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زبانم الکن است
از زمانی که قرار شد سرمقاله 
را مــن بنویســم، آن هــم با 
موضــوع »مــادر«، تــا این 
لحظه ســه بار نوشــتم و به 
دلم ننشســت. کار سختی 
اســت، حق بدهید. از فرمالیته نوشتن بیزارم. 
فــرض بگیرید این طــور می نوشــتم: خداوند 
می خواســت نمونه فرشــته را بر زمین بیافریند 
مادر را خلق کرد. این گونه عبارات به کار تلگرام 
و کپشن نویســی می آید. بگذارید امروز از زبان 
دلم کمک بگیرم و به نیابت از همه شما نامه ای 
کوتاه به مادرانمان بنویسم. پیش از شروع نامه 
برای همه مادران عرش نشین و ازدنیارفته آرزوی 

علو درجات می کنم. 
مادرم سالم! روزت مبارک. من که یادم نمی آید، 
ولی تو قطعًا به یاد داری که من از پیش از تولدم 
چقدر برایت ایجاد زحمت کرده ام. نمی دانم آن 
زمان که فهمیدی قرار اســت بچه دار شوی چه 
حســی به تو دست داد، بار مسئولیت سنگینی 
را کــه حس کردی نمی توانــم تصور کنم. وقتی 
مــرا در بطن خودت جــای دادی، در راه رفتن و 
نشست و برخاست هم محدود شدی. شنیده ام 
کــه دردی در عالم بــا درد وضع حمــل برابری 
نمی کند. می گویند مشابه این درد برای مردان 
در دفع ســنگ کلیه اســت. القصه می گویند با 
شــنیدن اولین صدای گریه مــن در این دنیا تو 
از شــادمانی تمام درد هایت را فراموش کردی. 
چه دردی را تحمل کردی که خداوند به پاس آن 
وعــده داد هرگاه مادری فرزندش به دنیا می آّید 
از تمام گناهانش پاک می شود. در دو سال بعد 
خواب را از شــب هایت و آســایش را از روز هایت 
گرفتم. بزرگ تر شــدم و تو، همراه مهربان، مرا با 
زحمت فراوان بزرگ کردی. پشــت لبم که سبز 
شد، برایت شاخ وشانه کشیدم و گاه وبیگاه تو را 
آزردم. فراموش کردم ناغافل چگونه دل نازکت را 
با سرکشی هایم شکستم. مهربان مادر، تو برای 
من بهترین بودی، دریغــا که من برایت بهترین 
نبودم. هرگاه در ذهنم خدا را تصور می کنم، او را 
مادری مهربان می یابم. چقدر صفات خدایی در 
تو جمع شده است. بخشش بدون توقع، گذشت 
و بردبــاری. این روزها هرگاه بــه یادت می افتم 

رحمت و مغفرت خدا را به یاد می آورم. 
بر من ببخش که برای همه وقت گذاشتم، جز تو. 
بر من ببخش که آن قدر که تو به من زنگ زدی، پیام 
دادی، احوال پرســم بودی، من نبودم. اما مادرم 
می خواهم از امروز روشم را عوض کنم. در روایات 
آمده است که اگر فرزند تا بهشت مادرش را بر پشت 
گذارد و پای پیاده رود، جبران زحماتش را نکرده 
است. تو بگو من چگونه باشم؟ می دانم اگر اینجا 
بودی جواب می دادی: »فقط شاد باش و راضی«. 
کریما که تو هســتی! مادرم تو سهیم هستی در 
تمام کار های خیر من. امیدوارم آن گونه زیســت 
کنم که برایت باعث افتخار باشم. آرزو می کنم تو 
هم عاقبت به خیر باشــی و تا روزی که سایه ات بر 
سرم است محتاج هیچ کس نباشی. مادرم! زبانم 
الکن است برای آنکه ســپاس تو گویم، این نامه 

را از فرزندت بپذیر ای سفیر روشنایی و امید.
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یک هفته با مغز
هفتــه آگاهــی از مغــز )Brain Awareness week( رویدادی جهانی اســت که 
اولین بار در سال 1995 نام گذاری شد و همه ساله در هفته سوم ماه مارس )اواسط 
اسفندماه( و با هدف آشنایی بیشتر با علوم اعصاب و علوم شناختی برگزار می شود. 
انجمن علمی »شناسا« که در این حوزه ها فعالیت می کند برای این هفته چند برنامه 

دارد. ازجمله اکران فیلمی با موضوع رابط های ذهن و کامپیوتر در روز یکشــنبه و نقد آن از ســوی مهندس 
حاجی شمسایی، همایش »مغز، ذهن و شناخت« در روز چهارشنبه 16اسفند و نیز نمایشگاه کتاب. برای 

کسب اطالعات بیشتر از این انجمن جوان و باانگیزه به کانال آن ها @Shenasa_Sharif مراجعه کنید.

کافه ای موقت ولی متفاوت
اگر این روزها از جلوی شــریف پالس رد شده باشــید، احتمااًل متوجه غرفه ساده 
ولی باصفای کانون یاریگران شده اید. کافه یاریگران که از شنبه شروع به کار کرده 
است، تا فردا پابرجاست. منوی کافه بیش از 50 خوراکی دارد و می توانید در آنجا 
فوتبال دســتی هم بازی کنیــد. نکته جالب توجه دیگر که درمــورد کافه یاریگران 

وجود دارد این است که بخش درخورتوجهی از برگزارکنندگان این غرفه از دانشجویان ورودی 96 دانشکده 
مهندسی شیمی و نفت هستند. قرار است تمام درآمد حاصل از این کافه صرف امور خیریه شود و ازاین رو با 

سرزدن به این کافه می توانید با یک تیر، دو نشان بزنید. ارزش امتحان کردن را دارد.
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برگــزاری هشــت دوره  از  پــس  گزارش
نمایشــگاه کار در دانشگاه، اولین فراز مالجعفری

دوره آن در مقیاس ملی نیز برگزار شــد. فرصتی برای 
جمعیت متقاضی کار که با فرصت های  شــغلی آشنا 
شــده و بتوانند جذب شــرکت های معتبــر حاضر در 
نمایشگاه شــوند. همچنین این نمایشــگاه که هفته 
گذشته در بوستان گفت وگو برگزار شد فرصتی بود برای 
دانشجویان و فارغ التحصیالن که مهارت های موردنیاز 
روز را بشناســند و  با افراد موفق در کســب وکار آشــنا 

شوند.
نمایشــگاه بــا اســم جدیــد خــود، نمایشــگاه کار 
ایران، پنجشــنبه گذشــته در مجتمع نمایشــگاهی 
شــهرداری تهران در بوســتان گفت وگو آغاز شد. در 
این نمایشــگاه بیش از شصت شــرکت معتبر کشور 
و جمع زیــادی از فارغ التحصیالن، دانشــجویان و 
دیگــر متقاضیان حضور داشــتند که نویــد تعاملی 
خوب بین ســازمان ها و کارجویــان را می داد. دکتر 
شریف خانی، استاد دانشکده برق و دبیر نمایشگاه 
از دوره اول در شــریف تا دوره اول ملی بوده اســت. 
در بخشــی از صحبــت های او می خوانیــم که دلیل 
اصلی برگــزاری چنین نمایشــگاهی، ایجاد بســتر 
مناسب برای تقابل مستقیم کارفرمایان و کارجویان 
به عنوان روشــی جدید در اطالع رسانی محیط های 

کار و اجتماع است.

جذب نیرو
درمقابل کارجویان، دغدغه مهم سازمان ها، چگونگی 
جذب نیروی مناســب بود. مثل هر نمایشگاه دیگری 
جلب توجــه حاضریــن اولین گام در ایــن زمینه بود و 
تسهیل مســیر آشــنایی، ســازمان را به فرد موردنیاز 
خــود نزدیک تــر می کــرد. به طــور مثــال هلدینــگ 
»ســولیکو« ضمن ارائه فرم مشخصات، تست رایگان 
محصــوالت کاله را داشــت، یا بعضی شــرکت ها مثل 
»همکاران سیســتم« و »رهنما«، با قــراردادن محلی 

برای بــازی، افــراد را ترغیب به حضــور در غرفه خود 
می کردند. از شکل غرفه ها که بگذریم، سخن دوست 
خوش تر است! آراستگی افراد حاضر در غرفه ها یکی 
از مهم ترین و همه گیرترین عوامل جذب افراد به غرفه 
بود. بعضی شــرکت ها توانســتند با گسترده ساختن  
فرصت شغلی خود، جمع کثیری از حاضران را به سمت 
خود بکشانند. مثاًل مجموعه هایپراستار، تقریبًا برای 
تمام افراد حاضر در نمایشــگاه، فرصت شغل و ترقی 
داشت. هایپراستار در ابتکاری جالب، کیوسک تلفنی 
درست کرده بود تا افراد در 2 دقیقه خود را معرفی کنند 
و بگویند چه در چنته دارند. شرکت فردیس البرز هم با 
مسابقه تست هوش توانسته بود تعداد فراوانی از افراد 

مختلف را جذب کند.
 شرکت های بزرگی مثل همراه اول با کم کردن مدارک 
و مهارت هــای موردنیــاز خود توانســته بودند، جمع 
بزرگ تری از کارجویان را پوشــش دهنــد. نیازنبودن 
به ســابقه کاری، یا اتمام تحصیل، هر فــردی را قانع 
می کرد که می تواند شــغلی را بیابد که دوســت دارد. 
سازمان هایی مثل ایرانســل یا گلرنگ هم بودند که با 
اعداد و ارقام بزرگ خود، ازقبیل فروش سالیانه یا تعداد 

کارمندان توانستند اعتماد کارجویان بسیاری را برای 
پرکردن فرم خود جلب کنند.

مهندس نه! برنامه نویسی و فروش
نکتــه ای کــه در نمایشــگاه امســال بــرای همــگان 
ملموس بود نیازهای محدود و مشخص سازمان های 
شــرکت کننده بود. فــرد موردنظــر اکثر ســازمان ها 
می بایســت توانایــی کار در یکــی از دو زمینه اصلی 
موردنیــاز روز را داشــته باشــد: نرم افــزار یــا فروش. 
شــغل هایی مثل مهندس برنامه نویســی، طراح وب، 
توسعه نرم افزاری سازمان، مدیر مارکتینگ، بازاریاب، 
برندیگ و فروش، تبلیغات و... نیاز تمام شــرکت های 
حاضر در نمایشــگاه بود. این موضوع از ســویی فضا 
را برای افراد حاضر در این رشــته ها بســیار مطلوب و 
از ســوی دیگر دانشــجویان و فارغ التحصیالن دیگر 
رشته ها را تاحدی ناامید می کرد. به نظر می رسد برای 
پیداکردن شــغلی مناسب در آینده، فرد باید عالوه بر 
تبحر در رشــته خود، زبان، تجربه و دیگر موارد خاص 
مورد نیاز شــرکت ها، مهارت های نرم افزاری و مربوط 

فروش را نیز داشته باشد.

آموزش رایگان
در کنــار این ارتباط مســتقیم بین کارفرمــا و کارجو، 
فعالیت هــای دیگــری نیــز در نمایشــگاه جریــان 
داشــتند.کارگاه های آموزشــی مربوط به کسب وکار، 
سخنرانی های مســئوالن، ثبت نام در خود نمایشگاه 
کار و آشــنایی با افراد موفق در صنعت از فعالیت های 

فرعی اولین نمایشگاه کار ایران بود.
حتی بعضی از شــرکت ها مثل رهنما، فرصت هایی را 
برای کارآموزی افراد یا یادگیری مهارت های موردنیاز 
ارائه می کردند. مهارت سنجی افراد نیز  جزء برنامه های 

بعضی از سازمان ها بود.
برخی شرکت ها از بستر این نمایشگاه استفاده کرده 
و محصوالت خود را  نیز به حاضران معرفی می کردند. 

گزارشی از اولین نمایشگاه ملی کار ایران

کار کنیم یا برنامه نویس شویم؟
Ó	 دو شــماره از ســه گانه نشــریه »حیات« به

مناســبت ایام میــالد حضرت زهــرا)س( 
منتشــر شــده اســت. در شــماره اول، که 
یکی دو هفته پیش به میز نشــریات رسید، 
حیاتی ها مســئله حضور اجتماعی زنان را 
بررسی کرده بودند. شماره جدید اما به مقوله 
مغفول مانده ازدواج دانشــجویی پرداخته 
اســت. بروبچه های هیئت الزهــرا)س( در 
این شــماره گفت وگــوی متفاوتــی با زوج 
شریفِی موفقی داشته اند و از نگاه مجردها، 
متأهل هــا و حتی ازدواج ســتیزها موضوع 
ازدواج دانشجویی را بررسی کرده اند. توجه 
ویژه بــه روایت های دانشــجویی و پرهیز از 
اطاله کالم، مهم ترین شاخصه نشریه رسمی 
هیئت اســت. اما در بسیاری از نوشته های 
»حیات« می توان شــلختگی و آشــفتگی 
دید. ویراستاری، آخرین و یکی از مهم ترین 
بخش های انتشار نشریه است و در نبودش، 

حتمًا هر نشریه خوبی، چیزی کم دارد. 
Ó	 مســتقلی ها هفته پرنشــریه ای را پشت سر

گذاشــتند. ویژه نامه »صــدف« با محوریت 
سخنان دکتر گلشنی و تحلیل اوضاع فعلی 
دانشگاه منتشر شد تا مستقلی ها، در کنار 
بســیج، تنها گروه هایی باشــند کــه به این 
سخنان جنجالی و پیامد های بعد آن واکنش 
رسانه ای داشته اند. محتوای این »صدف« 
بدیع و متفاوت به نظر می رسید.  بخش اول 
یادداشــت پرارجاع و رواِن محمدحســین 
بادامچی درباره تاریخ شریف با تیتر »جسد 
سرگشته MIT« عماًل مهم ترین مطلب این 
شماره از صدف بود. مستقلی ها این هفته 
»الف ها«یشان را هم به میز نشریات رساندند . 
نشریه فرهنگی مستقل، این هفته یادداشت 
متفاوتی درباره »به وقت شام« حاتمی کیا، 
به قلم محمدقائم خانی داشت و یک مطلب 
تخصصی هنری درباره هنر ارزشی. هرآنچه 
از ضعف هــای فنــی و ظاهــرِی »صدف« 
تاکنون گفته ایم، درباره »الف ها«ی مستقل 

هم صدق می کند!
Ó	 بازار نشریات دانشکده ای هر هفته پررونق تر

از گذشته می شود و این بار نوبت »رایانش« بود 
تا با طرح جلدی نوستالژیک، به سراغ مسائل 
آموزشی دانشکده کامپیوتر بروند. استفاده 
حداقلــی از تصویر و فاصلــه کم خطوط هم 
این شــماره »رایانش« را درمقایسه با شماره 
قبلی ضعیف تر کرده بود.  نکته برجســته در  
»رایانش« حضور دانشجویانی از طیف های 
مختلف سیاسی،  هم از انجمن اسالمی  و هم 
از بسیج، در میان فهرست همکارانش است. 
نشــریه دانشــکده ای دیگر »در دانشکده« 
میم شیمی نفتی ها بود که مقاله مهم آن مربوط 
به ســمپاد، به قلم محمدحسین هوائی بود. 
البته به نظر می رسد »در دانشکده«درمقایسه با 
قبــل کم کم درحــال خارج شــدن از صورت 
درون دانشــگاهی اســت و مطالــب مهم آن 
بیشــتر بــه خــارج از دانشــگاه برمی گردد.

عکس خبری

کاروانی متفاوت عازم کرمانشاه می شود
زلزلــه ســخت ســرپل ذهــاب و کرمانشــاه و هزاران روســتا 
هنــوز در یادمان اســت که هــم رویش ویرانــی و درد بود و هم 
رویــش همدردی و نوع دوســتی بی نظیر مــردم ایران درقبال 
هم وطنانشــان. این بار خیریه حاتم )برخاســته از شــریف( با 
همکاری گروه فردای ســبز در قالب برنامه »دســتی مادرانه« 
شــروع کرده اســت به جمع  آوری اســباب بازی برای کودکان 
کرمانشاهی. وظیفه پخش اقالم برعهده فردای سبزی هاست. 
حدود 300 عروســک، 400 اسباب بازی، 1600 توپ و 700 
پازل و آبرنگ تا به امروز جمع آوری شده است. امروز آخرین روز 
جمع آوری اقالم است، ولی اگر می خواهید باز هم اسباب بازی 
هدیــه کنید، بچه های اردوی جهــادی در نوروز برای کودکان 

زلزله زده عیدی می برند.

میز نشریات
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SC3 پایان پنجمین
پنجشنبه دهم اسفند، دانشگاه شریف میزبان بزرگ ترین مسابقه دانشجویی مهندسی 
شیمی ایران بود. مسابقه SC3 را که اخیرًا پنجمین دوره خود را گذرانده است، گروه 
علمی دانشــجویی کیمیا و به سرپرستی دکتر بزرگمهری برگزار می کند. مبنای این 
مسابقه حل مسائل مهندسی شیمی با استفاده از برنامه نویسی است و تالش دارد 

توانایی حل کامپیوتری مسائل و مدل سازی آن ها را در دانشجویان رشته های مهندسی شیمی و نفت و پلیمر تقویت 
کند. مسابقه این دوره با سؤاالت سختی همراه بود؛ به طوری که بسیاری از تیم ها موفق نشدند سؤالی را حل کنند. 
درنهایت مقام اول مسابقه به تیمی از دانشگاه شریف رسید و جایگاه دوم و سوم به تیم هایی از دانشگاه شیراز رسید.

وقتی قرار نیست ببری
دیروز تیم قدرتمند و شایســته فوتسال شــریف در دیداری عجیب با نتیجه 8بر4 
مغلوب فوتســال دانشگاه تهران شــد و در نیمه نهایی گیر کرد. بخش عجیب این 
مســابقه این بود که ابوجود اختالف 4گله در نتیجه نهایی، شریف در این بازی از 
تهران سر بود! اما ظاهرًا مهم نبود چقدر شریفی ها خوب بازی کنند، قرار بر باخت 

بود. فوتســالی ها از موقعیت های بی شــمار خود فقط 4 گل زدند و تهرانی های فرصت طلب از 10 موقعیت 
خود 8 گل. امروز ساعت 10:30 شریف برای مقام سومی در دانشگاه تربیت مدرس به میدان می رود. جای 

فوتسال شریف در المپیاد سال آینده خالی خواهد بود.

شماره 753  سه شنبه 15 اسفند 96 بــــــــخش  خـــــــبری

از داشتنش ناگزیریم
امید را می گویم. چیزی که  مرتضی یاری

انگار درحال نایاب شــدن اســت، یا دســت کم 
کمیاب شده است. جهان با همه وسعتش این 
روزها برای بســیاری از دوستان و هم وطن های 
ما تنگ شده، یا به چشمشان تنگ می آید. بیراه 
هم نمی گویند. انگار بدبختی و نابه ســامانی از 
زمین و آسمان بر این سامان و مردمانش هجوم 
آورده اســت. بــاز هــم دســت کم دوســتان و 
هم وطنــان مــا روزگارشــان را چنیــن توصیف 
می کنند. از میان فرم های لطیفه سازی هم انگار 
ژانرهای »وطنم پاره تنم«، »مملکت اســت« و 
»تنها در ایران«، از فرم لطیفه به محتوای زندگی 
منتقل شده  است و روزوشب همه چیز را از همین 
زاویــه می بینیــم، می خوانیــم می شــنویم و 
می گوییم. اخبار پر است از سقوط، بی تدبیری، 
بحران، آسیب و سیاهی های دیگر. اما آنچه در 
میان همه این سیاهی ها بیشتر نگرانت می کند، 
ناامیــدی تقریبــًا مطلق همه اســت. انــگار از 
مسئول و استاد و پیشکسوت و جوان و دانشجو 
هیچ کس امیدی به آینده ندارد. فردا از نگاه همه 

سیاه و البته سیاه تر از امروز است. 
ناگوارتــر آنکــه آینده نگــری، فرهیختگــی و 
دانش هم بــا همیــن ناامیدی پیونــد خورده 
اســت. توجیه گری، ســاده لوحی یا وابستگی 
هم صفات آن هایی شــده اســت کــه به دلیل 
شــواهدی که امروز می بینند، اندک امیدی به 
فردا دارند. بی شــک آینده نگری متضمن نقد 
وضع موجود و تالش برای بهبود است. همین 
ســتون »حرف زیادی« از روز شروع شدنش پر 
بوده از شــمردن کاستی ها و کژی ها. تأکید بر 
ایــن نکته از این بابت بود کــه نگارنده مخالف 
برشمردن یا پرداختن به مشکالت نیست، نقد 
را هم ذاتی و جدایی ناپذیر از رســانه می داند؛ 
اما اگر اندکی امید به آینده نباشــد نوشــتن یا 
خواندن حتی همین ستون هم بیهوده است. 
بگذریم از اینکه تصویر عمومی امروز از هجوم 
فالکت و ایســتادن بر قله بی ســامانی جهان 
به جد خدشه پذیر اســت و راستش را بخواهید 

چندان هم منطقی نیست. 
شــاید اســمش را جبر جغرافیــا بگذارید، اما 
بپذیریــم که میهــن هنــوز بخشــی از هویت 
چنــان  روزی  اســت  ممکــن  آدم هاســت. 
جهان وطنی همگانی شــود که زندگی در هیچ 
گوشــه ای از ایــن کره خاکی تفاوتی با گوشــه 
دیگری نداشته باشد. اما امروز ما در این گوشه 
از جهان زاده شده ایم. کسی دیگر جز ما هم بنا 
نیســت اینجا را سامان دهد. هنوز کسی از من 
و شما برای این خاک دلسوزتر نیست. در میانه 
غرزدن ها، شــکایت کردن ها، ناله و فغان ها کار 
از دستمان نشود و پیر و جوان بی هیچ کورسوی 
امیدی نمانیم. انســان به امید زنده اســت، و 
صدالبته وطنش. خالی کردن زمین و بی عملی 
فقــط کمک به تحقق همان ســیاهی فراگیر و 

بی پایانی است که از آن ناالنیم. 

بنــر بزرگ جلوی دانشــکده کامپیوتر را یادتان اســت؟ نهاد رهبری برنامه ای با عنوان »علم متعهد« برگزار کــرد تا در آن ضمن جاانداختن این  کلیدواژه که از میان سخنان رهبری انتخاب شده است، مدال های المپیادی های شریفی را که سال گذشته به رهبر انقالب هدیه داده بودند، گزارش
همراه با چفیه ای به آن ها برگرداند. همایش برخالف اکثر همایش های دانشگاه به موقع آغاز شد و مخاطب از ساعت 14:30 می توانست بخشی از محتوای تصویری 
را که به سفارش نهاد رهبری تهیه شده بود، روی صفحه نمایش بزرگ اجاره شده ببیند. کمی بعد با حضور رئیس دانشگاه و وزیر علوم، با قرائت دکتر میعاد صالحی 

و پخش سرود ملی همایش کلید خورد. در این گزارش مهم ترین بخش  صحبت های سخنرانان همایش را مرور می کنیم:

دکتر فتوحی، رئیس دانشگاه
Ó	 ویژگی متعهدبودن به علم مربوط نمی شود، بلکه به

فردی که از آن استفاده می کند بازمی گردد.
Ó	 دانشــگاه قصــد دارد همایشــی بین المللی برای

معرفی تمدن ایرانی و اسالمی به زودی برگزار کند 
)آذر 97(.

Ó	 جا دارد برای ارتقای بهره وری دانشگاه ها و آموزش
عالی کشور، دست دانشگاه ها در برخی مسائل باز 
گذاشته شود. به طور مثال می توان به اختیار بیشتر 
در جذب هیئت علمی، جذب منابع مالی، پذیرش 

دانشجو، طراحی دوره های جدید اشاره کرد.
Ó	 لزوم ارتقای مفهوم تعهد از همایش و ســخنرانی به

واقعیت، آشنایی بیشتر دانشجویان با تاریخ و تمدن 
کشور و اسالم است. به همین منظور باید در تدریس 

و محتوای دروس عمومی بازنگری داشته باشیم.

دکتر غالمی، وزیر علوم
Ó	 امروز انتظار از دانشــگاه برای حل مسائل مختلف

جامعه بی ســابقه است. یا ســؤاالت خیلی بیشتر 
شده اســت، یا انباشــتی از مطالبات گذشته را به 

ارث می بریم.
Ó	 در گذشته شاهد توسعه کمی بسیار زیاد واحدهای

آمــوزش عالــی بوده ایــم. به هــر دلیلی کــه این 
تصمیمــات زمانــی گرفته شــد، امــروز وضعیت 
به گونه ای است که احتمااًل باید روی تجمیع برخی 
واحدهــا تمرکز کنیم. ضمن آنکه شــورای انقالب 
فرهنگی نیز در سال 94 سامان دهی این وضعیت 

را بر وزارت علوم تکلیف کرد.
Ó	 یکــی از کارهایی که بــرای ســامان دهی آموزش

عالی انجام دادیم منع پذیرش دانشــجو توســط 
پژوهشــگاه های وابســته بــه نهادهــای اجرایی 

غیروابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت بود.
وزیــر علوم پس از صحبت هایش از جمع عذرخواهی و 
بعد از رونمایی از پوســتر همایش سال آینده، سالن را 
ترک کرد. پس از وزیر، یکی از دانشــجویان نخبه پشت 
تریبون رفت و از ســنگ اندازی مسئوالن دانشگاه سر 
راه دانشجویان نخبه انقالبی گله کرد. پس از وی نوبت 

به حاج آقا رستمی، رئیس نهاد رسید.

حاج آقا رستمی، مسئول نهاد رهبری دانشگاه
Ó	 روزی دانشــگاه را نســل اول معرفــی کردیــم، که

کارشناس آموزش می دهد و روزی دانشگاه، نسل 
ســوم و ثروت آفرین معرفی شــد. امروز صحبت از 
نسل چهارم است که رهبری جامعه را برعهده دارد. 
رهبر معظم انقالب از دانشگاه تمدن ساز صحبت 
می کنند که بر مبنا و پایه انسان های خودساخته و 

متعهد است. کاش همکاران فلسفه علم وارد گود 
شــوند و بگویند آیا می توان دانشــگاه نسل پنجم 
داشت که عالوه بر آموزش کارشناس و تولید علم و 
ثروت و رهبری جامعه، دانشگاهی انسان ساز باشد.
پس از صحبت های حاج آقا رستمی، نوبت به رونمایی 
هم زمان ســایت رهبــری و همایش از ســخنان رهبر 
انقالب بــرای اولین بار بود. پایــان صحبت های رهبر 
انقالب بــا آغاز پنل تخصصی اســتادان گــره خورد. 
خالصه ای از صحبت های اســتادان دانشگاه درباره 

علم متعهد به شرح زیر است:

دکتر مشایخی، استاد و بنیان گذار دانشکده 
مدیریت و اقتصاد دانشگاه

Ó	 یک جنبه از علم متعهد علمی اســت که براساس
واقعیت و داده ها و نه براساس رأی شخصی منتشر 
شــود و حکم دهــد. جنبــه دیگر به عالــم متعهد 
برمی گــردد. عالم متعهد کســی اســت که بدون 
پیش داوری فعالیت علمی کنــد. یک منظر دیگر 
بحث این است که نتایج علم را چگونه به کار گیریم. 

Ó	 اگر یافته های ما استحکام داشته باشد باید بتوانیم
آن ها را در قالب مقاله منتشر بکنیم. البته باید سؤاالت 

مرتبط با موضوعات و دغدغه های جامعه باشد.

 دکتر نایبی، استاد دانشکده برق
Ó	 اصــل علم متعهد علمی اســت کــه در درجه اول

دغدغه مســائل جامعه را داشته باشــد. علم نافع 
علمی اســت که مورد استفاده داشته باشد. حتی 
االن اگر نداشته باشد، در آینده داشته باشد. مثل 
علوم پایه که زیربنای مهندسی هستند و در ابتدای 

زنجیره تولید علم نافع هستند.
Ó	 در علم خیلی مسائل هست که دانستن یا ندانستن

آن هــا توفیــری نمی کنــد. برخی همــکاران نیز 
متأسفانه بدون توجه به کاربرد در جامعه زمینه خود 

را انتخاب می کنند.
Ó	 یکی دیگر از عوامل تعیین کننده در انتخاب زمینه

تحقیقاتی، حمایت مالی از پروژه هاست. حمایتی که 
معمواًل از نهادهایی خارج از دانشگاه تأمین می شود. 

Ó	 برخی دائم درباره ارتباط صنعت و دانشــگاه با من
صحبت می کنند. من یک بار سؤال را برگرداندم که 
بــرای ارتباط دو چیز، باید اول این دو وجود داشــته 
باشند. صنعتی که دورش را بسته باشیم و محصولی 
را با قیمتی چندبرابر آنچه باید باشد تولید می کند، 
صنعت نیست. این اصاًل احتیاجی به دانشگاه ندارد. 
مثل ایران  خودرو و ســایپا. ولی شما اگر سامسونگ 
داشته باشید، خودش دانشگاه را پیدا می کند. من 
کمترین تقصیر را در این ارتباط به دانشگاه می دهم.

Ó	 شــرکت های غولی که غول زاده شده باشند، مثل
فوالد و ذوب آهن و ایران خودرو و... اصاًل مسئله ای 
ندارنــد که بخواهند به دانشــگاه رجوع کنند. اگر 
شــرکتی نوآورانه و فناورانه باشــد که تمام مراحل 
رشد را از کوچک به بزرگ طی کرده باشد، مثل اپل 

و مایکروسافت، خودش دانشگاه را پیدا می کند.

 دکتر یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه
Ó	 تفاوت علم ســکوالر و علم دینی این است که علم

دینی پدیده ها را به عنوان آیات و نشانه های خلقت 
خدا بررســی می کند و علــم ســکوالر پدیده ها را 

مستقل از روح پدیده ها تحلیل می کند.
Ó	 ژاپن را ببینیم. آیا نداشتن تأخیر حتی یک دقیقه ای

افتخار است، درحالی که بیشترین خودکشی را در 
کشورت داشته باشی و مردمت )مردم ژاپن( تبدیل 

به ربات شده باشند؟

گزارشی از اولین همایش علم متعهد

تعدادی از دانشگاه ها تجمیع خواهند شد

حرف زیادی
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آنچــه می خوانیــد تالشــی دخترانه  بــرای مهم ترین مناســبت  این روزهاســت و  پرونده
چالش هایی که در زندگی با آن روبرو  می شــویم. پاسخ این چالش قصه دانشجویی زینب محبی

از مقطع دکتری اســت که چنددقیقه ای به زمان گذشــته خویش ســفر می کند و حــال وروز امروز و 
دیروزش را با ما مرور می کند. اسم های افراد مستعار است.

امتحان جامع هم به ســالمتی گذشــت، ولــی هنوز پایان نامــه به جایی 
نرســیده اســت. وقتی یک مرحله تمام می شــود، به جای خوشــحالی، 
اســترس مرحله بعدی به سراغم می آید! خیلی خسته ام... یک تنه در این 
مدت باعث تشــویش و ناآرامی خانواده  دونفره مان شده ام. فکر کنم امیر 
از اینکه بخواهد در خانه به آرامشــی برســد ناامید شده است و سرش را با 

کار گرم می کند تا کمتر خانه باشد. انصافًا در این مدت هوای مرا داشت و 
با همه اوضاعم کنار آمد، ولی ادامه این وضع درســت است؟ در چند سال 
اول زندگی اگر این قدر از هم دور بشویم وقتی مشغول کار و بچه بشوم چه 

به سر زندگی مان خواهد آمد؟
چشــمانم را می بندم و به چند ســال پیش فکر می کنم؛ چقدر بی دغدغه 

بــودم. چقــدر خوب بود که هــرروز یادداشــتی، هرچند کوتــاه از آن روز 
می نوشتم؛ اما با شروع دوره دکتری دیگر حوصله ام نکشید ادامه بدهم.

بلند می شوم و می روم سراغ کشوی وســایل شخصی و می گردم به دنبال 
دفترچه های خاطراتم. یکی را باز می کنم و شروع می کنم به خواندن تا با 

یادآوری آن دوره آرام بشوم.

مروری بر خاطرات یک دانشجوی دکترا

البه الی قصه های دخترانه من

پرونده ای به مناسبت روز زن

یک مادرانه آرام
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امروز صبح کوییز جلو برنده ها داشتم. طبق معمول، مطالعاتمان هیچ نسبتی با سؤال کوییز 
نداشت، نه فقط برای من، که برای همه بچه های کالس! نمی دانم استاد با این کوییزها که 

قرار است جای میان ترم را بگیرد، قصد فهماندن چه چیزی را به ما دارد؟ هرچه بیشتر در 
منابع می گردیم و می خوانیم باز هم نمی توانیم جواب درستی به سؤاالتش بدهیم. خدا به داد 
پایان ترم برسد. از االن اضطراب نمره این درس را دارم. حذفش هم بی فایده است. ترم بعد که 

ارائه نمی شود و کسی جز دکتر براتیان هم این درس را ارائه نمی کند. هر ترم همین آش است و 
همین کاسه! دلم نمی خواهد به خاطر یک درس، یک ترم به کارشناسی من اضافه شود.

کالس هایم که تمام شد با ندا به دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران رفتیم. از سال اول 
کارشناسی عادتمان شده که هروقت حالمان گرفته می شود به آنجا می رویم. با خودمان 

می گوییم ما هم اگر رشته انسانی می خواندیم اوضاع روحی مان بهتر بود. رفتیم و با چند نفر از 
دوستانمان گپی زدیم و تلخی صبح را جبران کردیم. دنیای جالبی دارند. دور هم می نشینند 

و درمورد موضوعات روز جامعه و سیاست بحث می کنند. بحثشان حسابی داغ می شود، 
هرکسی ایده ای برای رفع مشکالت دارد و بعد هرکدام به دنبال زندگی خود می روند... ولی من 
فکر می کنم از بین آن ها چیزی که به درد مملکت بخورد درنمی آید! دلم خوش است که بعد از 

تحمل سختی های چندساله روزی به درد کشورم خواهم خورد.

امروز بعد از کالس طراحی سازه با زهرا مشغول صحبت شدیم. می گفت نمی خواهد فعاًل 
ادامه تحصیل بدهد. به او گفتم اگر جای تو بودم و مطمئن بودم کردیت می شوم چنین 

اشتباهی نمی کردم. ولی زهرا گفت اگر بخواهد با همین روال به درس خواندن ادامه دهد هیچ 
فرصتی برای تفکر درمورد هدف و آینده اش نخواهد داشت. شخصیت جالبی دارد؛ جوگیر 

نمی شود و قبل از انجام هر کاری، حسابی به آن فکر می کند. می گفت: »مطمئنم تصمیمم 
درست است، ولی نمی دانم توان مقابله با فشارهای خانواده ام را دارم یا نه... حاال که قرار است 
بعد از اتمام درسم عروسی کنم و با محمد به زیر یک سقف بروم دلم نمی خواهد اول زندگی مان 

با استرس درس و پروژه شروع شود. می خواهم وقتی دوباره ادامه تحصیل بدهم که مطمئن 
باشم بعدًا افسوس روزهای ازدست رفته را نمی خورم«. به او گفتم: »مگر در زندگی دنبال چه 

هستی؟ مگر هدفت نبوده که مهندس مکانیک بشوی و کاری بکنی؟ خب در مسیرش هستی 
و این همه فکرکردن ندارد. ادامه بده و باالخره کالس های ارشد کمتر از کارشناسی است و 

می توانی به بقیه کارهایت هم برسی«. ولی گفت: »این ها دل خوشی های سطحی است که 
برای خودمان درست کرده ایم و در ارشد هم اوضاعمان بهتر از این نخواهد بود«.

کاش آدم باتجربه ای که این روزها را گذرانده بود، برایمان وقت می گذاشت و کمک می کرد تا 
نتیجه ای مطمئن بگیریم.

امروز خیلی خوشحالم که به خانه می روم. بعد از تمام شدن کالس ها به ترمینال رفته و در 
اتوبوس به این فکر می کنم که قضیه آقای الف را چگونه با خانواده مطرح کنم. می دانم که در 

همه موارد سخت باید دست به دامان مادرم شوم.
با اینکه دیروقت رسیدم، مادرم هنوز شام نخورده بود تا با من شام بخورد. بعد از شام برایم 

گل گاوزبانی آورد تا آرام و راحت بخوابم. با خودم فکر می کنم اگر در طول هفته این آرامش را 
داشتم، تحمل مشکالت برایم ساده تر می شد.

امروز کالس هایم سبک بود. زود به کتابخانه رفتم و مشغول خواندن درس برای کنکور شدم. 
حسابی مشغول بودم و زمان از دستم خارج شده بود. به ساعت که نگاه کردم دیدم عصر شده 

و هنوز ناهار نخورده ام. رفتم بوفه که غذایی بخورم که الناز را دیدم. به این فکر کردم که او کار 
درستی می کند که فکروذکرش رسیدگی به خودش است، یا امثال من که همه چیزمان شده 

درس خواندن؟ یادم است سال پیش دانشگاهی برای خودم برنامه می ریختم که وقتی دانشگاه 
قبول شدم مرتب به باشگاه می روم، به کالسی هنری خواهم رفت و روحیه ام شادتر خواهد شد. 

یک لیست کتاب داشتم که قرار بود بعد از کنکور شروع کنم به خواندنشان و هزار برنامه دیگر 
داشتم. ولی با ورودم به دانشگاه وقتی جلسه اول ریاضی یک استاد گفت اولین میان ترم را دو 

هفته دیگر می گیرم، کاًل همه برنامه هایم نقش برآب شد.  آن قدر مشغول درس خواندن شدم که 
یادم رفت چه برنامه هایی برای خودم داشتم. هر ترم هم از ترم قبلی سنگین تر و پرکارتر بودم. 

کم کم تابستان ها را نیز مشغول انجام پروژه ها شدم. خیلی وقت است دستم به توپ والیبال 
نخورده، دلم برای هیجاِن بازی کردن تنگ شده است، ولی می دانم این دوره هم تمام می شود و 

بعدش می توانم وقت بیشتری برای خودم اختصاص بدهم.
غذایی خوردم و داشتم به کتابخانه برمی گشتم که روی ُبرد کنار ورزشگاه چشمم به آگهی 
نمایشگاه کار افتاد: هفته آینده قرار است در دانشگاه، نمایشگاه کار برگزار شود. در تلفن 

همراهم ریمایندری گذاشتم که یادم باشد به نمایشگاه بروم و ببینم می توانم کاری پاره وقت پیدا 
کنم یا خیر. فکر کنم اگر بتوانم کاری پیدا کنم، تا روال های معمولش انجام شود، کنکور را داده ام 
و ترم بعد هم درس سنگینی ندارم و با فراغ بال می توانم سر کار بروم. دلم نمی خواهد بعد از چهار 

سال تحمل سختی و دوری، وقتی درسم تمام می شود هنوز دستم جلوی خانواده ام دراز باشد.
دوباره به کتابخانه رفتم و تا شب مشغول درس شدم و بعد با سرویس به خوابگاه آمدم.

صبحم با دیدن پیام امیر امیدوار شروع شد. پسره منتظر جواب است و من هنوز حتی با خانواده ام 
هم مطرح نکرده ام!... بهتر است بگویم حتی جرئت مطرح کردنش را هم پیدا نکرده ام. نمی فهمم 
این پسرها چرا این قدر ازدواجی و وقت نشناس اند! خب من کنکور دارم. یعنی یادش رفته است ایام 
کنکور چقدر آدم استرس دارد؟ انگارنه انگار همین دو سال پیش بود یک دفعه در دانشکده غیب 
شــد و از هرکس می پرســیدی آقای امیدار کجاست، می گفتند رفته کتابخانه ملی و با کتاب های 
کنکور سروکله می زند. حاال این ها هیچ... این چه طرز ابراز عالقه است؟ در خواب هم نمی دیدم 
که موضوع خواســتگاری از من را با استادراهنمایم مطرح کند! از آن روز به بعد فکر می کنم همه 
دانشــکده جور دیگری به من نگاه می کنند. البته می دانم دکتر ســربندی هرگز این موضوع را با 
کســی جز من درمیان نگذاشــته، ولی حس من به همه عوض شده اســت. پسر بدی نیست ها، 
ولی این کار خیلی نسنجیده بود. اول به استاد، بعد به من! همکالسی بودن جای خود، ولی هر 
چیزی راهی دارد. کاش همان  روز که دکتر این موضوع را با من درمیان گذاشــت شــماره پدرم را 
به او داده بودم و از او می خواستم موضوع را مستقیم با پدرم درمیان بگذارد. حتی از آن روز دیگر 
قدرت مواجه شــدن با دکتر را هم ندارم و فکر می کنم هرگاه مرا ببیند از من درمورد جوابم خواهد 
پرسید. احتمااًل این آقای الف هم از آفتابی نشدن من دوروبر اتاق دکتر مطلع شده است که خودش 
پیش قدم شده و پیامک فرستاده است. پسر خوبی است، ولی قیافه اش اصاًل شبیه تصوری که از 
همسر آینده ام داشتم نیست :دی. فکر می کردم حداقل بهره ای از سلیقه در لباس پوشیدن برده 

باشد. چه می دانم. البته یک سری می گویند زیبایی باید در چشمان تو باشد. چه حرفا!
مرددم که االن پاسخ قاطعی به او بدهم یا موکول کنم به بعد از کنکور. در جوابش نوشتم آخر هفته 

به شهرستان می روم و اجازه بدهید با خانواده مشورت کنم و جواب قطعی بدهم.
امروز هم مثل روزهای دیگر با کالس و درس و تمرین گذشت.
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بعضــی از مــا در زندگــی عاشــق  پرونده
شــده ایم. اســتادی داشــتیم که حدیثه شریفی

می گفت عشق و ایمان احساس خاص عجیبی است. 
فارغ از اینکه عاشق فرد اشتباهی بشوی، یا پیرو مکتب 
غلطی  ، عشق نیروهایی را در آدمی برمی انگیزد که فرد 
از خود دچار شگفتی می شــود. به جایی می رسی که 
کسی را بیشــتر از خودت دوست بداری، تصورش هم 
عجیب است! من خودم را بسیار دوست دارم، نه که من 
در جامعه  جهانی آدمی بســیار تأثیرگــذار، فرد دارای 
شــهرت درخورتوجه، یا ثروتمند باشــم؛ من خودم را 
دوست دارم چون هیچ کسی اندازه خودم دغدغه ام را 
ندارد. برای این دوست داشتن چه کارها که نمی کنم. 
چــه گریه ها که نمی کنم. چه خنده ها که نمی زنم. چه 
تیشه ها که به کوه ها نمی زنم. اما وقتی می رسم به تو... 
اطمینان دارم که تو مرا حتی بیشــتر از خودم دوســت 
داری. خیلی خیلی بیشــتر از خودم. نگرانی که زمین 
نخورم. نگرانی که گرسنه نمانم. نگرانی که بیمار نشوم. 
بیست وچهار ساعت شــبانه روز... بدون حتی ذره ای 
دستمزد! می شوی همان فرشته مهربانی که گریه ورود 
به دنیــای عجیب وغریــب بزرگترها را بنــد می آوری. 
می شــوی قصه گوی شــب های بی خوابی و بی خواب 
می شــوی و یادت می رود که دیروزت دختر بازیگوشی 
بود که تصور چنین سختی هایی را برای خود نداشت. 
پشت گاز می ایستی؛ دستپختت برایم خوشمزه ترین 
غذای دنیاســت! به آینه نگاه می کنی؛ تصویرت برایم 

زیباترین چهره دنیا است.
 می خواهم برای تو بنویسم... م ا د ر! »میم مثل مادر«. 
میــم مثل محبــت، مثل مهــر، مثل تو، کــه اطمینان 
می دهی مرا همیشــه، بی مالحظــه، بی مضایقه و در 
بهترین نوِع دوست داشتنت، دوست داری. خیال کن 
کسی این طور تو را دوست بدارد؛ همین قدر فوق العاده، 

همین قدر بی منت.
گاهــی این قدر بی منت کــه از یادم مــی روی! از یادم 
می رود قدردان تو باشم. از یادم می رود کلماتی را بلند 
ادا نکنــم، که تو خود هجای آن ها را به من آموخته ای. 
از یــادم می رود چنــد دکمه تلفن را بفشــرم و حالت را 
بپرسم. از یادم می رود در میان انبوه دغدغه ها و کارهای 
روزمــره ام، به برکت همه لحظاتی که مدام مرا به دوش 
می کشیدی و رمق از دست می دادی، سراغت را بگیرم. 
از یادم می رود بشوم همان کودک نوپای دیروِز تو و مدام 

برایت شانه باال نیندازم.
می دانم مهربان تر از این حرف هایی! اما تو به دل نگیر. 

این جواِن مغرور، همان کودک دیروز است که هنوز تمنا 
می کند موقع زمین خوردن تنها تو دستش را بگیری و 
تو زخمش را بهبود دهی. هنوز دربه در دنبال یک خط 
دعای توست. هنوز از اینکه بی جمله ای تمام حرف های 
دلش را می خوانی، متعجب است. تو به دل نگیر. هنوز 
دلم لک می زند که برای ساده ترین سؤال هایم »مامانی« 

صدایت کنم.
می دانی چیست؟ در انبوه این توصیفات -بین خودمان 
بماند- وقتی به تو نگاه می کنم، دست ودلم می لرزد که 
آیا من می توانم مثل تو باشــم؟ من چقدر مادربودن را 

می دانم؟ من چقدر »تو«بودن را بلدم؟

می دانم مهربان تر از این حرف هایی

پرونــــــــــــــــــــــده

در جست وجوی هویت
سارا شکوهی نیا »اگر از فمینیستی بخواهید 

که فمینیسم را تعریف کند، او جوابی دروغین و 
کلیشه ای به شما می دهد: »فمینیسم درمورد 
حقوق برابــر برای زنان صحبــت می کند«. چه 
عالی! اما این تعریف نادرست است«. )آن روی 
فمینیسم، ص 49( آنچه در این چند دهه گذشته 
اســت، تغییرات فراوانی را در سبک زندگی زنان 
آمریکایی با تعریف فمینیســم نشان می دهد. 
تأکیــد بــر آزادی زنــان از قیدوبند خانــواده و 
محدودیت های اخالقی در روابط، کاهش ارزش 
خانواده و نقش های سنتی زن، مانند همسری 
و مادری، تأکید بر ارزش اقتصادی و سیاسی زنان 
در جامعه، اشتغال تمام وقت و رفع تمام مظاهر 
قانونی تفاوت جنسیتی، از مصادیق درخشش 

قدرت فمینیست ها دانسته می شود.
اغلب کســانی که بــرای اولین بار با شــعارهای 
فمینیســم مواجه می شــوند، تصور می کنند با 
فمینیســم زندگی برای زنان بهتر و دلنشــین تر 
خواهد بــود و زنان قرن حاضر بســیار راحت تر 
مادربزرگ هایشــان  و  مــادران  از  و شــادتر 
زندگی خواهنــد کرد. موفقیت هــای روزافزون 
زنــان در تحصیــل و اشــتغال و روابــط آزاد و 
درقیدخانواده نبودن، پارامترهایی است که در 

تأیید این دیدگاه مطرح می شوند.
»آن هــا دهه هــا وقت صــرف کردند تــا زنان را 
متقاعد کنند که آمریــکا باید زمینه  آزادی از هر 
قیدوبندی را فراهم کند تا شاید آن ها خوشحال 
شوند«.  درواقع درست برعکس عمل شده است 
و مطالعات جدید و بررسی های روان شناختی، 

پوچ بودن این مدعا را نشان می دهد.
»باتوجه بــه گزارش ســال 2007 از اداره  ملی 
پژوهش هــای اقتصــادی، درحالی کــه زنــان 
آزادی بیشتر، تحصیالت بیشتر و قدرت بیشتر 
به دســت آورده انــد، اما کمتر خوشــحال اند« 

)همان ، ص 37(.
»آن ها باعث به وجودآمدن نسلی از زنان جوانی 
شده اند که تقریبًا همیشه ناراضی و ناخشنودند. 
زنان مــدرن به طور بی وقفه به دنبال هویت خود 
هســتند« )همان، ص 66(. گویی زنان پایگاه 
حقیقی را که قرن ها در خانواده و در چشم مردان 
داشــته اند و نقش سنتی شــان آن ها را همیشه 
موردتأیید و احترام و ارزش قرار می داد، از دست 
داده اند. رها ســازی زنان از ظلم و ستم تاریخی 
که بر آنان روا شده است، بهانه ای شد تا زن بودن 
را از آن هــا بگیرند و ایشــان را بی هویت و درگیر 
لذت های واهی کنند. پدیــده ای که اگرچه در 
ابتدا خوشرنگ و لعاب می نمود، ولی امروزه رنگ 
باخته است. آیا شعارها و مسیری که فمینیسم 
طی کرده، دقیقًا همان چیزی است که زنان به 
آن نیاز داشتند یا سیاسی کاری در پشت پرده در 

میان بوده است؟
بخش هایی از کتاب »آن روی فمینیسم« 
اثر فیلیس شالفی، سوزان ونکر، ۲011، 
ترجمه نجمیه غالمعلی اللهیاری
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دانشگاه زندگی آموز یا فقط دانش آموز
چند سال پیش، در برهه ای که قرار بود برای ادامه تحصیل در  یادداشت

مقطع ارشد تصمیم بگیرم، با دوراهی همیشگی عقل و احساس حمیده سادات میرزایی
روبه رو شــدم. از سویی رشــته ام را به شدت دوســت داشتم، و از ســویی دیگر، با 
تضادهایی مواجه می شــدم که پاسخی برایشان نمی یافتم. اگرچه دنیای ادبیات 
آمریکایی و انگلیسی، سال ها مرا شیفته  خود کرده بود، اما سرگردانی در برخی از 
حیطه ها چیزی نبود که بتوان به راحتی از کنارشان گذشت. خالصه این که احساس 
بر عقل چیره شــد، اما عقل هم کوتــاه نیامد. ادبیات انگلیســی را این بار با نگاه 
دقیق تری ادامه دادم، و ســعی کردم برای ابهاماتی که در گوشه  ذهنم باقی مانده 
بود، به پاسخی قطعی برسم. اکنون به لطف خدا، از آن آشفتگی و سرگردانی جز 

رگه های باریکی باقی نمانده است.
ایامــی را به خاطر مــی آورم که فصل فمینیســم را از کتب مختلــف می خواندیم. 
احساســی دوگانه داشتم؛ نسل اول و حتی نیمه اول نسل دوم فمینیسم به قدری 
برایم جذاب بود که مدت ها ذهنم را به خود مشــغول کرده بود. اینکه چطور مری 
ولستون کرافت در آن سال ها -قرن 18- سعی در رشد زنان جامعه اش داشته و از 
این موضوع که آن ها غالبًا به زیبایی خود توجه می کردند و رفتارهایی ســطحی از 
خود نشان می دادند، گله مند بود. او برای زنان خواستار فرصت هایی برابر با مردان 
بود، اما قصدش از احیای این حقوق، مختل کردن زندگی خانوادگی نبود. هدف او 
پرورش مادرانی تحصیل کرده و باشعور، و درعین حال، پایبند به اصل مادری بود. 
سرانجام تالش های او و سایرین موفقیت هایی را برای زنان به ارمغان آورد: تصویب 
حق حضور زنان در دانشــگاه ها و حق رأی. بعدها اما در نسل دو و سه فمینیسم، 
با پدیده ای به نام جنگ های مامان )Mommy Wars( رو به رو شــدم، و درست در 
همیــن ایام بود که یکــی از بزرگ ترین آموزه های زندگــی ام را آموختم که علت آن 
آشنایی با گروهی از دانشجویان دانشــگاه شریف بود: دخترانی معتمد به نفس، 
باهوش و استعداد سرشار، و درست بر مدار فطرت زنانه شان. دخترانی با  آرامش، 
اطمینان و رضایت درونی، بخالف نســل ناراضی و سردرگم و آشفته ای که در دام 
افکار فمینیســتی گیر افتاده بودند )و چه بســا من نیز خود، تحت تأثیر واحدهای 

درسی ام به طور ناخودآگاه به چنین تفکری رسیده بودم(.
 البته صحبت از فمینیســم و ایده هایشان کاری بس دشوار است و هرگونه سخن 
کلی درموردش اشتباه؛ چراکه طی دوره های مختلف، گروه های گوناگون عقاید 

متفاوتی را مطرح کرده اند.
با شــیوع افکار فمینیســتی کم کم برای زنان این ُشــبهه ایجاد شــد کــه با وجود 
تحصیالت و مســئولیت های اجتماعی شــان آیا باز هم باید در خانه بمانند؟ و آیا 
درخانه ماندن برای دختری تحصیل کرده تحقیرآمیز نیســت؟ )شبهه ای که خود 
به وضوح در میان دوســتانم می دیدم و بعد در میان دوســتان جدیدم پاسخش را 

یافتم.(
»پدری« و »مادری« مسئولیتهایی اجتماعی است، اما فمینیسم، مادری را در زیر 
سایه  »حق انتخاب زن« قرار داد؛ گویی زن می تواند بین این مسئولیت و گزینه ای 
دیگر، یکی را انتخاب کند. اکنون که ســال ها از آن دوران می گذرد، کسانی که آن 
راه را رفته و عواقب آن را چشــیده اند، خود به اشتباه بودن آن شعارها پی برده اند. 
آنان آینده شادتری برای زنان پیش بینی کرده بودند، اما زنان دریافتند که آشفته و 
عصبی تر شده اند. و این گونه شد که براساس تحقیقات بث هیل  نسل امروز آمریکا 
دوباره به سوی ارزش های ســنتی خانه و خانواده روی آورده است. دنچ می گوید 
اتفاقًا کســانی که به مادری بها می دهند و از مسیر فطرت خود فاصله نگرفته اند، 
شادترند! افسوس که ما اصرار داریم حتمًا آن مسیر بی نتیجه را طی کنیم و خود به 
پوچی آن برسیم. آیا مگر آن افکار و ایده ها )ایده های لیبرالی دهه 60 به بعد( آنان 

را به تکامل رسانده است که ما اکنون راهشان را ادامه می دهیم؟
آنچه من از دوســتان جدیدم یاد گرفته ام این  است: آن ها بدون اینکه درپی کسب 
درآمد و اســتقالل مالی باشــند، بیش از هر دختــر دیگری فعــال و تأثیرگذارند. 
اکنون که چند صباحی اســت با این دختران آشنا شده ام، نگاهم به خانه داری و 
مادربودن متفاوت شده است. چراکه آن ها مادرانی تحصیل کرده از یکی از بهترین 
دانشــگاه های ایران هستند و حاضر نشــده اند نقش کلیدی مادری شان را فدای 
نقش های ســطحی و پرآســیب و کم بازده کنند. آن ها فعال ترین و تأثیرگذار ترین 
دخترانی هســتند که من دیده ام، بی آنکه بین انســان بودن و مؤنث بودن تقابلی 

حس کنند.



بخش های اصلی خوراکی ها
اولیــن قدم برای بهبود تغذیه ما، توانایی تشــخیص مواد تشــکیل دهنده اصلِی 
غذایی است که می خوریم .  به  جز ریزمغذی هایی مانند عناصر معدنی و ویتامین ها، 
بخش های اصلی خوراکی ها، شامل پنج بخش است: 1-کربوهیدرات های ساده 
)قندهای زودجذب مانند شکر( 2-کربوهیدرات های پیچیده )نشاسته هایی مثل 

نان و برنج( 3-پروتئین ها )گوشت و تخم مرغ( 4-چربی ها )روغن ها( 5-الیاف یا همان فیبرها )سبزیجات(.  
در بخش های بعدی هریک از این دسته ها را شرح می دهیم تا در پایان ترم توانایی کنترل رژیم غذایی خود 

را پیدا کنیم. بهترین کسی که می تواند تغذیه ما را کنترل کند خودمان هستیم.

صاف بشین دوست شریف
انحراف یا ناهنجاری های ستون فقرات یکی از شایع ترین مشکالت خانواده شریف 
اســت. از کالس هایی چندساعته گرفته تا کار پشــت کامپیوتر و اخیرًا هم استفاده 
از گوشــی های تلفن همراه عوامل اصلی این بال هستند. به جای آنکه خودمان را به 
کتابمان نزدیــک کنیم، گردن مبارکمان را در کتاب فــرو می بریم و به بدترین حالت 

می نشینیم. چه کنیم؟ باید ارتفاع نشیمن گاه و زانو یکسان باشد.اگر شرایطی غیر ازین بود با گذاشتن اشیا زیر 
پا و نشیمن گاه، یا تنظیم ارتفاع صندلی آن را درست می کنیم. سر، همواره باید درراستای ستون فقرات باشد و 
گردن به مدت طوالنی خم نباشد. از تقویت عضالت مرکزی بدن هم فروگذار نکنیم که کاری بسیار پسندیده است. 
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در دانشــگاه ما پیداکردن آدم های موفق در زمینه های درســی زیاد ســخت نیســت، ولی امروز به ســراغ یکی از موفق ترین ورزشکاران  گفت وگو
شریفی می رویم. کسی که بیشتر زمان هایش را به ورزش اختصاص داده است و در آن هم موفقیت هایی کسب کرده که به آن می پردازیم. سپهر حجازی

این شما و این زانیار ابراهیمی.

زانیار! یک بیوگرافی کلی از خودت به ما بگو.
زانیار ابراهیمی هســتم متولد سال 68. کرد هستم و 
اهل ســنندج. ورودی 88 کارشناســی مواد دانشگاه 

مالیر و 92 ارشد شریف.
چی شــد کــه خواســتی ورزش را به صورت 

حرفه ای ادامه دهی؟
اول کــه به صورت دوســتانه به کوه می رفتیــم تا اینکه 
کم کم عالقه به کوهنوردی ایجاد شد. رفته رفته به سمت 
کارهای فنی تر کشیده شد و به خاطر عالقه ای که داشتم 
کالس می رفتم و پیشرفت می کردم. قباًل هم به صورت 
جدی دوومیدانی کار می کردم و در مسابقات هم شرکت 
می کردم. قبل تر از آن هم دوچرخه سواری. عدم عالقه 
به حس رقابت در این رشته ها مرا به سمت کوه کشاند.

با بچه های گروه که حرف می زنی می شنوی 
که زانیار خیلی پیشرفت کرد. قراراست تا کجا 
این روند صعودی را ادامه بدهی؟ درنهایت چه 

هدفی برای خودت متصوری؟
تا وقتی که از ایــن کار لذت ببرم ادامه می دهم و هدف 

نهایی برای خودم ندارم.
برویم سراغ سنگ نوردی. از کجا شروع شد؟
ســال 88 کارآموزی های کوه را شرکت کردم. یک سال 
بعد کالس های کارآموزی سنگ رفتم. آنجا بود که آقای 
طالبی مقدم )مربی سنگ نوردی( گفتند که »بااستعداد 
هستی و ادامه بده«. این حرف ایشان نقطه عطف شروع 

سنگ نوردی حرفه ای من بود.
چقدر در هفته وقتت را صرف ورزش می کنی 

و چه تمرینی می کنی؟
اگر هوا مســاعد باشــد، دو بار در هفتــه تمرین هوازی 
می کنــم ]زانیار در هربار دویدن حــدود 13 کیلومتر را 
در زمانی حدود 1 ساعت می دود![ در هفته سه جلسه 
هم تمرین ســنگ نوردی می کنم که هر جلسه حدود 3 

ساعت طول می کشد.
چــه کار عجیب یا به قول معــروف خفنی در 

سطح ملی یا شریف انجام دادی؟
صعود دیواره علم کوه ســخت ترین کاری بود که کردم. 

صعود دره یخار قله دماوند )یخچالی یخ زده در کوه دماوند 
با ارتفاعی حــدود 1000متر( که این کارها در ســطح 
شریف کم ســابقه بود. یخار صعود آلپی بود و همه چیز 
داشــت. کوهنوردی، یخ نوردی و... . البته پای دوستم 
کمی سرمازده شد، ولی با این حال صعود دل نشینی بود.
تا حاال وســط برنامه اتفاقی افتاده اســت که 

خطر مرگ را حس کنی؟
زمانــی که مرگ را حس کردم... دره یخار که رفته بودیم 
روی یخچــال که یخ بود و شــیبش حدود 65 درجه بود 
دررفتم و افتادم. با طنابی که بهم وصل بود پاندول شدم 
و بین زمین و هوا معلق بودم. لحظه خیلی حساسی بود، 
چون هر لحظه ممکن بود میخی که طناب به آن وصل 
بود از جا کنده شود و خداحافظ. در چنین لحظه ای کل 

زندگی ات از جلوی چشمانت می گذرد.
می دانم که مربی کوهنوردی هستی و مدرک 
تورلیدری هم می گیری. درآمدی جدی برای 
خودت در زمینه کوهنوردی یا تور متصوری؟
ازطریق آموزش نه. ولی درآمد از تور خوب است و بستگی 
به کارت دارد. عدد دقیق نمی شود داد، ولی وقتی تور 
خارجی کار می کنی، چون به دالر و یورو پول می گیری 
ســود خوبی دارد. مثاًل یک تیم 6نفره را حدود 10 روز 

کوهنوردی ببری، بیشتر از 15000دالر درآمد داری.
معاونت فرهنگی تو را به عنوان مسئول تیم 

برون مرزی شــریف برگزیده است. به نظرت 
ایــن حرکت عملی اســت یــا صرفــًا مانوری 

نمایشی است؟
بــرای مثال اگــر بخواهی بــا تیمی 10نفــره به قله ای 
7000متری مثل لنین بروی حدود 100میلیون تومان 
هزینه دارد. من از معاونت فرهنگی انتظار پشــتیبانی 
مالی و اعتباری دارم، بقیه کارها را خود بچه های گروه 

کوه انجام می دهند. ولی...
این حرکت چه سودی برای معاونت دارد؟

وقتی دانشــگاهی این کار را انجام می دهد در ســطح 
کشــور خیلی جلب توجــه می کند و بازخــورد خیلی 
خوبی دارد. همگانی نیست، ولی ناشناخته هم نیست؛ 
مخصوصًا وقتی تیمی از درســی ترین دانشگاه کشور، 

یعنی شریف انجامش دهد.
سؤال آخر، راجع به تفاوت کوهنوردی با بقیه 

ورزش ها می توانی توضیح بدهی؟
کوهنوردی فقط یک ورزش نیست. نوعی سبک زندگی 
است. در آن باید خودت تمام کارهای شخصیت را مثل 
تغذیه، نظافت و بهداشت انجام دهی. مسئولیت پذیری 
را یاد می گیری. سختی می کشی و رسیدن به هدف را 
تمرین می کنی. تمامی این سختی ها باعث پیشرفتت 
می شود. فقط ورزشکار بهتری نمی شوی، بلکه انسان 

بهتری خواهی شد.

مصاحبه با زانیار ابراهیمی

مردی که شیب را نمی فهمد
ورزش دختران شریف

بــر همــه ما پوشــیده نیســت کــه ورزش، در 
دانشــگاه ما جایگاهی مناســب نــدارد. این 
فرضیه هنگامی که روی ورزش دختران تمرکز 
می کنیم اوضاعی بسیار بد تر دارد. 11دقیقه 
در روز! آمــاری که روزنامه شــریف جمع آوری 
کرد و البته باتوجه به سیســتم آن، پیش بینی 
می شــود آمار واقعی کمتر از این عدد باشــد؛ 
درواقع به نوعی برای دانشجویان سخت است 
عــدد صفر را برای ورزش خود در نظرســنجی 
بنویســند. این آمار هنگامــی تکان دهنده تر 
می شــود که با آمار ســرانه ورزش کشــورهای 
مدرن مقایسه شود، کشورهایی مثل فرانسه، 
ایتالیا و نــروژ(. زنان آن ها به طور میانگین 30 
دقیقــه در روز ورزش می کنند. البته کل زنان 
کشورشان. نه دانشجوهایی با میانگین سنی 

زیر 25سال!.
بررسی ریشه های این مشکل زیاد پیچیده نیست. 
مشکالتی همچون زیادبودن حجم مشغله های 
دانشگاهی و نداشــتن انرژی روحی و جسمی 
کافی را همه ما می دانیم. این مشکل را می توانیم 
بــا منظم کردن زمان هایمــان و اختصاص دادن 
زمانی مشخص در برنامه روزانه خود حل کنیم. 
جمله ای تکراری و شعاری که همه ما می دانیم، 
ولی هیچ وقت تالشی برای انجام دادنش نکردیم. 
به قول معروف ورزش وقت گیر نیست، وقت ساز 
است. بررسی برنامه روزانه افراد مشهور و موفقی 
مثل ایالن ماسک، زاکربرگ، استیو جابز و... به 
ما نشان می دهد که ورزش روزانه تداخلی با برنامه 
ســنگین کاری ندارد. تازه این ها سلبریتی های 
سیلیکون ولی هستند. سلبریتی های هالیوود 

که جای خود دارند.
مشــکل بعدی نبــود مطالعه کافی مســئوالن 
درمــورد عالیق ورزشــی دختران اســت. اگر 
رشته های ورزشی ارائه شده از سوی تربیت بدنی 
دانشــگاه را بررســی کنیــم، می بینیم ورزش 
دختران در بهترین حالت خود زیرمجموعه ای 
از ورزش هایــی اســت که به پســران مــا ارائه 
می شــود. با نقل قولــی از خانــوم خیراندیش 
)معاون زنان ســازمان ورزش شــهرداری( کار 
خــودم را ســاده می کنم: پیالتــس و ایروبیک 
درصدر ورزش های بانوان! فهم این مطلب کار 
دشواری نیست. کافی اســت سری به لیست 
ورزش های باشگاه های »خصوصی« برتر تهران 
بیندازید: زومبــا، تی آراکس، باله و... . بازاری 
که براســاس عرضه و تقاضا ایجاد شده است، 
به دور از هرگونه دخالت های مصلحت اندیشانه 
و سلیقه ای. هرچند این اواخر دوستان تالش 
می کننــد به علــت زیادی بودن ســرانه ورزش 
جامعــه، زومبــا را حذف کنند. گفتنی اســت 
در خوابگاه ها هم اســتادان ایروبیک مشغول 
فعالیت شــده اند که امیدواریم این روند بیشتر 
و بهتر ادامه پیدا کند. یادمان نرود اولین نفری 
که باید انگیزه ورزش کردن را برایمان ایجاد کند 

خودمان هستیم. 

ورزش و سالمــــــــــــــتخدا قوت پهلوان شماره 753  سه شنبه 15 اسفند 96

داداچ داری اشتباه فکر می کنی

جای پالنک رفتن، دنبه نخور
باور غلط

دوستان من! تا وقتی وزنتان کم نشده است و به حد معقولی در 
اندازه طبل مبارک نرسیدید حرکات قدرتی شکم را کار نکنید. 
حرکات شکم عضالت شما را تقویت می کند، درحالی که زیر 
کوهی از چربی ناپیدا مانده اند. پس اگر روی شکم کار کردید 

و شکمتان جلوتر آمد تعجب نکنید. 

باور درست
اگر درصد چربی بدن من زیاد است و خوش فرم نیستم، ابتدا 
با اتکا به رژیم غذایی درست و ورزشهای هوازی مناسبی مثل 
دویدن، دوچرخه و شنا وزن خودم را کاهش می دهم. درصد 
چربی بدنم که به حد معقولی رسید شروع می کنم به حرکات 

قدرتی ناحیه شکم. از من حرکت از خدا سیکس پک.
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کلیه سازی در منچستر
دانشمندان برای اولین بار در علم پزشکی موفق شدند بافت کلیه انسان را بسازند و آن 
را داخل موجود زنده قرار دهند، بافتی که قابلیت جذب مواد و تولید ادرار را دارد. این 
مطالعه که به سرپرستی پروفسور کیمبر و وولف از دانشگاه منچستر انجام شد، قدم 
بزرگی در درمان بیماری های کلیوی خواهد بود. ساختارهای میکروسکوپی این بافت 

از سلول های بنیادی جنین تشکیل شده که در مایع بیولوژیک برای کشت مولکول های بافت کلیه قرار داده شده 
بود. این مایع با ژل مخصوصی جهت ایجاد بافت طبیعی ترکیب و به بدن موش تزریق شد. بعد از سه ماه، نفرون ها 
که کوچک ترین ساختار کلیه اند، تشکیل شد. این ساختارها تمامی ساختارهای موجود در کلیه انسان را داراست. 

امواج گرانشی از زمین تا فضا
زمان آشکارسازی امواج گرانشی در اعماق فضا رسیده  است. زمانی که آشکارسازهای 
امواج گرانشی الیگو و ویرگو توجه همه را  به  خود جلب کرده اند، محققان می خواهند 
این امواج را در فضا آشکارسازی کنند. در سال 2015 سازمان فضایی اروپا، »لیزا« را 
برای مشــاهده این امواج به فضا پرتاب کرد. بعد از اولین آزمون لیزا در سال 2016، 

آزمایش ها نشان می دهد شتاب دو جرم درحال سقوط آزاد با دقت موردنیاز لیزا قابل اندازه گیری است. لیزا برای 
ثبت امواج گرانشی انقباض و انبساط فاصله دو جرم درحال سقوط آزاد روی دو ماهواره مجزا را اندازه گیری می کند. 

این دو جرم حتمًا باید در سقوط آزاد ایدئال قرار بگیرند و از هر نیروی خارجی به جز گرانش منزوی شده  باشند.

اختیار، اسم رمز این روزهای علوم  گزارش
جدید است. به هر طرف نگاه کنید انجمن علمی شناسا

همه چیز در ســیطره کنترل انســانی اســت، هرچند 
پیش بینــی هوا غلــط از آب درمی آید یــا زلزله ای رخ 
می دهد! برای هر پدیده ای کمیت هایی ساخته ایم و 
آن را درکنترل خود درآورده ایم، حتی موسیقی و زیبایی 
را هم با ریاضیات محــک می زنیم. گویا کنترل پذیری 
ریشه عمیقی در کمی سازی دارد، و محاسباتی شدن 
یعنی تولید قانــون و فرمول. به عبارتی به محض اینکه 
پارامترهای تغییری را استخراج کنیم سریعًا می توانیم 
ارتباطی بین آن پارامترها برقرار کنیم و کنترل تغییرات 
را به دست بگیریم. اما پیش بینی دقیق آینده همیشه 
برایمان خوشایند نیست. روی دیگر پیش بینی پذیری، 

جبر و علّیت است.
انســان بزرگ ترین مثال نقض این راهبرد است. شاید 
شــنیده باشــید روزگاری به مجموعه  علــوم فیزیک و 
ریاضی، علــوم دقیقه می گفتند؛ به عبارتی هرچه زیر 
ذره بین ریاضیات و فیزیک قرار بگیرد، راهی جز احترام 
به قانــون نخواهد داشــت. اما گفتمان علــوم دقیقه 
درمورد انســان کارآمد نیست، بشــر توانایی تخلف از 

قاعده ها را دارد.

سررشته هم سؤاالت
تحلیل مکانیسم شــناخت، سررشته تمامی سؤاالتی 
اســت که همه مکاتب فکری می کوشند با پایبندی به 
پیش فرض های خود به آن پاسخ دهند. با نگاه دقیق تر 
متوجه خواهید شــد که بین فلســفه و علــم و فناوری 
درهم تنیدگی بســیار محکمی وجود دارد و پیشرفت، 
معنایی جز تکامل هر سه حوزه نخواهد داشت. در عصر 
معاصر می تــوان به راحتی درک کرد که پذیرش مکتب 
فلسفی خاصی مانند تقلیل گرایی یا کل گرایی تبعات 
بسیاری را در تولید دانش یا حتی فناوری به جا خواهد 
گذاشــت. این نکته  مهم آنجایی پررنگ تر می شوند که 
موضوع موردمطالعه  از جمادات به انســان تغییر کند، 
تعظیم به نگاه فیزیکالیستی و کاماًل مادی یا اخذ نگاه 
الهی به انســان نتایج حیرت انگیــزی را درپی خواهد 
داشــت. در مبنای اصالت مــاده، تولیــد اطالعات و 
شناخت متناسب با مرتبه رشد انسان دربرابر تحریکات 
خارجی اســت. در این دیدگاه تحریکات خارجی و اثر 

آن ها براساس قوانین مشخصی 
انجام می گیرد. بنابراین پیدایش 
هر کیفیت خــاص ذهنی به نحو 
جبــری در فرایندهــای مغزی او 
حاصل می شــود. به بیــان دیگر 
مسئله رابطه نفس و بدن از اساس 
موضوعیت ندارد و هرآنچه هست 
بدن اســت و مغز. در این دیدگاه 
تعارض های بسیاری درمواجهه با 
ادیان و گزاره های توحیدی وجود 
دارد. این دیدگاه در ساخت تمدن 
و تولید فناوری پیشتاز بوده است، 
اما هنوز نتوانسته با تلقی جبری، 

رفتار جوامع انسانی یا حتی توضیح درخوری برای رفتار 
جوامع انســانی یا پدیده خودآگاهی داشته باشد.ص 
اما در مبنــای دوم، وجود نامحسوســی مانند ذهن یا 
نفس، مســئله و موضوعات دیگــری را ایجاد می کند. 
اراده انســان در تولیِد شــناخت تأثیر بســزایی دارد و 
انسان درمقابل تحریکات خارجی مجبور مطلق نیست، 
هرچنــد نگاه دوم هم خوانی بیشــتری بــا آموزه های 
وحیانی و شهود ما دارد، اما هنوز به طور کامل نتوانسته 
اســت کارایی الزم را از خود بروز دهد. طبق درسی که 
از تاریــخ علم گرفته ایم به نظر می رســد معرفت علمی 
به شــدت نقدپذیر است، حتی اگر در دنیای خارج هم 
بتواند مســائلی را تببین کند. تجربه نظام بطلمیوسی 
و موفقیت آنان در پیش بینی خســوف و کســوف به ما 
این هشدار را می دهد که صرف کارایی در عمل نشانه 

حقانیت مدل های علمی نیست.

این علم تاریخی است
تاریــخ پرداختــن بــه مســائل 
مهم و بنیــادی مربوط به ذهن 
قدمتــی به اندازه خود انســان 
دارد؛ اما آنچه باعث شده است 
درحال حاضر این حوزه جایگاه 
رفیعی در بین سایر علوم داشته 
باشــد و بتوانــد از قالــب تفکر 
فلســفی به عرصه عمل درآید، 
تحــول در روش نظریه پردازی 
اســت. در روش امروزی نه تنها 
انتخاب موضوع شناخت سبب 
همگرایــی دانش های متفاوت 
شده است، بلکه دیگر نمی توان 

تقــدم علم بــر فنــاوری را تشــخیص داد و خــط مرز 
مشــخصی را بین آن ها کشید. الزمه کار بین رشته ای 
اصیل در علوم شناختی درک صحیح از تمامی جوانب 
این رشته است. فیلسوفی که از علوم اعصاب اطالعی 
نداشته باشد، فیزیک دانی که از تحوالت فلسفه ذهن 
بی خبر باشد، اقتصاددانی که مردم شناسی نمی داند، 
جامعه شناسی که با علوم داده ناآشناست، مهندسی 
که بویی از علوم انسانی نبرده، پزشکی که توجهی به 
روان شناسی ندارد و... مانند چرخ دنده هایی هستند 
که بدون ارتباط با یکدیگر و هرکدام در جزیره ای برای 

خود به کار مشغول هستند.
 اما چگونه می شود این طیف گسترده را برای پیشرفت 
در علوم و فناوری های شناختی هماهنگ کرد؟ پاسخ 
به این سؤال و داشــتن دغدغه های این چنینی باعث 
شــد ما انجمن علمی »شناسا« را تشکیل دهیم. یکی 
از رســالت های ما ایجاد شــبکه تحقیقــات و گردش 
اطالعات در بین نخبگان این عرصه و رشد فهم عمومی 
اســت و تا وقتی که احســاس نیاز به دانســتن ســایر 
حوزه ها در ما شکل نگیرد هیچ گاه نخواهیم توانست 
حرف جدیدی برای گفتن داشــته باشیم و همواره در 
مقام تقلید و حاشــیه زدن به کارهــای دیگران متوقف 

خواهیم ماند.
مطابق با آنچه گفته شــد و به مناسبت هفته آگاهی از 
مغــز در هفته جاری و هفته آینده برنامه هایی با هدف 
ترویج و نقد دیدگاه های موجود در علوم و فناوری های 
شــناختی خواهیم داشــت و امیدواریم با کمک شما 
ســطح فعالیت هــای مربوط به این رشــته جدید را در 
دانشگاه ارتقا دهیم. برای مطالعه متن کامل به کانال 
تلگرامی گروه شناســا Shenasa_Sharif @ مراجعه 

کنید.

به بهانه همایش مغز، ذهن و شناخت

شناخِت شناخت

علــــــــــــــــــــــــمی

مشاهده اثر خودهم گرایی 
گرانشی و تأیید پیش بینی 
محققان دانشکده فیزیک

ستاره دوتایی به سامانه هایی  سینا هوشنگی

ســتاره ای گفته می شــود که در آن دو ســتاره 
نزدیک به هم حول مرکز جــرم خود می گردند. 
رصدها نشان  می دهد درصد بزرگی از ستاره های 
آسمان سیستم های دوتایی هستند. این نوع از 
ســتاره ها از اهمیت ویژه ای در اخترشناســی 
برخوردارند؛ زیرا بسیاری از ویژگی های آن ها را 
می توان از روی بررســی مدار گــردش آن ها به 
دســت آورد. بــرای مثــال، از روی دوره حرکت 
مــداری و شــعاع آن می تــوان نســبت جرمی 
ستاره ها را تشخیص داد. دسته ای از ستاره های 
دوتایی کــه به دوتایــی »گرفتی« مشــهورند، 
دوتایی هایی هســتند که مدارشان  درراستای 
دید زمین است و به همین علت از دید ما ستاره 
همدم در بخشی از حرکت خود از جلوی ستاره 
دیگر رد و باعث می شود نور آن ستاره یا بخشی 
از آن به ما نرسد. این بررسی ها با طیف سنجی 
به صــورت دقیقی انجام می شــود. حاال اگر در 
ســامانه ای دوتایــی، یکی از ســتاره ها خیلی 
کم نورتر از دیگری و مشــاهده ناپذیر باشــد، با 
اســتفاده از روش باال که روش گرفت نام دارد، 

می توان از حضور ستاره کم نورتر باخبر شد.
در نسبیت عام، منبع گرانشی، که می تواند هر 
جرم سنگینی مثل ستاره باشد، با خمیده کردن 
فضازمان باعث ایجاد خمیدگی در مسیر حرکت 
نور می شــود. این اثر در آســمان مشاهده پذیر 
اســت. فرض کنید نور ســتاره ای، چشمه نور، 
که درحال حرکت به سمت زمین است، از کنار 
ستاره پرجرم دیگری عبور کند. این نور در این 
نقطه دچار خمیدگی می شود. درواقع، ستاره 
میانی مانند عدســی گرانشــی عمل می کند و 
نور ستاره چشمه را به سمت خود خم می کند. 
به این پدیده هم گرایی گرانشی گفته می شود.

اگر ستاره چشمه و عدسی گرانشی، جزء سیستم 
دوتایی گرفتی باشند، به این اثر خودهم گرایی 
گرانشــی گفته می شــود. دکتر راهــوار، رئیس 
دانشکده فیزیک دانشگاه شریف، و همکارانش 
با شبیه سازی اثرات ریز هم گرایی گرانشی نشان 
دادند اگر دقت نورسنجی به مقدار خاصی برسد، 
مشاهده این اثر در کهکشان ما ممکن است. در 
سال 2014 وجود این اثر برای اولین بار معرفی 
شد. در پژوهش اخیر کاواهار از دانشگاه توکیو و 
همکارانش وجود سه سیستم ستاره ای دوتایی 
را ازطریــق رصد معرفی کرده انــد. این رصدها 
تأییدی بــر پیش بینی دکتر راهــوار و همکاران 
است که موفقیت چشمگیری به حساب می آید. 
عالوه براین، پیشنهاد دکتر راهوار برای مشاهده 
اثرخودهم گرایــی گرانشــی در دوتایی هــای 
سیاه چاله ای در مقاالت اخیر موردتأیید دانیل 
ارازیو و استفانو از دانشــگاه هاروارد قرار گرفته 
است که از مشاهدات هیجان انگیزی در آینده 

خبر می دهد.
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هرچه زیر ذره بین ریاضیات 
و فیزیک قرار بگیرد راهی 
جز احترام به قانون نخواهد 
علوم  گفتمان  اما  داشت. 
دقیقه درمورد انسان کارآمد 
نیست، بشر توانایی تخلف 

از قاعده ها را دارد



صفحـــــــه آخـــــــــر

135...091۲: جــا داره بازشــدن مجدد آسانســور 
سلف رو به همه شریفي ها تبریك بگم!

  جا داره امیدوار باشــیم بازشــدن مجدد 
آسانســور ســلف رو به قربانیان آینده ش تســلیت 

نگیم!
۲۲8...0936: آقــا چرا دانشــگاه بــراي تجلیل از 

دانشــجوهاي برگزیــده تندیس و لوح داده؟ ســال 
پیش پــول دادن. آخه تندیس و امضاي مســئولین 

دانشگاه به چه دردمون مي خوره؟
  بابــا راســت می گــه دیگــه! کل مــدرک 
تحصیلی با امضاش مگه چقدر می ارزه که حاال این 

ارزش داشته باشه؟

001...091۲: چرا همــه نخبگان ریش دارن؟ البد 
اگر فردا همایش علم غیرمتعهد برگزار شــد قراره یه 
پخمــه موبلند با خالکوبي و پاســپورت آمریکا بیارن 

اون باال.
  شما دختری و احتمااًل موت بیرونه. اگر 

هم پسری و ریشت درنمی آد، نخبه کی بودی تو؟

اس ام اس

عکس و مکث

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

17

۲0

۲۲

 8

وصله پینه

daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 0۲166166006  

 کودکان یاد نمی گیرند،
 عمل می کنند.

)عکس از دل آرام بیات(

متل قو به صرف شام
روز. داخلی. کافی شاپ

چند دختر که دبیرســتان 
یکســانی می رفتند و چند 
ماه است دانشجو شده اند 
باهــم صحبــت می کنند. 
یکی شیمی شریف، یکی تئاتر دانشگاه هنر و 
یکی روان شناســی دانشگاه تهران می خواند. 
تلفن دختری که دانشــجوی تئاتر اســت زنگ 
می خورد. پــس از مکالمــه ای صمیمانه قطع 

می کند.
شــریفی: کی بــود بال؟ رفتی دانشــگاه فعال 

شدیا.
هنری: استادمون بود.

شریفی: استادتون بود؟ چی کار داشت؟ 
هنری: یه پرفورمنس باید اجرا ببریم. زنگ زده 

بود پیگیری کنه.
روان شناســی: استادتون شماره تو داره؟ بعد 

بهت زنگ می زنه؟
شــریفی: ما حتی اسم کوچیک استادهامونم 

نمی دونیم!
روان شناسی: ما حتی بعضی از استادهامونو 

نمی شناسیم!
هنــری: )خنــده( بابــا مــا اصــاًل بعضــی از 

استادهامونو نمی بینیم!
شریفی: یعنی چی؟ یعنی واحد مجازی دارید؟

هنری: نه بابا. کالس ها تق ولقه. اســتاده کاًل 
یه جلســه میاد. اونم نیم بنــد. قیافه بچه ها رو 
می بینه. تاریخ ژوژمان رو تعیین می کنه می ره. 
خوش به حالتــون. مــا کــه  روان شناســی: 

دانشکده مون شبیه دادگاهه. 
شریفی: یعنی امتحان اینا نمی دید؟
هنری: ژوژمان همون امتحانه دیگه.

شریفی: یعنی یه چیزی نشون می دید همون 
می شه نمره تون؟

هنری: یه چیزی که نه. یه کار هنری مثاًل.
شریفی: کل نمره تون همونه؟ میان ترم ندارید؟

هنری: )خنده(  میان ترم؟ بی خیال بابا.
شریفی: کالس های TA چی؟

هنری و روان شناسی: TA چیه؟
شریفی: تیچر اسیستنت. کمک استاد.

هنــری به روان شناســی: چــی می گه این؟ 
اســتاد مگه کمکم می خواد؟ )بــا خنده( مگه 

شاستی بلنده؟
روان شناســی: فک کنم داره پــز می ده رفته 

شریف.
شریفی: ولی بچه های ما خیلی خوبن خدایی. 
خیلی باهم دوســتیم. تمرین هــا رو می دن از 

روشون کپ بزنیم. 
هنری: واســه ما هم باحالن. هفته پیش رفته 

بودیم متل قو. کرکر خنده بود. 
بـــــا  بـــــا کـــــی؟  )تعجـــــب(  شــریفی: 

هم دانشکده ای هاتون؟
هنری: نه بابا. چند تا از استادهامونم بودن.

شریفی: ببخشید بچه ها. من فردا یه میان ترم 
مهم دارم. باید برم بخونم. کاری ندارید با من؟ 

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به دختری دلســوز و بامحبت که ازلحاظ عاطفی یک تنه یــار و یاور نهضت 
نوپای پدر بود. به کســی که همســر و همراه و کانون آرامش زندگی مرد مجاهدی بود که در خط مقدم رزمنده ای 
چیره دســت بود و در خانه از زالل جام محبت و آرامش زهرا می نوشــید و نیرویی صدچنــدان می گرفت. مادری 
مهربان و دلســوز که در تربیت فرزندانش صحنه هایی بی بدیل از خانواده ای آســمانی را به تصویر کشید. تقدیم 
می شود به استادی صبور که وظیفه آموزش زنان مسلمان را به خوبی می شــناخت و همواره پاسخگوی نیاز آنان 

بود و زمانی که شرایط جامعه اسالمی متشنج شد، پای در میدان مبارزه حضوری نهاد.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
   مدیرمسئول: محسن رستمی    سردبیر: محمد صالح انصاری

   تحریریه: رضا کاردررستمی، حسین رجبی، امین محمدی، محمد صالح سلطانی، مرتضی 
بختیاری، محمد جوانمرد، صالح  ابوذر تمسکی، سحر  محمودی، عماد الدین کریمیان، 
رستمی، نوید حسینی، محمد فالحی، محمد جواد هاشمی، سید حسین علوی، هاتف محقق، 

محمد حسین هوائی، آرمان پورزین العابدین، حسین شاهرخی و اسماعیل قاسمی
   مدیر فنی و هنری: ســامان موحدی       ســرویس عکس:  علی ســینا اســالمی    صفحه آرا: 

سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: مریم پورعسکری     
   مدیر اجرایی: صابر حشمتیان       مدیر داخلی: سیمین آبادی

امین محمدی
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واژ و ژاژاستاد شریف ما

استاد شریف ما کالسش را 7:30 صبح می گذارد، به امید اینکه ظرفیت به 
حد نصاب نرسد و حذف شود. اما وقتی با تالش آموزش دانشکده تشکیل 
می شود و جمعیت کم است، ایشان تهدید به تشکیل ندادن کالس می کنند.
استاد شریف ما کتابی تألیف کرده است به مثابه کتاب آسمانی. هر درسی را 
قرار باشد ارائه دهد، صرف نظر از محتوای درس، همان کتاب خودش منبع 
و مرجع آن درس معرفی می شــود. نام نبرده یک سری اسالید هم دارند که 

به همین منظور استفاده می شود.
استاد شــریف ما خود و علم مهندسی را همانند پرنده ای می داند که یک 
بال آن محاســبات و یک بال آن آزمایش بوده و هر جلسه در ابتدای کالس 

بال گشوده و به این موضوع اشاره می کند.
اســتاد شــریف مــا حجم منابع موردنیاز برای یک امتحانــش به اندازه ی 
تمام کتاب های دوره ی کارشناســی یک دانشــجوی عادی اســت و وقتی 
به او اعتراض می کنند که چرا، می گوید شــما دانشــجو هستید وظیفه تان 
درس خواندن اســت. ما هم می گوییم شــما اســتاد هســتید و وظیفه تان 

آزاردادن ماست البد.
استاد شــریف ما به حدی آرام صحبت می کند که انگار درس را فقط برای 
ردیف جلوی کالس توضیح می دهد و فقط هم همین ردیف را می بیند و بقیه  

کالس می توانند خود را با هر کاری مشغول کنند.
اســتاد شــریف ما درحالی که 5 هفته از ترم گذشته اســت، هنوز اقدام به 
درس دادن نکرده است و بحث سر کالس روی زمان حل تمرین ادامه دارد.

زن: not man. بن مضارع زدن. انسان ماده. خواهر، دختر یا مادر 
کسی. متعلقه و منکوحه. هنر خدا. متأسفانه تصورات غلطی مبنی بر 
کمتربودن توانایی زنان درمقایسه با مردان وجود دارد که حضور آن ها 
در همه عرصه ها مانند ازدواج، بارداری و مدیریت خانه خط بطالنی 
بر تمامی این ادعاهاســت. بااین حال بزرگ ترین دستاوردی که زن 
می تواند داشته باشــد، موفقیت شوهرش است. گفته می شود مشکالت زیادی دارند، 
اما یافته های دانشــمندان نشان می دهد تا اطالع ثانوی هیچ کدام از آن ها اولویت زنان 
نیســت. مردان درمقایسه با زنان به دو دسته تقســیم می شوند: آن هایی که به زنان زیبا 
توجــه می کنند و آن هایی که وانمــود می کنند به زنان زیبا توجه ندارند تا توجه زنان زیبا 
را به دست آورند. زن چیز بسیار مهمی است و معلوم نیست بدون حضور آن در تبلیغات 
چگونه اقتصاد غرب ســرپا می ماند. باتوجه به قانون شــیمیایی »هم جنس هم جنس را 
جذب می کند«، نوع خنگ آن را خنگ ها بیشــتر می پسندند. زندانی دنیای کثیفی که 
وقتی در گوگل ســرچ می کنی »زن«، در صفحه اول سه خبر در مورد... می آورد )بروید 

خودتان سرچ کنید(.
|| t.me/zardiat 21 رازی که درباره زنان نمی دانید، فقط و فقط در ||

در ِگل نوشته های تخت جمشید نشانه های حضور زنان در اجتماع وجود داشته است که 
سردار غیور اسکندر برای مبارزه با این انحرافات قیام کرد و تمام آثار این بی ناموسی ها را 
به آتش کشید و بساطش را جمع کرد؛ روحش شاد و یادش گرامی. همچنین در سلسله 
ساســانی دو پادشــاه زن وجود دارد که پیش از خیانت درباریان از عوامل اصلی سقوط 

این سلسله محسوب می شود. 

عمادالدین کریمیان


