مقابله با تغییرات اقلیم در دوره پس از سال ٢٠٢٠، از 
سال ٢٠١١ و در چارچوب کنفرانس هفدهم تغییرات 

اقلیم ملل متحد )COP17( در دوربان 
آفریقای جنوبی آغاز شــد. در لیمای 
کشــور پــرو نیــز، کشــورهای عضــو 
کنوانسیون  سازمان  ملل  متحد درباره 
تغییرات  اقلیــم )UNFCCC( متعهد 
شدند که ســند برنامه معین مشارکت 
انتشــار گازهــای  زمینــه  ملــی در 
گلخانــه ای )INDCs( خود را پیش از 
 )COP21( کنفرانــس بیســت ویکم
به طور صریح، شفاف و قابل فهم ارائه 

دهند.
 UNFCCC همــه کشــورهای عضــو
کمتــر از یــك مــاه دیگــر در پاریــس 
گردهــم خواهند آمد تا بــه یك نتیجه 
موفقیت آمیــز از مذاکرات چند ســال 
اخیر دســت پیــدا کنند. یــك پیمان 
سفت و سخت نوید دهنده آن خواهد 
بود که تمام کشــورهای جهان باید به 
سمت اقتصاد کم کربن حرکت کنند. 

جمهوری اســالمی ایــران نیز چندی 
پیش، ســند INDCs خــود را به ثبت 
رســاند. همان طــور کــه می دانیــد، 
دو ســوم انتشــار گازهــای گلخانه ای 
مربوط به فعالیت های بشــر، ناشی از 
بخش انــرژی اســت. بنابراین، پیش 
از بررســی ســند INDCs ایران، مرور 
تحوالت جهانی بخــش انرژی و حجم 
انتشــارات گازهای گلخانــه ای از این 
بخش بسیار ضرورری است. تحوالت 
عمــده اخیــر بخــش انــرژی در این 
شــماره از روزنامه بررسی شده و حجم 
انتشــار گازهــای گلخانه ای و ســند 
INDCs ایــران به همراه گزارشــی از 
 )COP21( کنفرانــس بیســت ویکم
نیز در شــماره های آتــی روزنامه ارائه 

خواهند شد.

افت قیمت نفت خام
یکی از تغییرات مهم بخش انرژی در 
یك سال اخیر، افت قابل توجه قیمت 
جهانــی نفت خــام و افــت حدودی 
قمیت گاز طبیعی و زغال ســنگ بود. 
قیمت هر بشــکه نفت خام از بیشــتر 

از ١٠٠دالر در اواســط سال 2014 میالدی، به کمتر 
از 5٠دالر در اواســط ســال 2015 رســید. در سطح 
جهانــی، قیمت پاییــن نفت محرک رشــد اقتصادی 
به شــمار می رود )چنانکه صنــدوق بین المللی پول 
پیش بینــی رشــد 0/7تا0/3درصد تولیــد ناخالص 
داخلی به واســطه افت قیمت نفت خــام را ارائه کرده 

بود(، هر چند ابعــاد تحوالت اقتصــادی پس از افت 
قمیت نفت گســترده و پیچیــده بوده اســت )مانند 
افزایــش مالیــات بنزیــن در کشــور برزیــل و برخی 

کشورهای دیگر(. )عکس 1(

توسعه انرژی های تجدیدپذیر
اگرچه، بهره برداری از فناوری های انرژی تجدیدپذیر 
در برخی کشــورها و برخی شــرایط به واســطه تداوم 
سرمایه گذاری در این حوزه )270 میلیارد دالر در سال 
2014( از یک ســو و کاهش قیمت نفت خام از ســوی 
دیگر، از نظر هزینه با منابع انرژی فســیلی رقابت پذیر 

شده است، اما در بسیاری از کشورها همچنان حمایت 
دولتی از توسعه فناوری های تجدیدپذیر ضروری است. 
ظرفیت تولید توان از منابع تجدیدپذیر، 12۸ گیگاوات 
در ســال 2014 افزایــش یافته )بیــش از 45درصد از 
کل افزایــش ظرفیت تولیــد( و در این 
بین، برق بادی ســهم 37درصد، برق 
خورشیدی سهم 33درصد و برق  آبی 
ســهمی بیش از 25درصد داشته اند. 
ایــن افزایش ظرفیت در کشــور چین 
نزدیک به 20 گیگاوات و در کشورهای 
آلمان و آمریکا نزدیــک به 5 گیگاوات 
بوده اســت. هرچنــد، کاهش قیمت 
نفت توســعه ســوخت های زیستی و 
فناوری های حرارت خورشــیدی را با 
چالش مواجــه کرده اســت )به دلیل 
رقابــت مســتقیم نفــت و گاز بــا این 
فناوری هــا در تأمین تقاضــای انرژی 

نهایی(. )عکس 2(

توسعه انرژی هسته ای
ساخت نیروگاه های هسته ای جدید در 
سال های اخیر، اغلب در بازارهایی که 
دولت مسئولیت ساخت و بهره برداری 
از نیروگاه های هسته ای را بر عهده دارد 
)Regulated Markets(، انجام گرفته 
اســت. کشــور چین بــا ٢٨ گیگاوات 
ظرفیت در حال ساخت، در راه اندازی 
نیروگاه های هســته ای پیشرو بوده و 
٤٦ گیــگاوات دیگر در روســیه، هند، 
کره، آمریکا و چند کشور دیگر در حال 

ساخت است.

کاهش شدت انرژی
مــرور تحــوالت تاریخــی بیانگــر آن 
اســت که همواره کاهش قیمت نفت 
خــام، روند اجــرای برنامــه اقدامات 
کشــورها برای بهبود بهره وری انرژی 
را بــا اخالل مواجــه کــرده و منجر به 
مصرف افراطی انرژی شــده اســت. 
اما، بررسی  های اولیه نافی این پدیده 
اســت. برآوردهای آژانس بین المللی 
انرژی نشان دهنده کاهش 2/3 درصد 
شــدت انرژی )انرژی مورد نیاز برای 
حصول یــک واحــد تولیــد ناخالص 
داخلــی( درســال ٢٠١٤ میــالدی 
اســت و این مقــدار دو برابر متوســط 
کاهش شدت انرژی در دهه اول قرن 
بیست ویکم است. کاهش شدت انرژی به کمک بهبود 
بهره وری انرژی )بازده مصرف انرژی( و تغییر ساختار 
اقتصاد جهانی محقق شده است. البته، کاهش شدت 
انرژی کشور چین به میزان ۸درصد، بر کاهش شدت 
انرژی در ســطح جهانی بســیار تأثیرگذار بوده است. 

)عکس 3(

تحوالت  عمده بخش انرژی  اوپک گازی و جایگاه ایران 
 LNG در آینده بازار

نشســت مجمع کشورهای 
صادرکننــده گاز  دوشــنبه 
ایــن هفتــه بــه میزبانــی 
تهران برگزار شــد، نشستی 
کــه جــدا از بعد سیاســی 
و دیپلماســی از نقطه نظــر تأثیــر بر آینــده بازار 
انــرژی جهــان بســیار حائــز اهمیــت اســت. 
کــه  گاز  صادر کننــده  کشــورهای   مجمــع 
به اصطالح اوپک گازی یا اوجک نامیده می شود، 
سازمانی است که به منظور هماهنگی در تولید، 
صــادرات و کنترل قیمت گاز طبیعی در ســطح 
جهان توسط ایران، روسیه، قطر و سایر کشورهای 
صادرکننده گاز در دسامبر 200۸ تأسیس شد. 
کشورهای عضو این مجمع 42درصد از تولید گاز 
جهان، 70درصد از ذخایر گازی جها،ن 3۸درصد 
از خطوط انتقال و ۸5درصد از تجارت LNG را در 
اختیار دارند. اگرچه تأسیس این مجمع در سال 
200۸ ثبت شد ولی ایده اولیه آن در اولین نشست 
وزرای کشورهای صادرکننده گاز  در تهران شکل 
گرفت. هرچند بعدًا ایران سهمی در سمت های 

عالی رتبه این سازمان کسب نکرد.
از همان ســال 2001  کشورهای مصرف کننده 
گاز نگران بودند که این مجمع سعی در مدیریت 
عرضه گاز طبیعی در بازار جهانی و قیمت گذاری 
داشته باشد. به ویژه اینکه برخالف اوپک که کمتر 
از 45 درصد عرضه جهانی نفت را در اختیار دارد، 
ســازمان کشــورهای صادرکننده گاز، با حضور 
کشورهایی مانند روســیه، ایران، قطر و الجزایر، 
کنترل کننده بیشترین حجم گاز مصرفی جهان 
هستند. در سال ۸5 تأکید سران ایران و روسیه بر 
لزوم وجود یک سازمان مربوط به همکاری های 
گازی همچون اوپک با کمک دو کشــور، واکنش 
اتحادیــه اروپا، کنگره و کمیته اقتصــادی ناتو را 
در پی داشــت چرا که در کنار هم قــرار گرفتن دو 
قطب ایران و روسیه و  قطر زنگ خطری سیاسی 
و البته اســتراتژیک برای آمریــکا و اروپا به عنوان 
مصرف کنندگان گاز بود.  روند رو به رشد مصرف 
گاز در جهان از یک سو ) رشــد 25درصد از سال 
2004 تا 2014( و از سوی دیگر سهم 30درصد 
روســیه در صــادرات گاز بــه اروپا و ســهم حدود 
30درصد روسیه و قطر از واردات LNG به آمریکا 
گواه از اهمیت سیاستگذاری اوپک گازی در بازار 
انرژی است. درمورد نقش ایران در بازار آینده گاز 
باید توجه کرد که  در 10 ســال اخیر کشــورهای 
تولید کننده گاز ســعی در توســعه بازار LNG به 
دلیل مشــکالت خطوط انتقال گاز داشتند اما 
ایران به دلیل تحریم ها و نبود تکنولوژی از این بازار 
عقب ماند ) طرح ایران ال ان جی با 10 میلیون تن 
ظرفیت تنها60درصد  پیشرفت کرد(  و اکنون با 
 LNG بازاری مواجه هستیم که در آن مازاد عرضه
و تعدد بازیگران عرضه، کار را برای سرمایه گذاری 
در این بازار دشــوار کرده است و اکنون بازارهای 

آسیایی بر بازار اروپا برای ایران اولویت دارد.

عکس شماره 1

عکس شماره ۲

عکس شماره 3

حسام قدکساز
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بازگشایی یک کتاب فروشی تخصصی در روز کتاب گردی
به گزارش روابط عمومی انتشــارات افــراز، در روز افتتاح این کتاب فروشــی، احمد 
مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران را جمعی از فعاالن نشر از جمله محمود آموزگار 
رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان، امیر حسین زادگان مدیر نشر ققنوس، داود 
موسایی مدیر نشر فرهنگ معاصر و جمعی از اعضای انجمن صنفی زنان ناشر همراهی 

می کردند.  »کتاب فروشی تخصصی هنر و ادبیات افراز« که نخستین بار در سال 13۸۹ افتتاح شده بود که پس 
از یک دوره کوتاه تعطیل شد، اکنون با گذشت 4 سال از توقف فعالیت، روز پنجشنبه 2۸ آبان ماه بازگشایی شد. 

بر اساس این گزارش کلیه کتاب ها در کتاب فروشی افراز به مدت 10 روز با 10 درصد تخفیف ارائه خواهند شد.

روزنامه »وقایع اتفاقیه« از فردا منتشر می شود
روزنامه وقایع اتفاقیه، سه شــنبه  با حضور روی دکه هــای مطبوعاتی، به خانواده 
مطبوعات پیوســت. سیدشهاب الدین طباطبایی )ســردبیر روزنامه( با اعالم این 
خبر گفت: بهره گیری روزافزون مردم از اخبار در سایت ها، پایگاه های خبری و نیز 
شبکه های اجتماعی، سبب شده بخش بزرگی از جامعه جلو تر از روزنامه ها حرکت 

کنند، بنابراین ضروری است برای آگاهی بخشی شیوه های متفاوتی اتخاذ شود. مردم هم کم وقت دارند و هم 
وقت کمی برای مطالعه می گذارند، تالش می کنیم با بهره گیری از قالب های مختلف روزنامه نگاری و استفاده 

از سبک خالصه نویسی، مطالب را کوتاه تر اما جامع تر در اختیار مخاطب بگذاریم.

دریچه هنـــــــــــــــــــــــــری

عکاس باشی

عکاسی خیابانی
معموالً هنرجویان عکاسی، پس از کســب مهارت های اولیه وارد عکاسی در شاخه های 
مختلف می شوند و سلیقه و طبع خود را در این شاخه ها محک می زنند و با تجریبات جدید 
بعد از گذشــت مدتی شــاخه مورد عالقه خود را پی می گیرند. اصطالحاً گفته می شود 
که عکاس به سبک خود نزدیک شده یا سبکش تثبیت شده اســت. همه این موارد ما را 
به فکر انداخت تا با شاخه های اصلی و مهم عکاسی آشــنایتان کنیم و به این روش بهتر 
به عکس هایتان جهت دهید. اما همین اول کار اجازه بدهید این موضوع را روشــن کنیم 
که هیچ قانون و مرز مشــخصی بین سبک ها وجود نخواهد داشــت و با توجه به فعالیت 
هنرمندان بعضاً چندین شاخه مختلف را می توان به یک اثر نسبت داد. شاخه پراهمیتی 
که امروز بحثش را پیش گرفته ایم »عکاســی خیابانی« اســت. در این فضا هدف عکاس 
نمایش مردم جامعه و روابط و احساسات و اتفاقات بین آن هاست. عکاسان این زمینه خود 
را آینه ای برای نمایش مردم جامعه می دانند و سعی می کنند با هرچه جذاب تر کردن قاب 

و رعایت نکات ترکیب بندی، مفاهیمی چون روابط انسان ها را به نمایش بگذارند.

1394 آذر   7 شنبه    671 شماره 

آلــن رب گریــه )2008-1922(  هنری
نویســنده و فیلمســاز فرانسوی از داریوش شاهین راد

طالیه داران جنبشی ادبی هنری در دهه پنجاه و شصت 
فرانسه است که گاهی با نام »رمان نو« از آن یاد می شود. 
او تا سی ســالگی یک مهندس کشــاورزی بود و در این 
حرفه مشغول به کار شد. تنها در ســی سالگی بود که با 
چاپ اولین رمان خود به نــام »پاک کن ها«، وارد عرصه 
ادبیات و پس از آن هنر شــد. ما در شش مقاله به بررسی 
آثار ادبی و سینمایی او خواهیم پرداخت؛ سه مقاله اول 
ضمن گریزهایی به آثار دیگرش، در پی ارائه تصویری از 

سه رمان نخست او )به عکس ترتیب زمانی( هستند.
ساعت شش و نیم است. خورشید آرام آرام در حال طلوع 
است و نور خاکســتری رنگ محوی تمام خانه ویالیی 
را که شاید در یکی از مســتعمرات آفریقایی باشد، در 
برگرفته. اتاق ها و راهروهای تاریک خالی هستند، »آ« 
هنوز از ســفر بازنگشــته. صدای کامیونی که در جاده 
نزدیک می شــود، به تدریج بلند می شــود و سپس در 
سوی دیگر محو می شــود؛ بدون آنکه از سرعت بکاهد 
به مسیرش ادامه می دهد و در سوی دیگر جاده ناپدید 
می شود. »آ« همین امروز صبح با فرانک برای کاری که 
توضیح نداده دقیقاً چیســت، به شهر رفته. آن ها شام را 
با هم می خورند و شــب باز می گردند. آخرین پرتوهای 
خورشید با پنهان  شدن آن پشت کوه، با سرعت کم نور 
می شــوند و خانه که خالی اســت، در تاریکی ناگهانی 
فرو می رود. صدای ممتد و یکنواخــت جیرجیرک ها 

سکوت را می سازند. ساعت شش و نیم است.
خواننده ای که انتظار روایت داستانی داشته باشد، دیر 
یا زود ســرخورده خواهد شــد. »آ« )زن( بــا مردی در 
ویالیی هستند. فرانک چند شــب مهمان آن هاست و 
یک روز با قرار قبلی »آ« را به شهر می برد. قرار است صبح 
بروند و شــب بازگردند؛ اما به دلیل خراب شدن موتور 
ماشین فرانک، یا علتی دیگر، یک شب در شهر می مانند. 
 مرد به تمام این وضعیت شــک می کنــد؛ »آ« و فرانک 
سر و سری با هم دارند. این همه ماجراست؛ اما اصل کار 

تازه آغاز شده است.
ساختار رمان را نمی توان به سادگی، پس و پیش کردن 
صحنه ها در زمان پنداشت. حتی نام »ضد رمان« بر این 
اثر می نهند. تصاویر و صحنه ها با دقتی ناتورالیســتی 
توصیف می شــوند و حتی دقتی بیش از آن. جزئیاتی 
که بــه نظر کامــاًل بی ربط می رســند، سراســر اثر را 
فراگرفته اند. هر صحنه بــه درون صحنه دیگر می لغزد 
که در زمان و مکانــی متفاوت قــرار دارد. حرکت ها را 
نمی توان با اطمینان مشــخص کرد. در بخشی از متن، 
آوازی که یک راننده بومــی می خواند، از انبار کنار ویال 
به گوش می رســد: »...یک ترانه محلــی می خواند که 
شــعرش نامعلوم است یا اصاًل شــعر ندارد... وقتی از نو 
آغاز می شود... از پرده هایی آغاز می شود که ابداً به نظر 
نمی رسد پرده های آغاز ترانه یا از سر گیری آن باشند... 
در عوض، در جاهایی دیگر به نظر می رسد که چیزی در 
حال پایان گرفتن باشــد؛ همه چیز دال بر همین است: 
فرودی تدریجی، آرامشــی بازیافته، این احســاس که 
دیگر چیزی برای گفتن باقی نمانده اســت؛ اما پس از 
آن پرده ای که قاعدتاً باید پرده آخر باشد پرده دیگری، 
بی آنکه هیچ گســیختگی پیش آید، بــه همان روانی 
می آید و پــس از آن یک پرده دیگــر و پرده های دیگر 

پس از آن و شنونده گمان می برد که او را به ته دل شعر 
برده اند...که ناگهان همه چیز بی خبر قطع می شود.«

تصاویر هر کــدام به نظر بی نقص می رســند؛ اما با کنار 
یکدیگر قرارگرفتن و حتی بــا کمی دقت در خود آن ها، 
تناقض هایی آشــکار می شــود. مدام این احســاس به 
خواننده دست می دهد که داستان چیزی را از او پنهان 
می کند. راوی مشــخص نیســت؛ اما همه چیز از نگاه 
بی طرف همان مردی که هیچگاه کوچک ترین نشــانه 
مستقیمی از حضورش داده نمی شود -حتی یک سایه- 
روایت می شــود. از تعداد ظرف های غذا و صندلی ها و 
دیالوگ هایی که گویی رو به خأل ادا می شــوند، می توان 
حضــور او را حدس زد. داســتان تــالش می کند روال 
منطقی داشــته باشــد و با این حــال مداومــاً درگیر 
تناقض گویــی می شــود. خواننده دیگــر نمی تواند به 
توصیفات نیز اعتماد کند؛ گویی این وصف چیز دیگری 

است که اکنون به جای وصف این چیز جا زده اند.
»شــاید امروز منظورش نگران باشد؛ اما چه بسا ممکن 
اســت منظورش غضبناک یا حســود یا حتی درمانده 
باشد.« حســادت خود را از میان شک می نماید و شک 
به تدریج به حسادت بدل می شود و برعکس. مایه های 
تصویری و داســتانی و کوچک تریــن جزئیات )چهار 
درخت منطبق بــر چهار رأس مربع و یــک درخت در 
وسط( بی وقفه تکرار می شــوند. هر بار در نظمی اندکی 
متفاوت. هر بار با تغییراتی کــم و در عین حال حیاتی. 

جمالت تکرار می شوند. هربار با تغییراتی نامحسوس. 
فرانــک در اتاق ناهارخــوری هزارپایــی را روی دیوار 
می کشــد. هزارپا در یک لحظه با چرخاندن ســر روی 
دیوار دیده شــده؛ پیش از آن آنجا نبــوده. لکه ای روی 
رنگ تازه دیوار باقی می ماند که شــبیه به یک عالمت 
سؤال است. فرانک و »آ« روی دو مبل کنار هم در ایوان 
کاماًل تاریک نشســته اند و درباره رمانــی که به تازگی 
خوانده اند یا سفری که قرار اســت به شهر انجام دهند، 
صحبت می کنند. از میان ســیاهی جلوی ایوان صدای 

جیغ حیوانی گوشتخوار به گوش می رسد. 

آلن رب گریه )1(  - ژلوزی)حسادت کرده(: 

شورشی!
به سوی رمان نو )1( 

 برخــی منتقــدان دهــه پنجــاه و شــصت، 
نویســندگانی از جملــه آلن رب گریه، میشــل 
بوتــور، کلود ســیمون و ناتالی ســاروت را  پیرو 
مکتبی نو در ادبیات فرانســه می دانســتند که 
با نام هــای »مکتب شــیئیه«، »مکتــب رمان 
نو« یــا حتی »ضدرمــان« از آن نــام می بردند. 
با این حــال هیچکــدام از این نویســندگان نه 
رمان هــای خود را بــا پیروی از اصــول و قواعد 
مکتبی خاص می نوشتند و نه سبک مشخصی 
را در نوشته هایشــان رعایــت می کردند. با این 
حال اشتراکاتی که در آثار آنان می توان یافت، 

بسیاری را به چنین نتیجه گیری وا می دارد.
رب گریه در دفــاع از رویکرد نوینی که در عرصه 
ادبیات اتخاذ کرده بود و تا حدی در هم صدایی 
با برخی نویســندگان دیگر، چند مقاله نظری 
در نشریات گوناگون چاپ کرد. در این مقاالت 
عالوه بر تالش برای تصحیح بدفهمی های شایع 
در خصوص این پدیده نوظهور، مالحظاتی که 
به معنایی عام می توان آن هــا را نظری قلمداد 
کــرد، به چشــم می خورند. او نخســتین بار در 
این نوشــتارها که پــس از آن در کتابی در قالب 
مجموعه مقاالت به چاپ رسیدند، منظور خود 

را از اصطالح رمان نو تبیین می کند.
او پیروی از سبک های آثار بزرگ گذشتگان را که 
در آن زمان به عنوان معیاری برای ادبیات خوب 
در نظر گرفته می شــده، زیر ذره بیــن نقد قرار 
می دهد. هر اثری را باید با توجه به بستر تاریخی 
آن در نظر گرفت. با این حساب، حتی اگر امروز 
من کلمه به کلمه دن کیشوت را بازنویسی کنم 
)بازنویسی و نه رونویســی(، این به هیچ عنوان 
همان دن کیشــوت نخواهد بــود؛ اکنون قرن 

بیست )و یک( است. 
از طرف دیگر هر اثر بزرگی در زمان خود نوعی 
رمان نو بوده اســت؛ فلوبر رمان نوی 1۸70 را 
می نوشته و پروست رمان نوی 1۹10 را. بزرگی 
این آثار نه در پیروی از قالب ها بلکه در شکستن 
آن ها و فراتر رفتن از قراردادهاست. پس اکنون 
نیز ادبیات بیش از هر چیز باید دست به تجربه 
بزنــد و همین اصل اســت که ما را بــه آفرینش 

چنین آثاری رهنمون می شود.
همچنین انگاره ای از نویســنده وجود دارد به 
عنوان یک دائم الخمر یا معتاد به مواد مخدر که 
بدون آنکه خود بدانــد چه می کند، ناخودآگاه 
جمالتی بر کاغذ می آورد که در نهایت شاهکاری 
ادبی را می سازند. اما در واقع نویسنده بی آنکه 
ترسی از آن داشته باشد که قصد و اراده خود را 
در رمــان اثر دهد، برعکس بایــد با دقت هرچه 
تمام تــر ســاختارها و جمــالت و حتی تک تک 

کلمات را با دقت انتخاب کند و بیافریند. 



صفحـــــــه آخـــــــــر

0936.40۲۲: از دســتیار آموزشی ها تشکر می کنم که 
بعضاً از استاد درس هم باسوادتر و مهربون تر هستن.

   بعد از خدا امید همه ما به تی ای هاست 
تو این دانشگاه.

0915.9۲65: انتخابات شــورای صنفی دانشکده ما 
به نظرم خیلی مسخره بود! سه تا کاندید داشتیم که هر 

سه تاشون هم انتخاب می شدن! که چی؟
   اصن می خواد یه نفر باشــه، اما وقت 

بذاره پای کار... کافیه.
091۲.7033: یه آقایی هستن که توی ساعتای کاری 
میان کتابخونه رو جارو برقی می کشــن. خواســتم از 

همین جا سالم کنم بهشون. جاروکش سالم!

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

14

14

14
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پر واضح اســت که اعتیاد صرفًا به 
مــواد مخــدر، مشــروبات الکلی، 
ســیگار، فیس بوک، فیلم، خرید، 
ســاندویچ بندری علی آقا و برنامه 
۹0 نیســت، بلکه می تواند خیلی 
چیزهــای دیگر باشــد کــه از آن جمله نمــره گرفتن از 
استاد است. البته بین اعتیاد به مواد مخدر و اعتیاد به 
نمره گرفتن از استاد شباهت های بسیاری است که در 

ادامه ذکر خواهد شد:
در هر دو مــورد، باید عــزت نفــس را لگدمال کرد.   .1

هرچه بیشتر پا بخورد، موفقیت بیشتر است.
در هر دو مورد، طرف حســاب شــما پشیزی برای   .2

خواسته شما اهمیت قائل نیست.
در هــر دو مــورد، بــا نرســیدن جنــس مطلوب،   .3

دردسرها شروع می شود.
در هر دو مــورد، بــا باال رفتــن ُدز مصرفــی، دیگر   .4

کمش قانع کننده نیست.
در هر دو مورد، جنســیت فرد مصرف کننده برای   .5

رسیدن به هدف، نقش مهمی ایفا می کند.
در هــر دو مورد گاهــی کمترین مقــدار جنس هم   .6

می تواند حیات بخش باشد!

در هر دو مورد، نشــئگِی پس از مصــرف، مثل راه   .7
رفتن روی ابرهاست.

در هــر دو مــورد، اعتیــاد مســری اســت و یــک   .۸
مصرف  کننده می تواند تعداد زیادی آدم ســالم را 

مبتال کند.
در هر دو مورد، یک بار مصرف باعث اعتیاد شده و   .۹

اکیدًا از تجربه متفننانه باید پرهیز نمود.
در هر دو مورد، لذت لحظه ای اســت و در   .10

اولین فرصت باید به فکر تهیه مواد جدید بود.
 حــال فکر کنیــد کــه دیگــر مبتــال شــده اید و ُخمار 
نمره گرفتن هستید. کارتان گیِر فقط نیم نمره است تا 
درس را پاس کنید و مجبور نباشید، ترم بعد آن درس را 

بگیرید. لطفًا طبق دستورالعمل زیر عمل کنید:
به خود بقبوالنید که بیمارید نه مجرم.  .1

ابــدًا داد و فریــاد و عربده کشــی راه نیندازیــد که   .2
ممکن اســت با طــرح جمــع آوری اراذل و اوباش 

جمعتان کنند.
سریعًا خودتان را به در اتاق استاد مربوطه رسانده،   .3

نفس عمیقی کشیده و در را زده و وارد اتاق شوید.
اولین نگاه اســتاد به شما بســیار مهم است، پس   .4
تــا می توانید بایــد بدبخــت، بیچــاره، از همه جا 

رانده شده، مفلوک و یک شکست خورده تمام عیار 
به نظــر بیایید که حــس ترحم اســتاد را برانگیزید 
)نگاه هــای گربــه چکمه پــوش شــرک می تواند 

بهترین الگو برای شما باشد(.
هرگونــه اتفــاق غیرمترقبــه ای را که بــه ذهنتان   .5
می رســد که باعث مشــکالت روحی شــما شــده 
است یادآور شوید، اعم از فوت عمه نوه بزرگ خاله 
جانتــان، طــالق نامزد نداشــته تان، خودکشــی 
بازیگــر نقش جوکر بتمــن، باال رفتــن قیمت ارز و 

سکه، عدم واریز یارانه ها سر موعد و ... .
به هیچ وجــه نگویید کــه نیم نمــره که بــه جایی   .6
برنمی خــورد یــا شــما خودتــان مگــر دانشــجو 
نبوده اید، زیرا با یک ســخنرانی کوبنده و آتشــین 
45 دقیقه ای مواجه خواهید شــد که ممکن است 

دیدتان به زندگی را کاًل عوض کند.
در نهایت باید یادآور شد که تمرین بسیار مهم است. هر 
حرکتتان باید حســاب شده باشــد و البته ممکن است 
تمام تصوراتتان هم اشــتباه از آب در بیایــد. اگر نمره 
گرفتید، ســریعًا برای گرفتن نمره بعدی و رفع ُخماری 
احتمالی سراغ استاد بعدی بروید و اگر نگرفتید هم باز 

همان کار را کنید. ُخماری بد دردی است.

ُخمار نمره گرفتن

چی بود این اصن؟
حاال که ته دیگش هم تموم شد، 

چرا جمعش نمی کنن؟ فک 
می کردیم فضای نمایشگاهی 

دانشگاه فقط به خیابان اصلی 
پشت محدود می شه؛ ولی 

انگار هرجای خوش آب وهوا 
رو می شه برای »پرزنت کردن« 

رزرو کرد! چند روز پیش ملت 
درحال سیگار کشیدن در این 

سایه بان باران دیده شدند.

 به تعدادی دانشجو 
نیاز داریم که ... 

ینی  شــیر د خو ی  بــرا
هم قطاران دانشجو، موضوع 
این شماره را روز دانشجو قرار 
دادیم تا پیش درآمدی باشد 
بــر 16 آذر. از آنجایــی که با 
وجود گذشت این همه سال از تاریخ آموزش عالی 
در کشور، مسائل بنیادینی چون ارتباط با صنعت، 
آزادی خواهی، فعالیت های مدنی، آرمان خواهی، 
بومی سازی علوم فنی و انســانی و... هنوز دچار 
مشکل است، سعی کردیم موضوع را ریشه یابی 
کنیم که طی یک جست وجوی ساده اینترنتی با 
کلیدواژه »تعداد دانشجو در ایران« متوجه شدیم 
که معاون آموزشی وزیر بهداشت قبل از ما این کار 
را کرده است. لذا به خبری که هم اکنون هفته پیش 
به دست ما رسید، توجه فرمایید. به گزارش پایگاه 
خبری علمی، آموزشی و سالمت میگنا )دانشنامه 
روان شناسی و علوم تربیتی(، معاون وزیر بهداشت 
در دومین نشست استادان بسیجی دانشگاه های 
علوم پزشکی گفت: ایران رتبه 10 جهان از لحاظ 
تعداد دانشجو را به خود اختصاص داده است، ولی 
باید تالش ها در این زمینه را افزایش دهیم. لذا ما 
هم با یک آینده نگری، پیشنهاداتی را خدمت همه 

دست اندرکاران عرض می کنیم:
شهرداری تهران لطفًا عنایت کنند و پارکینگ   .1
باالی دانشگاه را هرچه سریعتر یا بسازند، یا 
صاف کنند، یا خوابگاه کنند، یا چادر بزنند که 
در چند سال آینده یکی از مشکالت پارکینگ 

و خوابگاه یا همان جاخواب حل شوند.
ریاست و هیئت های جذب دانشگاه لطفًا در   .2
فارغ التحصیل کردن و جذب دانشــجویان 
دکتری تعجیل کنند تا به اندازه کافی استاد 
برای آموزش و پژوهش داشته باشیم تا از رشد 

علمی کشور کاسته نشود.
پیمانکار محترم هوافضا لطفا  هرچه سریع تر   .3
ســاختمان جدید را تمام کنند. اگر آب و برق و 
گازش را بکشند، کافی است. پر کردنش با ما. 
اگر تحصیل نشد، خوابگاه یا پارکینگ طبقاتی.

ساکنین طرشت سریع تر مسیر و زمان کوچ   .4
خود به نواحی کم دانشجو را برنامه ریزی کنند 
تا بیش از این دچار خوردی اعصاب از تعدد 
تردد خودرو و جوانان خجسته این مرز و بوم 
نشوند. گفتنی است جاهایی مثل چهارراه 
ولیعصر، پارک طالقانی، بام تهران، ورزشگاه 
آزادی و ســینماهای کورش و ســپیده جزء 

قسمت های پردانشجو محسوب می شوند.
پیمانکار سردر دانشگاه لطفًا توجه کنند و کمی   .5
دهانه ورودی قسمت پیاده را بیشتر بگیرند که 

از ازدحام دانشجوها پیشگیری شود.
در پایان به بــازار کار و صنعت مژده می دهیم که 
دیگر نیازی نیســت از چند ســال آینــده نگران 
جذب نیروی کار از کشورهای بیگانه باشند، زیرا 
قرار است کشور به افزایش تعداد دانشجو اهتمام 
بیشتری بورزد تا شما آسوده بخوابید. راستی... 
16 آذر روز دانشجوســت، بــرای دانشــجویان 

عزیزی که نمی دانستند.

این شماره تقدیم می شود به فعاالن دانشجویی، اعم از علمی، سیاسی، فرهنگی  و ... که یکی از ارکان اصلی تولید خبر 
و حاشیه روزنامه شریف هستند. تقدیم می شود به برنامه های ارزشمندی که برگزار می کنند، به برنامه های بی ارزشی 
که برگزار می کنند، به درهای اتاق هایشان که پلمب می شود، به مجوزهای اردویشان که دیر می شود. این شماره تقدیم 
می شود به همه مهمان های برنامه هایی که اسمشان در اتوماسیون اداری و حراست گم شد و تقدیم می شود به سالن ها 
و ماشین هایی که از پیش توسِط از انجمن علمی بهترون اشغال شده بود. در نهایت هم تقدیم می شود به همه خاطرات 

تلخ و شیرینی که در عکس ها و قلب های شما فعاالن دوست داشتنِی دنبال دردسر، ماندگار و بعضًا تاریخ ساز شدند.

تقدیم می شود به ...

حامد تأّملی

محمد صالح انصاری


