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#رأی_میدهم؟
فضای دانشگاه »انتخاباتی« 
تقریبــاً  ایــن،  نیســت. 
تنهــا موضوعی اســت که 
دانشــجویان فعال در همه  
دانشــگاه،  تشــکل های 
صرف نظر از نگاه سیاسی شان، روی آن اشتراک 
نظر دارند. برنامه های پرشمار ِ تشکل ها برای ایام 
انتخابات با استقبال ِ کمی همراه هستند و حضور 
نامزدهــای انتخابات در دانشــگاه هم جذابیت 
خاصی ایجاد نمی کند. با اینکــه در ابتدای ترم 
هســتیم و طبیعتاً خبری از میان تــرم و کوییز 
و پروژه نیســت؛ اما انگار نه مســئوالن دانشگاه 
عالقه ای به ایجاد شور سیاســی در دانشجویان 
دارند و نه خود ِ ما تمایلی به ایجاد این شور داریم! 
ماجرای مسئوالن دانشگاه و نحوه  برخوردشان با 
فعالیت های سیاسی در دانشــگاه که نه موضوع 
این یادداشــت اســت و نه احتماالً اجــازه دارد 
موضوع یادداشت خاصی باشد! اما عدم استقبال 
دانشجویان از برنامه های انتخاباتی، می تواند یک 
هشدار باشــد. یک زنگ خطر برای درصدی که 
از »میزان مشــارکت مردم در انتخابات« منتشر 

خواهد شد.  
درباره  اهمیت شــرکت در انتخابات، حرف های 
کلیشــه ای فراوانی هســت که نه شنیدنشــان 
جذاب اســت و نه بیان کردنشان! اما یک حساب 
سرانگشتی و یک جست وجوی ساده در آمارها، 
اهمیت حضور ما، به عنوان قشــر دانشــجو، در 

انتخابات مجلس را به سادگی روشن می کند:
طبق آخرین آمار، جمعیت دانشــجویان ایران 
4میلیون و 700هزار نفر اســت و تهران نزدیک 
710هزار دانشــجو دارد. بنابراین می توان گفت 
جامعه  دانشگاهی ِ شــهر تهران حدود 710هزار 
برگه رأی در انتخابات روز جمعه خواهد داشت. 
اهمیت این تعداد وقتی آشکار می شود که بدانیم 
در انتخابــات دو دوره  گذشــته  مجلس، یعنی 
انتخابات های هشتم و نهم، تنها یک نفر از حوزه  
انتخابیه  تهران بیــش از 710هزار رأی را به خود 
اختصاص داده است!  29 نماینده  دیگر تهران با 
آرایی کمتر از این مقدار راهی ِ مجلس شــده اند. 
جالب اســت که آخرین منتخب تهران در دوره   
نهم با تنها 254هزار رأی راهی بهارســتان شده، 
یعنی چیزی حدود 35درصد ظرفیت آرای قشر 

دانشجو!
همه  این آمارها به آن معناســت کــه اگر جامعه  
دانشــگاهی، بــا در نظــر گرفتــن مطالبات و 
اولویت هــای خــود در انتخابــات 7 اســفند 
شــرکت کند و به نامزدهایی با تحصیالت باال و 
دغدغه مند در حوزه های مرتبط با قشر دانشجو 
رأی بدهد، حضور منتخبــان ما در مجلس دهم 

تقریباً مسجل خواهد بود. 
با این وجــود می توانیــم از کنار تمــام اخبار و 
برنامه های انتخاباتی دانشگاه با بی تفاوتی عبور 
کنیم. در نهایت هم رأی ندهیــم و اجازه دهیم 
دیگران برای مــا تصمیم بگیرند یــا اینکه با در 
نظر گرفتن مطالبات خود، پــای صندوق برویم 
و از حق قانونی خود اســتفاده کنیــم. انتخاب با 

خود ماست.
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فراترازحددانشگاهها
فینال بسکتبال دانشگاهی منطقه یک کشور که به میزبانی شریف در سالن قهرمانی 
برگزار شد، در نهایت در یک بازی بسیار نزدیک و سطح باال با نتیجه 104 بر 99 به سود 
تیم دانشگاه شهید بهشتی به پایان رسید و دست شریف از جام قهرمانی کوتاه ماند. 
گفتنی است دو بازیکن شهید بهشتی که سابقه حضور در تیم ملی جوانان را داشتند 

در مجموع 80 امتیاز از مجموع امتیازات تیم شهید بهشتی را کسب کردند. استقبال حدود 100 نفر از شریفی ها 
از مسابقه فینال یکی دیگر از حواشی مثبت مسابقه بود. پیش از آن در دیدار رده بندی دانشگاه امیرکبیر موفق به 
شکست تیم علم و صنعت شد. فعاًل تیم های شهید بهشتی و شریف مسافران المپیاد ورزشی در مشهد خواهند بود.

آمادگیجسمانیدرخطرتعلیق
در ساعات پایانی روز دوشنبه یک تماس تلفنی و یک مراجعه حضوری عجیب به روزنامه 
اتفاق افتاد که روزنامه را وادار به کار کردن این خبر کرد. کالس آمادگی جسمانی استاد 
کمایی و دکتر کریمیان در آستانه تعطیلی قرار گرفته است. به گفته مراجعه کنندگان 
استاد کمایی و دکتر کریمیان به دلیل ناهماهنگی های متعدد چند وقت گذشته )به 

دلیل تغییرات زمان و مکان کالس( و عدم نیل به تفاهم با مدیریت تربیت بدنی تصمیم به توقف کالس ها گرفتند. 
شایان ذکر است کالس های استاد کمایی از پرمخاطب ترین و منظم ترین برنامه های دانشگاه محسوب می شود 

که طرفداران وفاداری از دانشجو و فارغ التحصیل دارد. امیدواریم این دو گروه هر چه سریع تر به تفاهم برسند.
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دانشــگاه به مناســبت ســال نو دســت به   
اقدامی متفاوت زده و نمایشــگاه نوروزی با 
ارائه کاالهایی چون لوازم خانگی، پوشاک، 
تنقالت، حتــی نمایشــگاه خــودرو و ارائه 
خدمات مسافرتی را تا 9 اســفند برپا کرده 
اســت. اگر می خواهید از این نمایشــگاه 
بازدید کنیــد، به ضلع جنوبی ســاختمان 

درحال ساخت هوا و فضا سری بزنید. 
امروز چهارمین جلســه از سلسله جلسات   
نمایش ســخنرانی  های TED در دانشکده 
کامپیوتر برگزار می شــود. اگر می خواهید 
ایــن ســخنرانی بــا موضــوع انگیــزش را 
ببینید، ساعت 17 به ســالن خوارزمی این 

دانشکده مراجعه کنید. 
قابل توجه دانشجویان خوابگاه طرشت2 و   
شهید شــوریده، تا پایان سال سرویس ایاب 
و ذهاب برای روزهای یکشــنبه و چهارشنبه 
برای ســانس 20تا21:30 اســتخر برقرار 
است. فقط یادتان باشد باید روز قبل برنامه 
با مراجعه به دفتر سرپرستی، ثبت نام کنید. 

کتــاب طراحــی کنترل کننده های خطی   
تألیــف دکتــر محمــد علــی معصوم نیــا، 
عضو هیئت علمی دانشــگاه منتشــر شد. 
از دیگــر کتاب هایی کــه به تازگی توســط 
انتشــارات دانشــگاه منتشر شــده است، 
می توان بــه طراحی اجزای سیســتم های 

الکترومکانیکی در مقیاس میکرو و نانو
نوشته دکتر جواد اکبری، عضو هیئت علمی   

دانشگاه و رضا مسعودی نژاد اشاره کرد. 
امروز کانون ســینما ســاعت  16:30 فیلم   
مکبــث را نمایــش می دهد. بلیــت فیلم را 
می توانید از جلوی آیــدا تهیه کنید و در این 
ســاعت به آمفی تئاتر مراجعه کرده و فیلم را 
ببینید.   این فرصت های اول ترم را غنیمت 

شمرید که زود از کف می روند. 
روز هــای یکشــنبه در همکف ســاختمان   
شــهید رضایی برنامه ای با عنوان »زندگی 
مســلمانی« توســط کانــون کوثــر برگزار 
می شــود. در این نشست پرســش و پاسخ 
از  نقویــان  والمســلمین  حجت االســالم 

ساعت  13:30تا15:30 حضور دارند. 
امروز ســخنرانی دکتــر صــادق زیباکالم،   
اســتاد علوم سیاســی دانشــگاه تهران در 
آمفی تئاتر دانشگاه از ساعت 14 برپاست. 
موضوع ســخنرانی این اســتاد دانشگاه، 

بررسی وضعیت حقوق اقوام ایران است.

عکس خبری

هفته گذشته در ســالن همایش های دانشکده تربیت 
بدنی دانشــگاه تهران از برگزیدگان بیستمین المپیاد 
علمی دانشــجویی و نفرات برتر کنکور سراســری سال 

1394 تجلیل شد. 
در این مراســم، دکتر فرهادی، وزیر علــوم و تحقیقات 
و فنــاوری، دکتــر ســتاری، معــاون علمــی و فناوری 
رئیس جمهور و دکتر الریجانی، معاون آموزشــی وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشــکی و برخی از مسئوالن 
علمی و فرهنگی کشــور حضور داشــتند. دانشجویان 
شــریف در جمــع برگزیــدگان پیشــتاز بودنــد و از 12 
دانشجوی شریف که  در بیستمین المپیاد دانشجویی 
 کشــور رتبه هــای اول تا ســوم را کســب کــرده بودند، 

تجلیل شد. 

کارگاههاینانویی
انجمن علمی و دانشــجویی فناوری نانو دانشــگاه کارگاه های آموزشی را در ترم 
جاری برگزار می کند. ســرفصل های ایــن کارگاه، نانو بیوتکنولوژی، کاربرد های 
فناوری نانو، روش ســنتز نانو مواد، مبانی و خــواص نانو مواد و اصول و روش های 
 مشخصه یابی اســت. با حضور در این کارگاه که روزهای چهارشنبه از ساعت 14 

تا 17:30 برپاست گواهی حضور نیز به شما داده خواهد شد. اگر اطالعات بیشتر می خواهید با شماره های 
09105424974  و 09398564440 در تماس باشــید یا به دفتر انجمن در طبقه اول ســاختمان شهید 

رضایی سری بزنید.

سخنرانی،مهارتیقابلآموزش
ســخنرانی و صحبت مقابل دیگران جزو کارهایی است که در زندگی روزمره وجود 
دارد ولی هنوز خیلی از ما برای انجام این کار مشکل داریم. دوره آموزش سخنرانی 
و فن بیان که توســط مسابقه ســخنرانی تریبون و انجمن علمی دانشکده صنایع 
دانشــگاه امیرکبیر برگزار می شود، شــاید فرصتی برای آموزش نظری این مهارت 

باشــد. سر فصل های دوره هم شــامل فن بیان، زبان بدن، سخنرانی بداهه و ســخنرانی تأثیر گذار می شود. 
هزینه این دوره 16 ســاعته که در روزهای 5 و 6 اسفند برگزار می شود، 98هزار تومان است. برای ثبت نام هم 

به سایت sokhanrani.org مراجعه کنید. 

در چنــد هفتــه ای کــه گذشــت،  رویدادهــای تلخ زیــادی در حوزه گزارش
فرهنگ رخ داد که مروری بر آن ها، دغدغه های زیادی 
را برای دانشجویان ایجاد کرده است. روزنامه به سراغ 
برخی از دبیران گروه ها رفته و اصل ماجرا را پرســیده 

است.

کنسرت کانون موسیقی
برنامه کانون موسیقی بدون ارائه سند قابل توجهی 
به دلیل پاره ای مســائل لغو شد و این در حالی است 
که دقیقًا در همان زمان فستیوال موسیقی دانشگاه 
تهران برگزار می شــد.  بــاز هم این در حالی اســت 
که برنامه دانشــگاه تهران حالت کنســرت داشت و 
ورود برای عموم آزاد بود اما برنامه کانون موســیقی 
نقش شناسایی اســتعدادهای موســیقی دانشگاه 
 را داشــت و همه حاضــران از دانشــجویان خودمان 

بودند. 
ســؤال اصلی کانون موســیقی هم این بود که چرا از 
اول مجــوز می دهید و بعد لغو می کنید؟ این وســط 
دقیقًا چه خطایی انجام شــده است؟ دبیر کانون در 
گفت وگو با خبرنگار روزنامه تنها به یک نکته اشــاره 
کرد: »با این رفتار، دیگر هیچ تضمینی در مجوزهای 

صادر شده در معاونت وجود ندارد«.

اتاق یاریگران
اتاق انبار کانون یاریگران به حراج گذاشــته شــد. این 
در حالی اســت که این اتاق از قبل به کانون داده شده 
بود و بعد از اتمام قرارداد در اختیار نهاد قرار گرفته بود 
و نهاد هــم این اتاق را همچنان بــه یاریگران داده بود. 
این امر خود نوعی همکاری و پشتیبانی از فعالیت های 

دانشجویی است. 
اما در حضــور نماینــده معاونت فرهنگــی، قفل اتاق 
باز شــده، اموال این گروه خارج شــد کــه در نهایت با 
تالش دفتر ریاست دانشــگاه موقتًا یک عدد کانکس 
 به ایــن کانون تحویل داده شــد تا وســایل به کانکس 

منتقل شود.

اتاق اموال گروه کوه
اتاق اموال گروه کوه دانشــجوی شریف نیز طی یک 
ابالغیه از ایشــان گرفته شــد. معاونــت فرهنگی در 
این رابطه هیچ گونه پاســخگویی به گروه نداشــته و 
گفته است مشــکل با دفتر ریاست اســت و خودتان 
بایــد حلش کنیــد. دفتر ریاســت البته ضمــن بیان 
دلیل این کار، اعالم آمادگی کــرده تا اتاقی با همان 
شرایط مدنظر گروه کوه به ایشان تحویل دهد. واقعًا 
پیگیــری حل چنین مســائلی بر عهــده کدام بخش 

دانشگاه است؟  

اتاق گروه مطالعات فرهنگی
دیــوار اتاق گروه دفتــر مطالعات فرهنگی نیــز به دلیل 
تعمیرات فرو ریخت و ضمن وارد شدن آسیب به کتاب های 
این دفتر، دردسرهای فراوانی بابت تعمیر این بخش ایجاد 

شد. این اتفاق ناخوشایند و البته طبیعی است.

اتاق گروه هنرهای تجسمی
اتاق گروه هنرهای تجســمی در حالی کــه در آذرماه 
امســال و با قول جابه جایی یک هفته ای در طول یک 
ساعت و بدون دســتور کتبی تخلیه شد، هنوز به محل 
جدید انتقال داده نشده است. الزم به ذکر است وسایل 

این اتاق در یک اتاق کوچک نگهداری می شود.

انتظار و حق پاسخ گویی
انتظار می رود که معاونت فرهنگی نقش پدرانه خود را 
در قبال گروه های دانشجویی انجام دهد و همچنان که 
همیشــه گفته اســت بتواند فضایی مناســب را برای 
فعالیت های فرهنگــی فراهم کند. چرا که نتیجه رفتار 
فعلی، ســر خوردگی دانشــجویان فعال و سوق دادن 
فعالیت هــای فرهنگی به ســمت فعالیت های صنفی 
دانشــکده ای یا فعالیت هایی فاقد مجوز اســت. حق 
پاســخگویی برای معاونت فرهنگی در همین ســتون 

محفوظ است.

پیراموناتفاقاتعجیبوغریبیکههفتهگذشتهدردانشگاهرخداد

بهکجاچنینشتابان؟
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کالسهایقرآنی
کانون قرآن و عترت کالس هایی را برای این ترم ویژه خواهران برگزار کرده اســت. 
کالس حفظ سوره محور در روزهای شنبه از ساعت  17تا18:30، کالس مقدمات 
تدبر در قرآن در روز یکشنبه از ســاعت 15تا16:30 و کالس ترتیل قرآن از ساعت 
16:30تا18 روز دوشنبه برگزار می شود. کالس حفظ قرآن هم سه جلسه در هفته 

برگزار می شود که یک جلسه آن شنبه از ساعت 15تا17:30 خواهد بود و باقی جلسات با هماهنگی اعضای 
کالس تعیین خواهد شــد. ماشاالله امکانات فراهم است، فقط می ماند همت خودتان و زمانی که می توانید 

برای این کار کنار بگذارید. 

آموزشجودو
قابل توجه عالقه مندان به جودو، تربیت بدنی کالس آموزش جودو را در دو ســطح 
مقدماتی و پیشرفته برگزار می کند. اگر روز های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه تان از 
ساعت 18تا19:30 آزاد است، می توانید در کالس شرکت کنید. استاد کالس هم 
آقای کیهان است که دارای 35 سال سابقه تدریس در دانشگاه است و دان 7  جودو 

از مؤسســه کودوکا ژاپن است. مکان برگزاری هم طبقه دوم ســاختمان قدیم تربیت بدنی است. برای کسب 
اطالعات بیشتر به سایتsport.sharif.ir سری بزنید. جودو از علمی ترین و سنگین ترین ورزش های رزمی 

است که با حضور استاد کیهان در سال های گذشته جای خود را در میان ورزشکاران باز کرده است.

نامه واردهشماره 679  سه شنبه 4 اسفند 1394بــــــــخش  خـــــــبری

بدوناستنادحرفنزنیم
توضیــح:جوابیــهســرمقالهشــماره678

)شمارهقبل(
مدتی  اســت که مطالبی در ســتونی در صفحه  
سوم روزنامه  شریف نوشته می شود که گاهی به 
دلیل نداشــتن ارجاعات کافی یا حتی داشتن 
مطالب غلط، اعتبار روزنامه  شریف را زیر سؤال 
می برد. امید آن می رفت که مســئوالن روزنامه 
تدبیری بیندیشند اما تغییری رخ نداد. نگارنده  
این مطلب بر آن شــد کــه متنی در جــواب به 
آخرین نوشته  ایشــان که سرمقاله  شماره 678 

روزنامه  بود، بنویسد.
نویسنده ســرمقاله  مذکور در جایی از متن خود 
می گویند کــه اعتراضات بعــد از انتخابات 88، 
کشــور را وارد داالن تحریم کرد. سؤال اینجاست 
که ایشان با چه معیاری این سخن را می گویند؟ 
اعتبار یک متن بــه ارجاعات دقیقی ا ســت که 
نگارنده می دهد. خصوصًا وقتی خوِد نگارنده، 
تحلیلگر مسائل سیاسی نیست و نهایتًا دانشجوی 
یک دانشگاه فنی  است، مانند شخص بنده. گفتن 
این جمله بدون پشتوانه جرئت می خواهد. اگر 
تحلیلگری سیاسی  این ســخن را بر زبان آورده، 
لطفًا نام ببرید و قضاوت با خواننده اســت که آیا 
آن تحلیلگر را اساســًا فردی قابل بداند یا نه و در 
مرحله  بعدی تشــخیص دهد که اصــاًل تحلیل 
درست و عقالنی ای داده است یا نه. ِصرِف بیان 
یک جمله به جای تحلیل هیچ سندیتی ندارد تا 
زمانی که مؤلفه های آن تحلیل مشــخص شود. 
وقتی نمی توان در 400 کلمه مطلبی را بیان کرد، 
بهتر اســت برای اعتبار خود و اعتبار محل نشــر 
مطلب هم که شده، از بیان آن صرف نظر کرد. آیا 
مؤلفه های دیگری نبود؟ آیا بی کفایتی مسئوالن 
سیاســی آن دوره نمی توانســت دلیل باشــد؟ 
جناب عالی چگونه تشــخیص دادید که ســهم 
اعتراضات آن قدر زیاد بوده که سهم بی تدبیری 
مسئوالن را پوشش می دهد؟ اگر قرار است بدون 
ارجاع صحبت کنیم، من مورد دوم را عامل اساسی 
می دانم، اما تا وقتی پشتوانه ای برای سخنم ندارم 
از بیان آن صرف نظر می کنم. اگر بنده هم جرئِت  
نوشــتن سخنانی از این قبیل داشــتم، ظاهرًا تا 
ابدالدهر باید ما دو جوان خام )اگر ناراحت شدید، 
بیشــتر خودم را عــرض می کنم(، با اســتناد به 
حس ها و خواب های شبانگاهی خود تز می دادیم 
و بحث و جدل می کردیم. کار دانشــجو تز دادن 
و تحلیل یک جانبه نیســت. کار دانشجو ارجاع 
به افراد صاحب نظر اســت و تا زمانی که مطلبی 
این چنینی ارجاعی نداشته باشــد، شوخی ای 

بیش نیست.
در پایــان از نیت کلــی نگارنده  مطلب تشــکر 
کــرده و مانند وی امیدوارم همه، روز 7 اســفند 
پای صندوق هــای رأی حاضر شــوند و هر 46 
نفر را خود روی برگه  رأی بنویســند و این اجازه 
را به دیگران ندهند و بــا این کار، اواًل افراد الیق 
بیشــتری را راهی هــر دو مجلس کننــد، ثانیًا، 
مانع ورود کسانی شــوند که در راستای خالف 

مطالبات عموم مردم حرکت می کنند.

مناظره انتخاباتی با  نگاه بــه جایــگاه و گزارش
نقش نظارتی مجلس شورای اسالمی در 
ساختار سیاســی جمهوری اسالمی با 
گفت وگوی آقای عباســی  وزیر ســابق 
ورزش و جوانــان و آقــای محمدجــواد 
حق شناس عضو شــورای مرکزی حزب 
اعتماد ملی ساعت 15:50 دقیقه آغاز 

و تا 17:30 دقیقه ادامه یافت. 
مطلــع برنامــه بــا ســخنرانی آقــای 
حق شــناس مبنی بــر اظهــار تأســف 
برای ســالن تقریبًا خالی از دانشــجو 
بــرای مهم تریــن دانشــگاه کشــور و 
مهم ترین اتفاق سیاســی کشــور برای 
همه کســانی که باعث ایــن انفعال در 
دانشگاه شــده اند، آغاز شد و با اشاره 
بــه شــکل گیری مجلس مشــروطیت 
که بــرای اولین بــار تفکیک قــوا را در 
سیســتم اســتبدادی بنیان گذاشت، 

ادامه یافت.
عباسی نیز با تشــکر از برگزار کنندگان 
با اشاره به خاطرات دوران مدرسه خود 
در زمــان پیــش از انقالب خــدا را برای 
آزادی ســپاس گفت و با اشاره به وجود 
ساختار ها در نظام، عدم استفاده یا عدم 
توان اســتفاده از آن را مسئله ای جدا از 

طرف مردم دانست.
گفت و شــنود با ســؤال نقش شــورای 
نگهبان و اعمال نفوذ شــورا بر مدیریت 
مجلــس و چگونگــی مردمــی بــودن 
مجلس بعد از انقالب در قیاس پیش از 
انقالب شروع شد که آقای حق شناس 
با بیــان تاریخچــه مجلس های ســنا و 
شورای ملی به بیان چگونگی بازگشت 
اســتبداد بعــد از کودتــای 1332 به 
فضای سیاسی ایران پرداختند و اینکه 
بعــد از انقالب تعریــف نهــاد نظارتی 
شــورای نگهبان با دو وظیفــه نظارت 
بــر قوانیــن مصــوب مجلــس از منظر 
ســازگاری با شــرع و قانون اساســی و 
نظارت بر امــر انتخابات تعریف شــد. 
این رونــد در اواخــر مجلــس چهارم و 
در مجلــس پنجــم بــا اعمــال نظارت 
اســتصوابی عماًل سیســتم انتخابات 
ایران بعد از انقالب را به دو پاره پیش از 
مجلس پنجم و بعد از آن تقسیم نمود.

آقای عباســی در پاسخ به سؤال مجری 
دربــاره اســتعفاهای مجلس ششــم و 
نظارت اســتصوابی  اشــاره نمود که در 
همه جای دنیا همین طور اســت منتها 
بــا این تفاوت کــه از ابتدا جلــوی افراد 
نامرتبــط با انتخــاب بــرای ورود گرفته 

می شود تا این همه کار اجرایی و هزینه 
به سیستم تحمیل نشود. از ابتدا شرایط 
را ســخت می کننــد و نظــارت در همه 
جا هست. وقتی شــرایط تحزبی شود، 
حزب هــا خود افراد را فیلتــر می کنند و 
وقتی به افراد قدرت داده می شود، باید 

نظارت شود.
حق شناس با شرایط تحزبی بیان شده 
آقای عباســی اعالم موافقت نمود ولی 
حد و حدود و وسعت نظارت استصوابی 
شــورای نگهبــان را از مرحلــه ثبت نام 
تا حتــی بعد از ورود به مجلس شــورای 
اسالمی را به عنوان اشکال چهارچوبی 
مطرح کردند  و در صورت تظلم خواهی 
باید شــکایت از ما به خود ما  باشــد که 
این مســئله حتــی منجر به اســتعفای 

سخنگوی شورای نگهبان شده است.
عباسی در پاسخ به استعفای سخنگوی 

شورای نگهبان اظهار داشت: ایشان در 
مســئله نظارت استصوابی با دبیر شورا 
هیچ مشــکلی ندارد، اما از نظر ایشان 
روش اجــرا مســئله دارد. او همچنین 
دربــاره اســتعفاهای مجلــس ششــم 
بیان داشت مردم ســاالرها قانون مدار 
هســتند اما تفاوت فاحش میلیونی آرا 
در انتخابــات 88 را در نظــر نمی گیرند 
ولی چند هزار رأی برایشان مهم است. 
در زمان مجلس ششــم زلزله بم رخ داد 
که مجلــس کاری به کار ایــن موضوع 
نداشت. چگونه می توان مردم را متوجه 
انتخاب صالح کرد که فرد فاســد نباشد 
و علیه نظام و مردم نگوید، چه تعداد از 
همان مجلس در آمریکا هستند. نظارت 
اســتصوابی قانــون اســت، اینکه کجا 
شــکایت کنیم، همه جــای دنیا همین 
است. فصل الخطاب هایی هست و این 

امری عادی است«.
آقای حق شــناس در ادامه در پاسخ به 
این ســؤال که چرا افــرادی مثل آقای 
کروبی نظر شــورای نگهبان را در سال 
88  قانع کننــده نمی دانند، گفت: »8 
سال است مردم دارند سر این موضوع 
بحث می کنند و جوابی حاصل نشده. 
اما مصاحبه با بی بی سی و رادیو آمریکا 
جرم نیست، عنوان مجرمانه ندارد، در 
سال 88 هم سرمایه های زیادی از این 
کشور از دست رفت. همه ضرر کردند، 
اصالح طلب، اصولگرا، کشــور، مردم، 
نظام سیاســی، همه. دربــاره فتنه هم 
بنده با نظر آقای مطهری موافقم. فتنه 
دو سو دارد، یک سویه نیست. همچنین 
من با نظر آقای عسگر اوالدی موافقم که 
می گفت اختالف هست اما نباید انگ 
زد. دعوا هم اصول دارد. واژه سازی در 
سیاســت درست نیســت. اول طرف را 
کم کنیم مارک انحراف و ... بزنیم و بعد 
حاال او را تشــریح کنیم. شرط انصاف 
نیست. داســتان عیسی و سگ مرده را 

فراموش نکنیم«.   
عباســی در پاسخ به ســؤال چگونگی 
نقش شورای نگهبان در انتخابات 88 
و مارک زنی های سیاسی بیان داشت: 
»من بحث فتنه دوسویه را قبول ندارم. 
برای اولیــن بار همــه کفــر در مقابل 
نظــام اســالمی در صــدد از بین بردن 
دستاوردهای انقالب بود. آن ها مردم 
را به کــف خیابان ها آوردنــد و افتخار 
کشور ما این است که هر کس خطایی 
کند، جلوی او می ایستد، بدون توجه 
به عناوین و ســمت های گذشته. مثل 
اینکه قانون برای پایین هاســت، این 
البته بــه نقد گفتــه می شــود. باید به 

قانون تمکین کرد«. 
در ادامــه وی به جایگاه نظارتی مجلس 
اشاره و بیان نمود: »مجلس هماهنگ 
با دولت معنی ندارد. نمی شــود که هر 
کاری که دولت کــرد مجلس تأیید کند. 
در همــان زمــان دولت قبلی مــا چهار 
وزیر ایشــان را تأیید ننمودیم و اختالف 
احمدی نــژاد بــا مجلس همیــن بود. 
رئیس جمهــور انتخاب مســتقیم مردم 
اســت و نظــارت بر وی توســط مجلس 
اســت. مجلس باید کارشــناس باشــد 
و نظــارت را از جایــگاه قدرتمند وکیل 
 مــردم انجام دهــد، نبایــد وکیل الدوله 

باشد«.
در پایان جلسه میهمانان به پرسش های 

دانشجویان پاسخ دادند.

سریالمناظرههایداغولیکممخاطب

وکیلالدولهیاوکیلمردم

برنامه با تأخیرحضور 35 دقیقه ای میهمانان برگزار شد.  
آقای عباســی کراراً، برای پــدر در قید حیات آقای حق شــناس طلب   

آمرزش نمودند.
از نظر میهمانان مناظره، نماینده مجلس باید شــجاع باشد، دزد نباشد،   

مثل مدرس باشد.
با تأخیر حضور میهمانان، مجری برنامه سعی در پر نمودن فاصله زمانی   

ایجاد شده را داشت که به اعتراف خودش موفق نشد.
کلیپ آماده شده ، برای میان برنامه در ابتدای برنامه پخش شد.  

بعد از تمام شدن آب بطری ها، هر میهمان مجبور شد از بطری نفر کنار   
خود استفاده کنند.

حواشی
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از این شماره  علمی
قصد داریم تا ابوذر تمسکی

گاهی مطالــب صفحه علمی را از 
مجالت علمی تهیه کنیم. شــاید 
بپرســید مگــر پیــش از این چه 
می کردیم؟ باور بفرمایید قباًل هم 
از  مســتخرج  اینجــا  مطالــب 
نشریه های علمی بودند که عمومًا 
در سایت های خبری بازتاب یافته 
بودند. برای اینکه بیشــتر از این 
گیج نشــوید، باید بگویم منظورم 
تفاوت بین science magazine و 
scientific journal اســت کــه 
شاید معادل آن ها در فارسی یکی 
باشــد، اما اولــی غیرتخصصی و 
برای عموم افراد عالقه مند به علم 
از تمــام حوزه هاســت و دومــی 
تخصصی است و در حوزه خاصی 
منتشر می شــود. برای شروع هم 
گزارش ویژه مجله نیوساینتیست 
در هفتــه دوم مــاه فوریــه درباره 

تکامل زبان را انتخاب کردیم.

چه کسی نخستین واژه ها را 
بیان کرد؟

در حــال حاضر 7102  زبان در 
کل جهــان وجــود دارد. تمــام 
جوامع انسانی زبان خاص خود 
را دارنــد. ایــن جهان شــمولی 
اعجاب آور، پژوهشگران تکامل 

انسانی را به این نتیجه رسانده است که گونه انسان 
از زمان هوموســاپینس )انسان بخرد( که بین 160 
تا 200هــزار ســال پیــش از آفریقا برخاســته اند، 
زبان داشته است. اگر هوموســاپینس زبان داشته 
اســت، آیا گونه های دیگر انســانی نیز دارای زبان 
بوده اند؟ برخــی اعتقاد دارند کــه نئاندرتال ها نیز 
دارای زبــان بوده اند. این بدین معنی اســت که ما 
زبان را از جد مشــترک خویش در حدود 500هزار 

سال پیش به ارث برده ایم. این نظریه 
با کشــف FOXP2 نیز سازگار است، 
ژنــی که بــرای تکلم ضروری اســت. 
اما یک ژن ســاده بــرای توضیح زبان 
کافی نیســت. می دانیم کــه زبان به 
طــور ذاتــی نمادین اســت. اصوات 
بــرای واژه هــا و واژه ها برای اشــاره 
بــه اشــیای واقعــی و افعــال بــه کار 
می روند. شــواهد اندکی وجود دارد 
که نشــان دهــد نئاندرتال هــا هنر یا 
رفتار نمادین دیگری داشــته اند، در 
حالــی که انســان هایی کــه هم عصر 
آن ها در اروپای غربی می زیسته اند، 
نقاشــی های دیواری، آالت موسیقی 

و طیف وســیعی از ابزارها و سالح ها را داشته اند.

نخستین واژه ها چه بودند؟
منطقی اســت که فکر کنیم یک زبــان مادر برای تمام 
زبان های زنده و از بین رفته وجود داشته است. شاهد 
این گزاره هم این است که در تمام زبان های انسانی، 
برخالف اشــکال دیگر ارتباط حیوانــات، کلمات در 
ســاختار یک جمله کــه دارای فعل، فاعــل و مفعول 
اســت در کنار یکدیگر قرار می گیرند و بــه این ترتیب 

هرکــس می توانــد هــر زبانی را 
بیاموزد. زبان شناس ها با کارهای 
تطبیقی بیــن زبان های مختلف 
در پی صداهایی هســتند که در 
زبان های سراسر جهان مشترک 
هســتند. بنا بر اســتدالل آن ها، 
اگر اثری از زبان مادر باشد، باید 
آن را در ایــن صداهای مشــترک 
پیدا کرد. بــرای مثال صداهایی 
ماننــد tok، tik، dik و tak مکررًا 
بــرای  در زبان هــای گوناگــون 
مشــخص کردن یــک toe یا یک 
رقم یا شــماره یــک بــه کار رفته 
است. رویکرد دیگر این است که 
به واژه هایی توجه کنیم که به مرور 
زمان به آهستگی تغییر می کنند. 
برای مثــال یک گروه پژوهشــی 
در دانشگاه اســتنفورد کالیفرنیا 
نشان داده اند که واژه های شماره 
1 تــا 5 آهســته ترین تکامــل را 

داشته اند.

آیا زبان می تواند بر نحوه دید ما 
به دنیا اثر بگذارد؟

یــک  عنــوان  بــه  ِســرا  ماریــا 
اســپانیایی بومــی تــا مدت هــا 
می پنداشت که سنجاب ها همه 
ماده هســتند، چرا کــه در زبان 
معــادل   ،ardalia اســپانیایی 
ســنجاب، واژه ای مؤنث است. 
او به عنوان یک زبان شــناس در دانشــگاه مینه سوتا 
برخــی از دالیل ایــن اعتقاد خــود در کودکی را پیدا 
کرده اســت. مطالعــه روی افرادی که بــه زبان های 
فرانســوی و اســپانیایی صحبت می کننــد که برای 
اشیا جنســیت در نظر می گیرند، نشــان داده است 
کــه آن ها آن اشــیا را بــا ویژگی هــای مردانــه و زنانه 
مرتبــط می دانند. ایده تأثیر زبانــی که با آن صحبت 
می شــود بر نحوه تفکر بــه 1940 برمی گردد. جایی 
که بنجامیــن لی هورِف زبان شــناس 
مطرح کــرد، افــرادی که زبــان آن ها 
واژه ای را بــرای یــک مفهــوم نــدارد، 
قادر بــه درک آن مفهوم نیســتند. این 
ایده تا اوایل ســال 2000 در حاشــیه 
ماند تــا آنکه عده ای به جســت وجوی 
ایــده مرتبطی پرداختنــد. اینکه زبان 
می تواند بــر ادراک تأثیر بگذارد. برای 
مثال در زبان یونانی دو واژه برای رنگ 
آبی وجود دارد. Ghalazio برای رنگ 
آبی کمرنــگ و ble برای آبی پررنگ تر. 
در یک پژوهش نشان داده شد که افراد 
یونانی زبان سریع تر از انگلیسی زبانان 
قادر به تمییز طیف رنگ آبی هستند.

اندرحکایتآخریننتایجکندوکاوفلسفیدرخصوصماهیتزبان

انسانیاحیوانناطق؟

علمــــــــــــــــــــــــــی شماره 679  سه شنبه 4 اسفند 1394دریچه

چهارزشهاییبرای
دانشمندانمهمهستند؟

پژوهشــگران دانشــگاه ایالتــی میشــیگان در 
مطالعــه ای فضائــل و ارزش های مهــم از نگاه 
دانشــمندان را بررســی کردند. این پژوهش که 
نتایج آن در نشســت انجمن آمریکایی پیشرفت 
علوم در واشــنگتن ارائه شــد، نزدیک به پانصد 
اخترشــناس، زیست شــناس، شــیمی دان، 
فیزیکدان و زمین شناس را مورد بررسی قرار داد 
تا صفات محوری دانشــمندان تحت پژوهش را 
مشخص سازد. افراد انتخاب شده دانشمندانی 
بودند که از طرف ســازمان های ملــی مربوط یا 
جامعه خود نشــان افتخار داشتند و نتایج نشان 
داد که برای این پژوهشگران، صداقت و کنجکاوی 
بیشــتر از هر چیزی اهمیت دارد. به گفته رابرت 
پنکاک، سرپرست این پژوهش و استاد دانشکده 
لیمان بریجز در MSU »اگر شما کنجکاو نیستید، 
احتمااًل یک دانشمند واقعی نیستید. هدف شما 
یافتن چیزی اســت که در جهان صادق اســت، 
صرف نظــر از آنچه فرضیه مورد نظر شماســت. 
انگیزه اصلی پیدا کردن چیزی است که داده ها 
آشکار می کنند. این برای دانشمند بودن کاماًل 
ضروری اســت.« او همچنیــن می افزاید: »اگر 
شخصی صادق نباشد و داده های جعلی را به کار 
برد، به معنای واقعی کلمه دانشمند نیست«.  از 
افراد مورد مطالعه خواســته شــده بود تا با توجه 
به اهمیــت هر عامل در پژوهش هــای علمی در 
یک مقیاس صفر تا ده بــه این موارد نمره دهند: 
توجه، همکاری، شجاعت، کنجکاوی، صداقت، 
تواضــع و فروتنی نســبت به شــواهد، ظرافت، 
عینیت، پشتکار و شک اندیشی. این مطالعه یک 
ضابطــه اخالقی رایج را در جامعه علمی نشــان 
داد، چیزی که بسیاری از پژوهشگران امیدوارند 
تا آن را به دانشجویان خود منتقل کنند. این نتایج 
پیامدهایــی برای آموزش علوم نیــز دارد، به این 
ترتیب کــه آموزش نباید تنها بــه انتقال مفاهیم 
و فرایندهــای علمی بســنده کند، بلکــه ترویج 
ارزش هایــی مانند صداقت و کنجــکاوی نیز که 
زیربنای کار علمی هستند باید جزئی از آموزش 
علوم باشد. 94درصد دانشمندان اعتقاد دارند که 
ارزش ها و فضیلت های علمی را می توان آموخت. 
این درصد در برابر این پرسش که در دانشجویان 
فعلی چه مقــدار از این صفــات مطلوب منتقل 
شده است، کمی کمتر بود. به گفته پنکاک این 
دلگرم کننده است که از هر 5 دانشمند، 4 نفر از 
آنان معتقدند که نسل بعدی ارزش های آن ها را 
دنبال خواهند کــرد. هرچند کمی نگران کننده 
است که 22درصد از دانشــمندان گفته اند این 
صفت ها اندکی کمتر شــده اند.  بر اساس نتایج 
این مطالعــه می توان گفت که علم یک شــرکت 
حقیقت جویی است و پژوهشگرانی که این قانون 
نانوشــته را نقض می کنند، یک دانشمند واقعی 
نیستند و به اعتقاد سرپرست این پژوهش اگرچه 
نقض ایــن ویژگی ها بــه معنای زیر پا گذاشــتن 
ملزومات قانونی نیســت، اما در حقیقت معنای 

واقعی دانشمند بودن را زیر سؤال می برد. 

امواجگرانشیسرانجاممشاهدهشد
حدود 3/1میلیارد ســال پیش دو ســیاه چاله یکی با جرمی معــادل 29 برابر جرم 
خورشید و دیگری 36 برابر آن در هم فرومی روند و انرژی معادل 3 برابر جرم خورشید 
مستقیمًا به امواج گرانشی تبدیل می شــود و اینک فیزیکدان ها موفق شده اند در 
رصدخانه مجهز الیگو آن را کشف کنند. این یک دستاورد بسیار بزرگ در علم به حساب 

می آید و می تواند به یافتن پاسخ سؤاالت مهمی درباره سیاه چاله ها و امواج گرانشی کمک کند. صد سال پیش 
در سال 1916 میالدی، آلبرت انشتین وجود امواج گرانشی را پیش بینی کرده بود، اما آشکارسازی مستقیم 
آن ها نیازمند تکنولوژی های بسیار پیشرفته بود. منتظر پرونده ویژه روزنامه درباره این کشف بزرگ علمی باشید!

کشفردپایژنهاینئاندرتالدرنقشهژنتیکیانسان
پژوهشگران شواهد تازه ای مبنی بر زاد و ولد بین انسان نئاندرتال و انسان امروزی در حدود 
100هزارسال پیش گزارش کرده اند. پیش از این رد ژن های نئاندرتال در نقشه ژنتیکی 
انسان امروزی پیدا شده بود و باور دانشمندان بر این بود که بین 47 تا 65هزار سال پیش 
و پس از خروج گروهی از انسان های امروزی از آفریقا، زاد و ولد بین آن ها و نئاندرتال  ها 

انجام گرفته بود. به گفته پروفسور کریس استرینگر، پژوهشگر منشأ انسان در موزه علوم طبیعی لندن: »در حال 
حاضر نمی دانیم که این جفت گیری ها چطور انجام می شده. از اینکه نوعی جفت یابی مسالمت آمیز بین انسان  ها و 
نئاندرتال ها برقرار شده یا حمله گروهی و ربودن ماده ها یا حتی به فرزندی گرفتن بچه های یتیم صورت گرفته است.«

 قورباغه ها قور قور می کنند، پرنــدگان آواز می خواننــد و میمون ها صوت 
منحصر به فرد خود را تولید می کنند، اما هیچ گونه ای همانند انســان دارای 
توانایی های غنی و بی نهایت انطباق پذیر زبانی نیست. بدون این توانایی ها، 
خیلی از مفاهیم مانند تجارت، قبایل و مذاهــب به وجود نمی آمدند. در این 
باره پرســش های زیادی وجود دارد مانند اینکه انســان توانایی به اشتراک 
گذاشتن افکار و تأثیرگذاری بر یکدیگر را چگونه به دست آورده است؟ زبان 
چه شکلی به انسان داده اســت و چگونه تغییر می کند؟ در این شماره مجله 
نیوساینتیست به 9 سؤال اساســی در این باره پرداخته شده است. اینجا به 

دلیل محدودیت تنها به 3 مورد از آن ها می پردازیم.
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تأسیسنخستینپژوهشکدهفناوریهایپیشرووهمگرا
دانشگاهتهران: پژوهشکده فناوری های پیشــرو و همگرا در چهار حوزه شناختی، 
بایو، اطالعات و نانو، با همکاری دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران و حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری تأسیس شد. معاون پژوهشی دانشگاه در این باره 
گفت: »دانشگاه هایی مثل دانشگاه تهران که به لحاظ تنوع و تعدد رشته های علمی 

جزو دانشگاه های جامع جهان حساب می شوند، اکنون به سمت هدایت و حمایت از پژوهش ها و آموزش های 
میان رشته ای در حوزه های پیشرو علوم می روند که در کشور ما نیز،  دانشگاه تهران برای اولین بار در کشور، با استفاده 

از ظرفیت های موجود، این هم افزایی علمی منسجم را در قالب یک پژوهشکده به  نام NBIK ایجاد کرده است.

کاهشظرفیتپذیرشدانشجویارشد
دانشــگاهخواجهنصیر: دکتر علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی گفت: برنامه داریم در سال آینده ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع 
کارشناسی ارشد این دانشگاه را حدود 10درصد کاهش دهیم تا براین اساس بتوانیم 
به دانشجویان خدمات بیشتر و با کیفیت بهتری ارائه کنیم. در سال گذشته نسبت به 

دیگر ســال ها ظرفیت پذیرش این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد بیشتر بود که برنامه داریم در سال آینده 
بخشی از این ظرفیت را کاهش دهیم. دکتر خاکی صدیق اظهار داشت: ظرفیت پذیرش دانشجو این دانشگاه 

در مقاطع کارشناسی و دکتری تغییری نخواهد کرد و طبق روال گذشته پذیرش در این دوره ها انجام می شود.

روی خط داخل

نیویــورک،ایثــاکا: ترم گذشــته  کمی آن سوتر 
مطلبی را با عنــوان »مبارزه ای که حسین رجبی

شاهد آن نیستیم« نوشــتم که با نگاه به پیچیدگی  ها و 
بن بست های آشکار بین شرکت  های فناوری و مقامات 
دولتی بر چگونگــی به کارگیری رمزگذاری برای حفظ 
امنیت ملی نوشــته شــده بود. طی هفته جاری، این 
مبارزه ناپیدا برای مردم آمریکا آشکار شد، در حالی که 
امیدوار بودم شــرکت های فناوری و بازرســان فدرال تا 
امــروز و با همــکاری یکدیگر به تعــادل میانه ای میان 

منافع حریم خصوصی و امنیت ملی دست یابند.
دوشنبه گذشــته قاضی فدرال به اپل دســتور داد تا با 
همکاری FBI، قفل گوشی آیفونی را که در تحقیقات 
تروریستی واقعه ســن برناردینو به کارگرفته شده بود، 
باز کند. تیم کوک، مدیر عامل اپل، نه تنها اعالم کرده 
در برابر ارائه دسترســی مخفی به اطالعات خصوصی 
مقاومت خواهد کرد بلکه تعهد کرده تا تصمیم دادگاه 
را با توجه به آنچه او ســنت خطرناکی برای تعدی های 
آتی دولت خوانده، به چالش بکشد. از طرفی FBI ادعا 
کرده که درخواستش قانونی است و تنها نیازمند یک بار 
دسترسی است که حریم خصوصی مردم را نیز به خطر 
نخواهد انداخت. سؤال اینجاست که چه کسی درست 

می گوید و قدم بعدی چیست.
شــاید قانون بتواند در این باره راهگشا باشد. براساس 
قانون اساســی آمریکا که به ســال 1789 برمی گردد، 
احکام صادره از هر دادگاهی می تواند در دادگاه های 
دیگر مورد اســتناد قرار گیرد. درباره اینکه آیا می توان 
شرکت های فناوری را مجبور به همکاری با دولت کرد، 
دادگاه های مختلف تفسیرهای متفاوتی از قانون ارائه 
داده اند. برای مثال سال گذشته یکی از قضات فدرال 
در پرونــده جداگانه ای که اپل هــم در آن بود، صراحتًا 
استفاده از قانون ســال 1789 را برای اجبار این غول 
فناوری به ارائــه اطالعات رد کرد. وی همچنین اظهار 
داشت که کنگره در تصویب قانونی برای شفاف سازی 

این موضوع موفق نبوده است.

می دانیــم کــه دادگاه عالــی در ســال 1977 قانونی 
را گذرانــد که شــرکت های مخابراتی را ملــزم به نصب 
تجهیــزات ردیابی تماس کرد. ســپس کنگــره قانون 
کمک هــای مخابراتــی به مجریــان قانون را در ســال 
1994 تصویــب کرد کــه اپراتورهایی ماننــد ورایزن و 
AT&T را ملــزم کرد امکان ردیابــی تماس ها در زمان 
واقعی را فراهم کنند. هرچنــد تبصره های این قانون 
فناوری هــای نوین ماننــد اینترنت باند پهن را شــامل 
شد، اما برای شامل شدن شــرکت های فناوری مانند 
اپل، توســعه نیافت. خوشــبینانه می تــوان گفت این 
کار عمدًا توســط قانون گذاران انجام شده تا با توجه به 
پیچیدگی های موضوع، بررسی موضوع را به دادگاه ها 
بسپرند. به همین دلیل هم هست که قضات مختلف، 
در نبود قانون جدید، تفسیرهای متفاوتی از متن قانون 

200 سال گذشته ارائه می دهند.
در پاســخ به این سؤال که چه کســی درست می گوید، 
می تــوان به راحتی گفت هیچ پیشــینه مســّلمی برای 

کمک گرفتن از آن وجــود نــدارد. وکالی مدافع حریم 
خصوصی کاربران به هیچ وجه از دخالت های دولتی در 
این حوزه راضی نیستند و در عین حال، بازرسان فدرال، 
نبود همکاری شرکت ها را به عنوان برگ برنده مهمی برای 
مجرمانی که آن ها به دنبالشان هستند قلمداد می کنند.
قدم بعدی چه می تواند باشد؟ اپل و FBI دالیل قانونی 
خود را بــرای حفظ منافعشــان به روش خــود دارند، 
به گونه ای کــه همه آمریکاییــان را تحت الشــعاع قرار 
می دهد. مردم باید نقش خود را با گوش کردن و بحث 
دقیــق پیرامون نظرات دو طرف ایفــا کنند تا گام های 
معنی داری به سمت دستیابی به اجماع برداشته شود. 
از منظــر قانونی، کنگره باید این موضــوع را به عنوان 
یک مسئله قرن بیست و یکمی بررســی کند، نه مانند 
دادگاه ها که با اســتناد به قانونی منســوخ و مبهم که 
مشخصًا برای نسل تلفن های همراه هوشمند طراحی 
نشده، عمل می کنند. در حال حاضر که به نظر می رسد 

تا رسیدن به اجماع مشخص، فاصله بسیاری داریم.

مبارزهایکههمهراتحتتأثیرقرارمیدهد

کمیک برگزیده
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افتتاحاولینآزمایشگاه
اینترنتاشیا

دانشــگاهعلموصنعت:اولین آزمایشــگاه و 
پلتفرم )میکرو اکوسیستم( آموزشی و پژوهشی 
 ،IOT یا )Internet Of Things( اینترنت اشیا
هجدهم بهمن ماه 1394 با مشارکت دانشگاه 
علم و صنعت ایران، شــرکت مخابــرات ایران و 
شرکت مهندسی مشــاور مخابراتی و ارتباطی 
نگاره گلستان، مقارن با دهه مبارک فجر انقالب 
اســالمی و در محــل پژوهشــکده الکترونیک 
دانشگاه علم و صنعت ایران با حضور مسئوالن 
ارشــد وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات و 
رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران رونمایی شد.
مهمانان دانشــگاه پیش از مراسم رونمایی، در 
نشستی که در همین راستا در سالن کنفرانس 
ساختمان ریاست تشکیل شد به بحث و تبادل 
نظر پرداختند. در آغاز این جلسه، دکتر جاللی، 
معاون پژوهشــی دانشــکده مهندســی برق و 
مجری پروژه اینترنت اشــیا در دانشگاه، به ذکر 
مجملی از روند شــکل گیری ایــن طرح کالن و 
حرکت جمعی پرداخت و گفت: »اینترنت اشیا، 
بحثی جدید و از پروژه های مهم بین رشــته ای 
است که در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
مطــرح شــده و دانشــگاه علم و صنعــت ایران 
براســاس عالقه مندی و تجربه قبلی خود در آن 
مشــارکت کرده است. برای پیشــبرد این پروژه 
عظیم، بهترین راه، استفاده از توانمندی و تجربه 
بخش خصوصی بود؛ لذا شرکت نگاره گلستان 
وارد مرحله اجرا شد و دانشگاه علم و صنعت ایران 
نیز امکانات خود را در اختیار این شرکت قرار داد 
تا سرانجام با چند ماه کار شبانه روزی، موفق به 
آماده ســازی ســه پایلوت در دانشگاه شدند که 
شامل »شــهر هوشــمند«، »خانه هوشمند« و 
»سالمت سنج پزشکی« است«. وی ادامه داد: 
»هر ســه پایلوت در همین آغــاز راه، متقاضی 
و مشــتری خود را  دارند و تقاضاهایی از ســوی 
شــرکت ملی گاز ایــران، هالل احمر، شــرکت 
تجهیــزات لوازم خانگی و شــهر مشــهد )برای 
شهر هوشــمند(، دریافت کرده ایم. پیش بینی 
شده است تا سال 2020 میالدی، 50میلیارد 
شــی در جهان به اینترنت اشیا متصل شوند که 
اقتصادی معــادل 2تا4تریلیون دالر را به همراه 
خواهد داشت. این اقتصاد بزرگ می تواند زمینه 
اشــتغال دانش بنیان برای فارغ التحصیالن در 

جست وجوی کار را در کشور فراهم نماید.
برای پیاده سازی اینترنت اشــیا، عبور از چهار 
 مرحلــه ضــرورت دارد:  1- جمــع آوری دیتا؛ 
از طریــق  انتخابــی  انتقــال دیتاهــای   -2
 شبکه های ارتباطی؛ 3- ارزیابی و تخمین دیتا؛ 

4- پاسخ گویی به اطالعات قابل دسترس.
هم اکنــون درس اینترنت اشــیا توســط دکتر 
جاللی و 8 اســتاد دیگر از دانشگاه و صنعت در 
دانشــکده برق تدریس می شود و این دانشگاه 
از جمله چند دانشــگاه محدود در جهان است 
که این درس ســه واحدی را برای دانشــجویان 

تحصیالت تکمیلی ارائه می دهد.



درسرزمینهیوالها
انصافًا وقتی هدســت واقعیــت مجازی HTC وایــو را دیدیم، اولیــن چیزی که به 
ذهنمان رسید این بود که بشر اگر با این گجت جدید همین طور پیش برود، در آینده 
خیابان ها تبدیل می شــود به یک سرزمین عجیب که در آن موجوداتی را می بینید 
که مانند انسان دوپا هستند اما همه یک عینک غول پیکر روی سرشان دارند که آدم 

با دیدنشان احساس می کند برگشته به دوران ژوراسیک و این ها هم حشراتی با چشمان بسیار بزرگ هستند! 
بگذریم. اپل هم باالخره به دنیای هدست های واقعیت مجازی پا گذاشت و اولین محصول خود را در این زمینه 
با نام view Master عرضه کرد. این هدست با تمامی تلفن های هوشمند اپل )از آیفون 5 به باال( سازگاری دارد.

کارخانهکوچک
فونتس) Fontus (  نام یک اســتارت آپ اتریشی اســت که به تازگی یک بطری آب 
جالب طراحی کرده که قادر است با استفاده از رطوبت موجود در هوا به طور مداوم 
آب تولید کند !این اســتارت آپ که پیش از این نیز به خاطر طراحی پتنت اتاقی به 
کمک انرژی خورشیدی که از فرایند چگالش جهت تولید آب آشامیدنی استفاده 

می کرد، نامزد دریافت جوایزی شده بود، حاال با ارائه طرح این بطری جدید دوباره توجه همه را به خود جلب 
کرده اســت. روش کار این بطری به این صورت  اســت که وقتی هوای مرطوب وارد این دستگاه شود، پس از 

روبه رو شدن با چند سطح آب گریز – هیدروفوبیک – به قطرات آب تبدیل می شود. 
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نرم افزار
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تمــام  وجــود  بــا  اف یک
تحریم هایــی که در سحر بختیاری

ســال های اخیر در ایران شــاهد آن ها 
بودیم، بازی هــای ویدئویی هنوز هم از 
اهمیت باالیی برای ایرانی ها برخوردار 
هســتند و حال گزارشی نشان می دهد 
که مجموع درآمد بازی هــای ویدئویی 
کنســولی و PC ایران در سال 2015 به 

140میلیون دالر رسیده است.
گیــم گایس )Gameguise( یک ناشــر 
بازی های آنالیــن در منطقه خاورمیانه 
اســت که تصمیم گرفته تا میزان درآمد 
از بازار هــای  بازی هــای ویدئویــی را 
ایرانی در سال 2015 مشخص کند و به 
همین دلیل یک نظرســنجی در شبکه 
اجتماعی الیــن )Line( تــدارک دیده 
کــه 2618 نفر در آن شــرکت کرده اند. 
بر اســاس نتیجه نظر ســنجی مذکور، 
کنسول ایکس باکس 360 با 42درصد 
از آرا به عنوان محبوب ترین کنسول در 
بین ایرانی ها شناخته می شود و پس از 
آن هم پلی استیشن 3 با 33درصد رتبه 
دوم را بــه خود اختصاص داده اســت. 
پلی استیشــن 4 بــا 31درصــد تقریبًا 
2برابر ایکس باکــس 1 )14درصد( در  
ایران طرفــدار دارد و کنســول Wii هم 
فقط با 8درصــد آرا رتبه آخــر را به خود 
اختصاص داده اســت. یکــی از دالیل 
اصلی محبوبیت کنســول های نســل 
هفتمی سونی و مایکروسافت در ایران 
قیمت پایین بازی های آن هاست. جایی 
که به دلیــل اصطالحــًا کپی خوربودن 

این کنســول ها، بازی های آن ها قیمت 
خیلی کمــی )تقریبــًا 15 تــا 20 برابر 
کمتر از قیمت نســخه اصلــی بازی ها( 
دارنــد و در نتیجه خریــد آن ها راحت تر 
اســت. به عالوه دلیل دیگــر محبوبیت 
این کنســول ها در ایران، حمایت بنیاد 
ملــی بازی های ویدئویــی از بازی های 
آن هاســت که عماًل نســخه کپی شده 
بازی های کنسولی یا پی سی را به وسیله 
شرکت های مجاز در بازار توزیع می کند 
و البته این کار هیچ نفعی هم برای ناشر 
اصلی بازی نــدارد. ایرانی ها همچنین 
28درصد کنسول های خود را از طریق 
فروشــگاه های اینترنتــی خریــداری 

کرده اند.
با این حال نمی توان گفت که گیمر های 
ایرانــی عالقــه ای به خریــد بازی های 
اورجینال ندارند و محبوبیت 31درصدی 
پلی استیشن 4 نشــان می دهد که این 
قشــر حاضــر هســتند بــدون توجه به 
هزینه، بازی هــا روز دنیا را تجربه کنند. 
مورد بعــدی در ایــن نظرســنجی این 
اســت که 61درصد از گیمر های ایرانی 
بازی های خود را، چه اصل چه کپی، از 
طریق فروشگاه های داخلی خریداری 
می کنند. فروشــگاه هایی کــه فعالیت 
خود را مدیون عدم حضور یا ممنوعیت 
دسترسی به فروشگاه های معتبر جهانی 
هســتند. گیمر های ایرانــی 27درصد 
خرید های خود را از طریق فروشگاه های 
آنالیــن انجــام می دهند که  بــه عنوان 
نمونه می توان به دیجی کاال اشاره کرد. 

فروشــگاهی که بازی های کنســولی را 
فقط بــه صورت اورجینــال و بازی های 
پی ســی را بــه صــورت کپی شــده )از 
بازی های مجاز تأیید شده توسط بنیاد( 

به فروش می رساند.
در بیــن گیمر هــای کنســولی ایرانی، 
27درصد را دانش آموزان و دانشجویان 
و 17درصد را افراد فاقد شــغل تشکیل 
می دهنــد. حــال از بیــن این افــراد، 
49درصــد حداقــل یک بــار در روز و 
26درصــد چندیــن بــار در طــول روز 
مشــغول بــازی می شــوند. 54درصد، 
حداقل هر روز 1 ســاعت، 22درصد 3 
ســاعت یا بیشــتر و 5درصد هم بیش از 
5 ســاعت صرف بازی با کنســول خود 
می کنند. درباره سبک بازی های مورد 
عالقه ایرانی ها، آثار اکشن ماجراجویی 
FIFA 16 با 47درصد و آثار ورزشی )که 
در صــدر آن هاســت( بــا 21درصــد 

محبوب ترین ها هستند.
یکی از مشکالت همیشگی گیمر های 
ایرانی مربــوط به ســرعت اینترنت و از 
آن مهم تر پینگ پایین سرویس هاســت 
که باعث می شــود تجربه بخش آنالین 
بازی ها بــرای ما یک کابــوس یا رویای 
دســت نیافتنی باشــد! به همین دلیل 
هم 58درصد از افراد شــرکت کننده در 
نظرسنجی، از مشــکالت اینترنت گله 
کرده و آن را دلیلی بــرای تجربه نکردن 
)یــا تجربــه همراه بــا مشــکل( بخش 
چندنفــره بازی هــا عنــوان کرده اند. 
همچنین  31درصد از شرکت کنندگان 

در نظرســنجی هم اعــالم کرده اند که 
مشــکالت اینترنت آن ها دائمی است و 
همواره با این مشــکل روبه رو هســتند. 
البته 27درصــد افراد اعــالم کرد ه اند 
که روزانــه حداقل یک بــار و 15درصد 
هم چندین بار در طول روز آنالین بازی 
می کننــد. از بیــن گیمر هــای ایرانی، 
30درصد مشــتاق پرداخــت پول برای 
خرید های درون بازی هستند که دو سوم 
آن هــا )73درصد( ماهانــه کمتر از 30 
دالر و 21درصد هم بیــن 30تا85 دالر 
صرف خرید این نــوع آیتم ها می کنند. 
البتــه 4درصد از گیمر ها خــرج ماهانه 
خود برای ایــن آیتم ها را بین 85تا142 
دالر و 3درصــد هــم بیــش از 285 دالر 
اعالم کرده اند! )اینجا معلوم می شــود 
بیشتر گیمرها از کدام طبقه اجتماعی 

هستند!(
بر اســاس جمع بندی هــا، درآمد کلی 
صنعــت بازی هــای ویدئویــی در ایران 
140میلیون دالر اعالم شده که انتظار 
مــی رود این مبلــغ در ســال 2016 به 
167میلیــون دالر هــم برســد. البتــه 
برداشته شــدن تحریم ها باعث خواهد 
شد تا این مبالغ و ســود آن ها مستقیما 
وارد جیب ناشــران قانونــی بازی های 
ویدئویی شــود. مســئله ای کــه باعث 
می شــود تا ایران بــه عنوان یــک بازار 
باارزش برای این ناشران شناخته شود 
و نتیجه آن رشــد فعالیت کمپانی های 

بزرگ در کشور ما خواهد بود.
منبع:زومجی

ظاهرًاهیچچیزنمیتواندتأثیرچندانیرویبازاربازیهابگذارد

تحریمسیریچند؟
چی؟!

ســرعتی  بــا  م  تلگــرا
باورنکردنــی طــوری در 
زندگــی همــه مــا رخنــه 

کــرده که بــرای بعضی ها نفس کشــیدن بدون 
آن غیرممکــن اســت. همان طور کــه زمانی با 
همه گیر شدن فیس بوک و وایبر، موج صفحه ها 
و گروه های جدید بــه راه افتاد، امروز هم تلگرام 
پر شــده از کانال های مختلف. ایــن روزها دیگر 
تقریبًا تمام سایت ها، فروشــگاه ها، انتشارات، 
برنامه هــای تلویزیونی و خالصه هــر جایی که 
فکــرش را بکنیــد، کانــال دارند. در میــان این 
کانال ها، بعضی ها  واقعًا از مطالب خوب و جذابی 
برخوردارند که »کانال چی« یکی از آن هاســت. 
در این کانال بــا تقریب خوبی هر مطلب جالبی 
را می توانیــد پیدا کنیــد. از معرفــی بازی های 
جدیــد گرفته تا پیشــنهاد تماشــای فیلم های 
خوب جشــنواره فجر، پیشنهاداتی برای سبک 
لباس پوشــیدن و حتی طرز تهیــه یک دمنوش 
فصلی. در بسیاری از این زمینه ها کانال »چی« 
مانند یک ســرویس خبری عمل می کند و برای 
مثال لحظه به لحظه از وضعیــت اکران فیلم ها 
در جشــنواره فجر و نامزدها و برندگان ســیمرغ 
بلورین گزارش می دهد. بــه طور خالصه با یک 
کانال ســرگرم کننده روبه رو هستید که مثل یک 
مجله کامل سبک زندگی روزمره است و پیشنهاد 
می کنیم حتمــًا آن را به کانال هــای تلگرامتان 

CheeeChannel@  .اضافه کنید

AppleMusicبرایاندروید
امــروز  اپــل  کمپانــی 
سرویس موســیقی خود 
موســوم بــه اپــل موزیک 
را   )  Apple music  (
در پلی اســتور گــوگل در 

اختیار کاربران اندرویدی سراسر دنیا قرار داد. 
بر این اســاس عالوه بر دارندگان دستگاه های 
مبتنــی بــر iOS، اندرویدی ها نیــز می توانند 
 از ســرویس موســیقی اپل در کنار اپلیکیشن

 Beats Pill+  روی گوگل پلــی اســتفاده کنند. 
 iTunes همچنین دسترسی به اپل موزیک روی
ســازگار به پلتفرم گوگل هم کماکان امکان پذیر 
اســت. ســرویس موســیقی اپل یک ســرویس 
اســتریمینگ موسیقی اســت که به شما اجازه 
 iTunes می دهــد بــه آهنگ هــای موجــود در
گوش دهید. به این ترتیــب اپل موزیک دومین 
اپلیکیشن اپل است که در اختیار کاربران اندروید 
قرار می گیرد. نکته قابل توجه درمورد اپلیکیشن 
اپل موزیــک، هماهنگــی آن با زبــان طراحی 
اندروید اســت و به بیان ساده تر اپل تغییراتی در 
آن ایجاد کرده تا به نوعی حس اســتفاده  آن در 

سیستم عامل اندروید به کاربر منتقل گردد.
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

در آشــپزی، اینکــه غــذا را »چطــور بپزیم؟« 
فقط یک بخش ماجراســت. بخش مهم دیگر 
آشپزی که معمواًل هم به مشکل بزرگی تبدیل 
می شود، این اســت که اصاًل »چی بپزیم؟«. 
جمله ای که احتمااًل همه ما وقتی بچه بودیم 
هر روز صبح از زبان مادر خانه می شــنیدیم و 

حاال هم خودمان می گوییم. 
بعضی از دوستان شکمویمان برای رفع مشکل 
فوق سایتی راه انداخته اند با نام »چی بپزم«. 
این ســایت غذایی را به صورت رندوم به شــما 
پیشنهاد می کند. همراه با نام غذا، مواد الزم و 
زمان مورد نیاز برای تهیه غذا هم ارائه می شود. 
اگر هم پیشــنهاد سایت 
باب میلتان نبود، گزینه 
نیومــد، یکی  »خوشــم 
دیگــه بگــو« را می زنید 
تــا پیشــنهاد جدیــدی 
دریافت کنید. »چی بپزم« همچنین مشــکل 
»چطــور بپــزم« شــما را حل کرده و بــا گزینه 
»خوبه، چطوری درستش کنم؟« می توانید به 

قسمت دستور پخت غذا بروید. 
البتــه می توانید انتخاب کنیــد که غذاهایی 
که ســایت پیشــنهاد می دهــد، از چه نوعی 
باشــد. ماکارونی هــا، ســوپ و آش، غــذای 
ســنتی، غــذای دریایی، غــذای گیاهی و... 
انتخاب های شــما هستند.  »چی بپزم« برای 
اندروید و آی او اس اپلیکیشن دارد. همچنین 
بنا بر ادعای این ســایت، نیمی از درآمدهای 
ســایت صرف تهیه غذا برای کودکان گرســنه 
می شود. لذا می توانید از طریق بخش »کمک 

مالی« به کودکان گرسنه نیز کمک کنید.

چی بپزم؟

مهدی ســحابی را با ترجمه های ارزشمندش 
می شناســیم. او بسیاری از نویسندگان بزرگ 
غرب را در ایران شناســاند یــا نگاه ایرانیان را 
به آن ها تغییر داد. ســیلونه، سلین، سیمون 
دوبــووار، کالوینــو و فوئنتــس از جملــه این 
نویســندگان بودنــد. شــاهکار ســحابی نیز 
بی تردیــد بازگــردان رمان عظیــم ده جلدی 
مارســل پروســت، در جســت وجوی زمان از 

دست رفته است.
اما مهدی سحابی همان گونه که در نوشتن و 
ترجمه موفق بود، در نقاشی، مجسمه سازی 
و عکاســی نیز دستی چیره داشت. او چندی 

پیش بــه مرگی ناگهانی 
دیده از دنیا فروبســت و 
حاال گالری آرت ســنتر 
آثارش  از  نمایشــگاهی 
را برگــزار کــرده اســت. 

در این نمایشــگاه کــه مروری بــر دوره های 
مختلف کاری مهدی ســحابی دارد، بیش از 
50 اثر ازجمله آثار عکاســی، حجم و نقاشی 

به نمایش درآمده است. 
مراسم افتتاح این نمایشگاه 30 بهمن با حضور 
محمــود دولت آبــادی، رضا کیانیــان، حوری 
اعتصــام و جمعی از هنرمندان در آرت ســنتر 
برگزار شــد. کیانیان در بخشــی از سخنانش 
در این مراســم گفت: »سحابی وقتی صبح ها 
ترجمه می کند، آدمی منطقی است که روابط 
جهان را کشف می کند. پس از آن مثل بچه ها 
ســراغ بازیچه هایش می رود و مثل یک بچه از 
چوب و مواد دورریز طبیعت و زندگی استفاده 

می کند و به آن ها جان می دهد«.

مروری بر آثار سحابی

همــه مــا در حالــت معمــول می دانیم 
خواهیم مرد، اما شــاید واقعــًا به آن آگاه 
نباشیم. آدمی زمانی که با اتفاقاتی مثل 
مــرگ عزیزانش بــه وجود مــرگ آگاهی 
می یابــد، کیفیــت زندگــی اش بــه کل 

متفاوت می شود، زیرا این سؤال که »معنای زندگی 
چیســت درحالــی که با مــرگ پایــان می پذیرد؟« 
برایش بیش از هر وقت دیگری برجســته می شود. 
لف تالســتوی، نویسنده مشــهور روسی از کسانی 
است که زمانی به قطعیت مرگ پی برده و از آن پس 
زندگی اش دگرگون شــده است. تالستوی داستان 
ایــن دگرگونی را در کتابی بــا عنوان اعتراف تعریف 
کرده اســت. اینکه چگونه تا مرز خودکشــی رفته و 

چگونه اعتقاداتش زیر و رو شده است. او 
می نویسد: »پرسش من، همان پرسشی 
که مرا در پنجاه سالگی به خودکشی سوق 
می داد، پرسش بسیار ساده ای بود که در 
وجود هر انســانی نهفته است. پرسشی 
که زندگــی بدون آن ممکن نیســت، همان طور که 
من در عمل داشــتم این را تجربه می کردم. پرسش 
این بــود: حاصل کل زندگی من چه خواهد بود؟ یا 
به بیانی دیگر آیا در زندگی من معنایی هســت که با 
مرگی که به طور حتم در انتظار من اســت، از میان 
نرود؟« اعتراف را با ترجمه آبتین گلکار که از ســوی 
نشر گمان منتشر شده، بخوانید. حجم کتاب کم و 

قیمتش 8700 تومان است.

اعتراف

بهــرام بیضایی مــرگ یزدگرد را یک بــار در قالب 
تئاتر روی صحنه برد و بار دیگر فیلمش را ساخت. 
بیضایــی تئاتر مرگ یزدگرد  رادر ســال  1358 در 
تاالر چهارســوی تئاتر شــهر اجرا کــرد. فیلمش 
را هم در ســال 1360 ســاخت. فیلمی رنگی که 
مدت آن 120 دقیقه بود و بازیگرانی  چون سوسن 
تسلیمی، مهدی هاشــمی، امین تارخ و علیرضا 
خمســه در آن بــازی می کردنــد. امــا فیلم مرگ 

یزدگرد بر خالف تئاتــر آن بداقبال بود 
و تنهــا و تنها یک بار به نمایش همگانی 

درآمد. 
نمایش نامه مرگ یزدگرد پس از اجرایی 
که خود بیضایــی روی صحنه برد، تنها 

یک بار دیگر روی صحنه رفت. به کارگردانی گالب 
آدینه و در یک جشــنواره. اما حاال بعد از 30 سال 
کارگردانی جوان بار دیگر این اثر را در تماشاخانه 
ســنگلج اجرا کرده است. سهیل بابایی کارگردان 
این اجرا در این بــاره می گوید: »معتقدم این کار 
اثری جاودانه اســت، ما جسارت کردیم، اما تمام 
تالشمان را به کار بردیم که خجالت زده نباشیم«.
نمایش نامــه، برگرفتــه از داســتان مــرگ یزدگرد 
ســوم است که به مرو می گریزد و به طور 
ناشــناس در آســیابی پنــاه می گیرد. 
داســتان از زبان آســیابان، زن آسیابان 
و دخترشــان بیــان می شــود، اما همه 

روایت ها با هم متفاوت است.

مرگ یزدگرد

بــه ســینما می روید و  دو پیشنهاد از  نیمــی  تقریبــًا 
ساعتی را که در سالن هستید، می خندید. 
اما فیلمی که دارید تماشــایش می کنید، 
کمدی نیســت و مستند اســت. مستندی 
درباره یک فیلم ســاز. کارنامه چهل ســاله 
مهرجویی اثر مانی حقیقــی گفت و گویی 
اســت بلند بین داریوش مهرجویی، مانی 
حقیقــی، تعــدادی از منتقدان ســینما و 
برخــی از عوامل و بازیگــران فیلم های او. 
جذابیت فیلم در درجه اول خود مهرجویی 
و طنز کالم اوست و بعد از آن هم مدلی است 
که حقیقــی بخش هایــی از مصاحبه های 
جداگانــه اش بــا مهرجویــی و هــر یک از 
منتقدان و همکاران مهرجویی را در کنار هم 

چیده است.
آن طور که حقیقی می گوید مصاحبه ها از 
تابستان 85 و پیش از ساخت فیلم سنتوری 
آغاز شده، اما کامل کردن فیلم تا سال 90 به 
طول انجامیده است. طول زمان مصاحبه  
با شخص مهرجویی به 15 ساعت می رسد 
و عالوه بر آن با بسیاری دیگر از منتقدان و 
فیلم سازان یا بازیگران فیلم های او مصاحبه 
شده است که مجموع این مصاحبه ها بالغ 
بر 70 ساعت شــده اند. اما مسلم است که 
این همه صحبت در دو ساعت فیلم مستند 
نمی گنجنــد، به خصوص کــه از تکه هایی 
از فیلم هــای مهرجویــی هــم در این فیلم 

استفاده شده است. به همین دلیل در کنار 
فیلم کتابی تدوین شــده که در سال 92 از 
سوی نشر مرکز وارد بازار شده است. در این 
کتاب مانی حقیقی و مهرجویی کارنامه او 
را فیلم به فیلم از الماس 33 اولین فیلم او تا 
سنتوری آخرین فیلمش تا آن زمان بررسی 

می کنند.

اما نقطه شروع مســتند کارنامه چهل ساله 
مهرجویــی از پیشــنهادی اســت کــه از 
ســوی رضا میرکریمی عنوان شده است. 
خــود مهرجویی برای انجــام این کار مانی 
حقیقی را به میرکریمی پیشنهاد می کند. 
مهرجویــی در این باره توضیــح می  دهد: 
»زمانی که پیشــنهاد شــد فیلمی مستند 

دربــاره ام بســازند از مــن خواســتند کــه 
خــودم کارگردانی را معرفــی کنم، من هم 
مانی حقیقی را معرفــی کردم؛ چرا که فکر 
می کردم می توانیم با همدیگر رابطه حسی 

قشنگی داشته باشیم.«
خــود مانی حقیقــی، فیلمــش را یک نقد 
تصویری بر آثار مهرجویی توصیف می کند: 

»من در این مســتند، به دنبال ساخت یک 
فیلم ســینمایی پرتره نبودم و معتقدم این 
فیلم یک پرتره سینمایی نیست، بلکه اثری 
درباره کارنامه سینمایی داریوش مهرجویی 
است. کارنامه چهل ساله مهرجویی، نقدی 
تصویری بر فیلم های مهرجویی است و در 
این اثر به دنبال واشــکافی حقایقی درباره 

کارنامه چهل ساله مهرجویی بودیم«.
گفتنــی اســت داریــوش مهرجویــی از 
بزرگ ترین فیلم سازان قبل و بعد از انقالب 
ایران اســت. گاو از مهم ترین ساخته های 
پیش از انقالب او اســت. فیلمــی با تمی 
اجتماعی که در دوره ای ســاخته شد که 
ســینما پر بود از فیلم فارسی. مهرجویی 
پس از انقالب اولین بار با اجاره نشــین ها 
ســروصدای زیادی برپا کــرد. فیلمی که 
کمدی نبود ولــی خنده دار بــود و از این 
جهــت در فضــای انقالب و جنــگ اثری 
منحصربه فــرد شــناخته می شــد. با این 
حال احتمااًل مهم تریــن و تأثیرگذارترین 
فیلــم مهرجویــی هامــون بــود. فیلمی 
کــه نســل هامون بازهــا را در پــی خــود 
آورد. ســارا، پــری و لیال ســه فیلــم دیگر 
مهرجویی بود. اما تقریبــا همه منتقدان 
مهمان مامان مهرجویی را پایانی بر دوره 
طالیی فیلم سازی او می دانند. سنتوری، 
نارنجی پــوش و چه خوبه که برگشــتی از 

جمله کارهای اخیر او هستند.

کارنامهچهلسالهمهرجویی
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صفحـــــــه آخـــــــــر

باالخره این دکتــر جوان کار خود 
را کرد. وی کــه اســتاد راهنمای 
خود را به افشای ناگفته ها تهدید 
کرده بــود، باالخره چنــد دقیقه 
پــس از شــروع دفــاع از رســاله 
دکترایش فیلمــی را روی پرده نمایش نشــان داد که 
دود از کله همه شــان رقص کنان به آسمان رفت. این 
اختالف از زمان نوشــتن پروپوزال پایــان نامه دکترا 
شــروع شــد و نهایتًا یک ماه قبــل از جلســه دفاع به 
اوج خود رســید؛ هنگامی که اســتاد راهنما مدعی 
شــد، این پایان نامه سرتا پا مزخرف اســت و بهتر بود 
این دانشــجوی مقطع دکترا به جــای ادامه تحصیل 
می رفت و در کوره آجر پزی چای می داد دســت بقیه 
کارگرها. دانشجوی محترم در ایمیل هایی مکرر این 
اســتاد را تهدید به بازگویــی برخی رازها کــرده بود. 
حال درجلســه دفاع زهر خــود را ریخته بــود و حضار 
روی پــرده نظاره گر بــرادر اســتاد راهنمــا بودند که 
عمل شــنیع و منزجرکننده چرخاندن انگشت اشاره 

در دماغ خــود را به رخ بقیه می کشــید. دانشــجوی 
جوان به همین قســمت از فیلم اکتفا کــرد و خود نیز 
از نشــان دادن ادامــه فیلم شــرمش آمــد و در ادامه 
گفت حدود بیســت ســاعت از این دســت فیلم ها در 
اختیــار دارد که اگــر الزم باشــد، آن ها را هم نشــان 
خواهد داد. مثــاًل فیلم زبالــه ریختــن آن یکی برادر 
اســتاد در معابــر عمومی یــا رد کــردن چــراغ قرمز 
توســط خواهرزاده ایشــان یا از همــه بدتــر، فیلم با 
 پیژامه گشــتن خود اســتاد راهنما و هــزاران دقیقه 

فیلم دیگر.
در این هنــگام، اســتاد راهنما کــه رنگ بر رخســار 
نداشــت، در جــای خــود ایســتاد و ایــن اتهامات را 

این گونه پاسخ داد:
اول از همه این فیلم فوتوشاپ است.  -1

اگر فوتوشــاپ هــم نباشــد، نمی توان درســت   -2
تشــخیص داد که آن انگشــت، انگشــت اشــاره 

است یا انگشت کناری انگشت اشاره.
بنده هــم فیلم هایی دارم از این دانشــجو که اگر   -3

بــه اعضای هیئــت ژوری نشــان دهــم، 9 هم به 
رســاله اش نمی دهند. مثاًل فیلم هایی که نشان 
می دهد ایشــان حداقــل 3 بار در هفته شــب ها 
بــدون مســواک زدن خوابیــده اســت. البتــه 
کیفیت دوربیــن موبایــل بنده به اندازه ایشــان 
نیست و خواهشــمندم بعد از جلسه مدل گوشی 
موبایلشــان را هم بگویند. المصب کیفیتش فول 

اچ دی بود.
در آخر برای دفــاع از خود فقط این بیت شــعر را   -4
می توانم بخوانم که »گر داداش تو بود فاضل/از 

فضل داداش تو را چه حاصل؟«
در پایان با بررســی گفته های دانشجو و استاد راهنما 
و به علت کیفیت بســیار پایین فیلم های ضبط شــده 
توســط اســتاد که کیفیتش VGA بود بــا نظر قاطع 
هیئــت ژوری، نمره رســاله این دانشــجو 20 شــده 
و قرار شــد هر دو طرف تمــام فیلم ها را پــاک کنند و 
دانشــکده هزینه خرید یک عدد اســمارت فون را به 

استاد راهنما بپردازد.

4596...0935: چطوریــه کــه 2تا تیــم بازیکن 
تقلبــی دارن ؟ یعنــی هیــچ نظارتــی نمی شــه ؟ 
 قطعــا قهرمانی حق شــریف بــا تشــکر از روزنامه 

خوبتون.
   قهرمانی حق توئه کــه می فهمی این 

روزنامه خوبه. سرمقاله بعدی مال شما.
4613...0939: ســالم لطفا مسئله اســتفاده از دو 

بازیکن تیم ملي در تیم بهشتي را پیگیري کنید.
   چشــم. ایشــاال بعد از حل و فصل 
مشــکالت کی روش، مسئله ســربازی ارسالن 
کاظمی و مشــکالت تیم امید به این موضوع هم 

رسیدگی می شه.
0812...0919: تو »نامه وارده« براي تایم اختصاصي 
بدن سازي استادان نوشتید »تبعیض«.  شما استخر 

نمي رید که نمي دونید اونجا هــم هر روز بعدازظهرها 
که اتفاقــا کالس هاي ما تموم مي شــه یه ســانس 
مخصوص اســاتیده؟ چیز جدیدي نیست و اسمش 

هم تبعیض نیست.
   به آن اضافه کنید آسانســور شیمی 
و ســلف غذاخوری جدا و ... اســمش می شــه 

طبقه بندی اصولی افراد جامعه.
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شفافسازیمعنیبرخیاشعار
ایرانــی و زبــان  فرهنــگ 
شیرین آن پر است از الفاظ 
زیبــا و شــعر و ادب. البتــه 
این اشــعار پــر از واژه های 
»رویــم به دیوار« هســتند. 
مثــاًل می توانیــم بــه مطــرب و می و معشــوق 
اشــاره کنیم. در کشــور ما از ابتدا هم مرســوم 
بوده که مردم از زدن هــر حرفی منظور دیگری 
داشــته اند. حال اگر با نیــت چزاندن، پکاندن 
و چشــم درآوردن نباشــد، بــه آن می گوینــد 
آرایه هــای لطیف ادبی. شــاعر هــم فرموده: 
دانه  معنی بگیرد مــرد عقل، ننگرد پیمانه را گر 
 گشــت نقل. معنای نهفته در چند بیت را با هم 

ببینیم:
»گــر دایره  کوزه ز گوهر ســازند/ از کوزه همان 
برون تراود که دروســت« یعنی استاد هرچقدر 
هم با حال و درس هم هرچقدر گالبی باشــد، 

باز هم می توان گند زد.
»امیدوار ُبَود آدمی به خیر کسان/مرابه خیر تو 
امید نیست، شر مرسان« یعنی تو تقلب ندهی 

سنگین تری!
»ســال ها دل طلب جــام جم از مــا می کرد/ و 
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد« یعنی از 

پرینستون و آکسفورد و ام آی تی تمنا می کرد.
»مــرو به هند و بیــا با خدای خویش بســاز/که 
هر کجــا که روی آســمان همین رنگ اســت« 
یعنــی اپالی هــم بکنــی، آن طرف هم شــب 
 امتحان و نمودار و اســتاد وضعش همین است 

که هست.
»هــر کــه در این بــزم مقرب تر اســت/جام بال 
بیشــترش می دهند« یعنی حواســتان باشــد 
ناگهان محبوب اســتاد نشــوید که پــس فردا 
ببردتان پای تخته. خالصه در جهان هرگز مشو 

مدیون احساس کسی.
»از هــر چه مــی رود ســخن دوســت خوش تر 
است/پیغام آشــنا نفس روح پرور است« آخ آخ 
 گفتــی ای حضرت شــاعر! مخصوصــًا جزوه 

دوست.
»ازمکافات عمــل غافل مشــو/گندم از گندم 
بروید جو زجو« یعنی بله، شب امتحانی هم در 

راه است، جمع کن بساط جنب جکوز را.
»گفتا زکه نالیم که از ماست که بر ماست« یعنی 
ز ســلف بنال که از کــوزه همان بــرون تراود که 

در اوست!
»می بخور، منبر بسوزان، آتش اندر خرقه زن« 
یعنی دیگر شاعر به چه زبانی بگوید، هر کاری 

می خواهی بکن ولی درس نخوان.
و در نهایــت »آب زنیــد راه را/ هیــن کــه نــگار 
می رســد، مــژده دهیــد بــاغ را/بــوی بهــار 
می رســد«. ایشــان هم آرایه ادبــی و کنایه و از 
این دســت سوســول بازی ها را مداخله نداده، 
دارد داد می زنــد کالس هــا دو ســه هفته قبل 
 از عیــد تــق و لق انــد. ایــن ســنت بدجــوری 

آبا و اجدادی است.

این شماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به دیوار، مخصوصًا از نوع کوتاهش. تقدیم می کنیم به مسئول، مخصوصا 
از نوع مصلحت دانش. تقدیم می کنیم به دانشــجو، مخصوصًا از نوع شــریفی اش که اختیار هیچ چیزش دست 

خودش نیست. تقدیم می کنیم چون این گونه نیست که خودش نخواهد، چون نمی گذارند دستش باشد!
تقدیم می کنیم بــه گروه های فرهنگــی، مخصوصًا گروه کوه و یاریگران و هنرهای تجســمی که یــک اتاق هم از 

سرشان زیاد است. تقدیم می کنیم به موسیقی که کاًل خودش چیز بدی است، چه برسد به کنسرتش.
در آخر هم تقدیم می کنیم به مســئوالن عزیز که با درایت جلوی این چیزهای بد را می گیرند که اگر نمی گرفتند، 

ما خودمان هرگز نمی فهمیدیم. شاید هم نمی گذاشتند که بفهمیم!

تقدیممیشودبه...

حامد تأّملی

یاسمن رضایی


