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وقتی از اهمیت علوم انسانی 
صحبت می کنیم منظورمان 

چیست؟ 
دیــروز یکــی از نزدیکانــم 
علــوم  دانشــجوی  کــه 
انسانی اســت  _که به علت 
شــاگرد اول بــودن در دوره 
کارشناسی، مستقیمًا برای 
تحصیل در دوره ارشد پذیرفته شده بود_ با من 
تماس گرفت و گفت: »حقوق خوانده ام و برای 
ادامه هم در رشته حقوق پذیرفته شده ام، اما این 
رشته را دوست ندارم، چه کنم؟«. گفتم مباحث 
بسیار جدی و عمیقی در اطراف موضوع »حقوق 
بشر« هست که فالسفه را درگیر خود کرده است؛ 
مثل ارزش انســانیت و منشأ آن، یا وظایف ما در 
قبال تمایل انسان ها برای زیست آزادانه مطابق 
میلشــان، دلیل عقالنیت مداراورزی در مقابل 
اندیشــه های متفاوت و احترام به آزاداندیشــی 
و....  ناگهــان در میان کالمم گفت: »فقط یک 
استاد در دانشکده ما روی حقوق بشر کار می کند 
که اگر در کالسش دختر و پسری با هم صحبت 
کننــد آن ها را اخراج می کنــد«.  منظور از علوم 
انسانی ای که اهمیت دارد به دانشجویان علوم 
و مهندسی آموخته شود،  علوم انسانی ای است 
که مبانی عقالنی ارزشــمندی انسانیت و لزوم 
اخالقی عمل کردن و احترام به حقوق انسان ها 
و محیط را به نحو برهانی و معقول نشان می کند. 
چرا نباید دروغ گفت؟ چون انسان ها همه خود 
غایت هســتند و هیچ انسانی را نباید به صورت 
ابزار نگاه کرد. با گفتن دروغ شــما به انسانیت 
خود و شــخصی که فریب می خورد بی حرمتی 
کرده اید، زیرا او را ابزاری برای رســیدن به نفعی 
پنداشته اید؛ آن طور که کانت استدالل می کند. 
یا چرا باید به محیط زیست اهمیت دهیم؟ چون 
محیط زیست آیه و نشانه مقدس خداوند است؛ 

آن طور که دکتر نصر استدالل می آورد. 
 علــوم انســانی که درگیــر جهل مرکب باشــد 
جهل را پراکنده می کند و در برابر دانشــجویان 

استدالل طلب توجیه پذیر نیست. 
 بیشتر از میزان پیشرفت بشر در علم و تکنولوژی، 
بشر در علوم انسانی تأمل کرده است و نشان دادن 
مجموعه عظیم این آموزه ها و سعی و خطاهای 
متفکران ژرف اندیش می توانــد پنجره هایی را 
برای دانشجویان باز کند.  دانشجویان با دیدن 
چند درس درســت و به روز در فلســفه اخالق، 
سیاســت، علم و دین می تواننــد مبانی معقول 
و  مستدلی برای برسازی جهان بینی خود پیدا 
کنند. جهان بینی ای که بر اســاس آن تصمیم 
می گیریم که چگونه عمل کنیم و چگونه آینده 
خود را بسازیم، باید به جای مبانی احساساتی و 
سودانگارانه، بر مبانی مستدل و اخالق گرایانه 
بنیان نهاده شده باشــد؛ چراکه در این صورت 
می تواند بر کم شدن مهاجرت نخبگان، احساس 
خودباوری ملی، احساس وظیفه در قبال آحاد 
جامعه، احساس وظیفه در برابر محیط زیست و 
از همه مهم تر حس کرامت و شخصیت برای خود 
و دیگران تأثیر گذارد. علوم انسانی پنجره هایی 

را برای نگاه عمیق تر به جهان بر ما می گشاید. 
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چطوری شریفی؟
»به وقت شام« فیلمی است که به عقیده بسیاری از منتقدان، داستان قوی و گیرایی 
دارد. همچنین این فیلم از نظر جلوه های ویژه گام های بزرگی برداشــته و توانسته 
اســت وضعیت جنگ ســوریه را با جزئیات بســیار به تصویر بکشــد. از طرف دیگر 
حرف های ابراهیم حاتمی کیا در جشنواره فجر و تعداد فراوان سالن هایی که به این 

فیلم اختصاص داده شده بود و اکران های مخصوص ادارات و سازمان ها حاشیه های بسیاری را برای فیلم پدید 
آورده است. با تمام این ها هیچ کس منکر این نمی شود که »به وقت شام« تجربه جدیدی برای سینمای ایران 
است. بسیج شریف امروز ساعت 17 در سالن جابر، این فیلم را روی پرده می برد. ضمنًا دیدن فیلم رایگان است.

پیمایش شبانه
گروه کوه این بار غارپیمایی می کند. برنامه آتی گروه کوه پیمایش شبانه غار گل 
زرد است. گل زرد غاری  رودخانه ای در دامنه جنوب شرقی قله ۳706متری گل 
زرد است که از مجموعه قله های ناظر بر کوه دماوند محسوب می شود. این غار که 
در استان مازندران، در منطقه پلور و در مراتع شمالی روستای منظریه قرار دارد، 

از معدود غارهای طبیعی موجود در این منطقه  اســت. این پیمایــش از اذان ظهر تا اذان صبح روزهای ۳ 
و 4 خرداد انجام می شــود. جلسه توجیهی شــنبه 29 اردیبهشت ساعت 12 در کالس1 ساختمان شهید 

رضایی برگزار می شود. اولویت حضور در این برنامه با ورودی های 95 و 96 است. 
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روزنامه: سه شنبه هفته گذشته  مطلبی به قلم مهتاب محمودی، جوابیه
عضو سابق انجمن اسالمی دانشجویان با موضوع 
افــول فعالیت های واحد حقــوق و مطالعات زنان 
انجمن اسالمی در همین بخش از روزنامه منتشر 
شــد. در پی آن انجمن اسالمی جوابیه ای را آماده 
کــرده کــه به قلم محســن رضــازاده، ســخنگوی 

انجمن، نوشته شده است.

 امــروز 51 ســال از به دنیاآمدن نــوزادی می گذرد که 
در همه  این ســال ها روبــه روی تمــام نامالیمتی ها و  
بی مهری ها ایستاده  است. انجمن اسالمی دانشگاه 
را می گویم. در تمام این ســال ها انجمن توانســته در 
مقابل ســختی های خارجی و اختالفات داخلی اش 
بایســتد؛ چراکه ســنگینی آرمان ها و اهدافی را روی 
دوش خود داشــته  اســت که باور به آن ها هنوز در دل 
دانشــجوی ایرانی نمرده اســت، مانند باور به آزادی، 
برابری، مردم ساالری، میهن دوستی و رفع تبعیض ها 

به خاطر جنسیت، قومیت یا مذهب.
انجمن را می توانیم ماننــد تنی واحد در نظر بگیریم، 
تنی که بعضی از روزها رنجور بوده  است و بعضی روزها 
تنومند، تنی که هم شادی و هم غم فرزندانش را دیده 
 اســت. تنی که مســتبدین زمان در 4 سال از بهترین 
روزهایــش او را به بند کشــیدند. واحدها و گروه های 
زیرمجموعه انجمن اعضای این تن خواهند بود. واحد 
تشکیالت در قلب انجمن است، برای زنده نگاه داشتن 
انجمن. واحد اندیشه و مطالعات، به منزله  مغز انجمن، 
بــرای تقویت فکری و باالبردن ســطح اندیشــه  اعضا 
خواهد کوشــید. سیاســی اجتماعی پاهــای انجمن 
اســت، انجمن بــر روی آن می ایســتد. واحد صنفی 

چشــمان انجمن اســت؛ مشکالت دانشــگاه را رصد 
می کند و برای حلشان کمک می کند. واحد فرهنگ و 
هنر چهره  زیبای انجمن است، و در انتها واحد حقوق 
و مطالعات زنان. شاید اخباری که در هفته های اخیر 
دربــاره  اتفاقات حول واحد زنان انجمن، به گوشــتان 
رسیده شــما را نگران کرده باشد. راستش را بخواهید 
ما را هم نگران کرده است؛ اّما فراموش نکنیم که واحد 
زنان دســتان توانای انجمن است برای انجام کارهای 
بزرگ. برای پیشــبرد مطالبات و خواسته های مقدس 
نیمی از جامعه  ما. فرامــوش نکنیم که برای کاری که 
هرکدام از واحدهای انجمن در ســطح دانشگاه انجام 
می دهند، نهــاد معادلــی، خارج از انجمــن خواهد 
بــود کــه آن کار را انجام دهد، به غیــراز واحد حقوق و 
مطالعــات زنان. واحد زنان انجمــن تنها مرجع و نهاد 
برای رســیدگی به مشکالت زنان و تالش برای احقاق 
حقوق زنان در دانشــگاه بوده، اســت و خواهد بود، و 
روح انجمن که اعضای آن هستند، نخواهند گذاشت 

دستان توانایشان ناتوان و بی استفاده شود.
به دیوار دفتــر انجمن که می نگریم، عکس های 5 تن 
از بزرگان معاصر کشــور روی آن نصب شــده  اســت. 
دکتر مصــدق، مهندس بازرگان، آیــت ا... طالقانی، 
حجت االســالم خاتمی و امام خمینی)ره(. در مدت 
حضورم در انجمن به این موضوع اندیشــیده ام که آیا 
این عکس ها صرفًا برای آن است که دیوار انجمن خالی 
نماند و تزئینی است یا اینکه هرکدامشان پیامی برای 

بینندگانشان دارد. 
به بــاورم، انجمــن دکتر مصــدق اســت، همان قدر 
میهن پرســت و خواهــان اســتقالل ایــران. انجمن 
مهندس بــازرگان اســت، همان قــدر اصالح طلب و 
قانون گرا. انجمن آیت ا... طالقانی اســت، همان قدر 

معتقد به خــرد جمعی و نهاد شــورا. انجمن خاتمی 
است، همان قدر نواندیش و معتقد به گفت وگو. انجمن 
امام خمینی)ره( اســت، همان قدر بــدون لکنت در 
برابر حاکــم ظالم زمانه اش. در میــان عکس هایمان 
بــه دیوار جــای بزرگانی هــم خالی اســت. بانو زهرا 
رهنورد، که هفت ســال می گذرد که در حصر اســت. 
انجمن رهنورد اســت، همان قدر معتقــد به برابری و 
رفــع تبعیض های موجود علیه زنــان. انجمن رهنورد 
اســت، همان قدر معتقــد به آزادی انتخاب پوشــش 
برای زنــان. انجمن رهنورد اســت، زنی کــه باوجود 
دوچندان بودن محدودیت ها و مشکالتش، عزتمندانه 
در کنار هم پیمان خود ایســتاده می جنگد و از تالش 

ناامید نمی شود.
مراد از نوشــتن این حرف هــا دادن شــعار های رایج 
در بیانیه های دانشــجویی برای گرفتن کف و ســوت 
از جمعیت نیســت؛ چراکه این  ســطرها برای تهییج 
احساسات مخاطب نگاشته نشده  است. این سطرها 
نگاشــته شــده تا هیچ ابهامی درباره  آینده  این بزرْگ 
تنومنِد استوار و اعضایش، وجود نداشته  باشد. نگاشته 
 شــده تا بدانید تمام تالش خــود را می کنیم که واحد 
حقوق و مطالعات زنان، اگرچه مدت کوتاهی است که 
کمتر فعالیت می کند، اما طولی نمی کشــد تا فعال تر 
بازگردد. نگاشــته  شــده تا بدانیم و بدانید که »فروغ« 
بی فروغ نخواهد شــد و تا کمتر از یک  ماه دیگر شماره  
بعدی اش منتشر می شود. نوشته   شده است تا بدانیم، 
هرچند ممکن است اختالف داشــته باشیم؛ زیرا که 
وجود اختالف در تمام کارهای گروهی طبیعی است. 
اّما اختالف نظرهــای داخلی و مخالفت های خارجی 
ما را از رســیدن به آرمان ها و اهدافمان نا امید نخواهد 

کرد، چراکه امید بذر هویت ماست.

 جوابیه انجمن اسالمی به یادداشت صفحه 2 در شماره 763 روزنامه 
با موضوع تحوالت واحد زنان انجمن اسالمی دانشجویان

انجمن ایستاده  است ...

Ó	 خبرنامــه« ایــن هفته بــا جلدی شــاد و«
حال خوب کن منتشــر شــد. تصویــری از 
قهرمانان تیم ملی فوتســال دختران ایران 
صفحــه اول ایــن شــماره از ارگان انجمن 
اسالمی را تمام و کمال مال خود کرده بود. 
در میان مطالب این خبرنامه اما یادداشــت 
کیان گلباغــی درباره انتخابــات پارلمانی 
اخیر در عــراق و لبنان بیش از بقیه مطالب 
جلب نظر می کرد. »خبرنامه« پس از مدتی 
ســکون و رکود، دوباره به صف اول نشریات 
فعال دانشــگاه بازگشــته و این بــرای ایام 
رخوت آلود تشکل ها در بهار97 خبر خوب 

و اتفاق مهمی است .
Ó	 داد« در ادامه انتشــار منظم و دو هفته ای«

خود، این هفته هم سروقت به میز نشریات 
دانشگاه رسید. انتشار منظم و تقریبًا بدون 
وقفه، معمواًل در میان نشریات دانشجویی 
اتفاقی نادر است که »دادی« ها به خوبی از 
عهده اش برآمده اند. انتشــار منظم، تعداد 
مخاطبان وفادار نشــریه را بیشتر می کند و 
میان مخاطب و هیئت تحریریه  نشریه اعتماد 
ارزشمندی برقرار می ســازد. گرامیداشت 
یاد رضا براهنی و عباس عطار، از مهم ترین 
اتفاقات محتوایی در  هفتمین شماره  »داد« 

است.
Ó	 رایانش« نیز نماینده نشریات دانشکده ای«

روی میز نشریات بود. نشریه  کامپیوتری ها 
اولین شماره اش را با سردبیر جدید به صورت 
ویژه نامه ای علمی، بــا جلدی غیرمتعارف 
منتشر کرد. صفحه بندی این شماره، فاصله  
بسیاری با اســتاندارد و با شماره های قبلی 
رایانــش داشــت و اتفاق ناخوشــایندی در 
این شــماره بود. فرم خوب، یکی از مزایای 
نشریه دوست داشتنی کامپیوتری ها بود که 
این شــماره چندان خبری از آن نبود. البته 
مطالــب »رایانش« تقریبًا جــذاب و مربوط 
به  موضوعات روز اســت، اما  تحت تأثیر فرم 
بی روح شماره ششــم، »رایانش« به شدت  

سخت خوان شده است.
Ó	 انتخابات کمیته  نظارت بر نشریات دانشگاه

نزدیــک اســت. حاال کــه به تحویل ســال 
نشریات دانشگاه نزدیکیم، کاش مسئوالن 
و متولیان امر کارنامه  نشریات را کمی دقیق 
و موشــکافانه تر از گذشــته وارســی کنند. 
پاســخ به ســؤاالتی مثل اینکه هر نشــریه 
چه تیــراژی دارد، چه تعــداد از آن مرجوع 
می شــود، چه اثراتــی بر فضای دانشــگاه 
گذاشته و ســؤاالتی از این دست، حتمًا در 
بهبود سیاست گذاری ها و تخصیص بودجه 
و امکانات به نشــریات دانشگاه مؤثر است. 
خوب است هر سال در موعد این انتخابات 
مهم، عالوه بر دانشــگاه، خود نشریات هم 
دست به کار شــوند و عملکرد خود را دقیق 
و عمیق در بوته  نقد قرار دهند. تنها با پایش 
منظم فــرم و محتوای نشــریات اســت که 

می توانیم میز نشریاتی پربار داشته باشیم.

عکس خبری

قدم زدن بر لبه علم و فناوری
یکشنبه گذشــته رویدادی با موضوع زیست فناوری 
و با عنوان »شریف زیســت« در سالن جابر برگزار شد 
و اســتادان مرتبط با ایــن حوزه، از دانشــکده های 
مختلف به همراه چند صنعتگر دور هم جمع شــدند 
و دســتاوردها و ظرفیت های زیســت فناوری را برای 

دانشجویان مرور کردند.
یکــی از بخش هــای جــذاب برنامــه صحبت هــای 
صنعتگران بود. دکتر اسالمی فر، مدیرعامل شرکت 
هیراب طب عرشــیا از تولید محصولی، از طرح های 
کالن ملــی، در آینده نزدیک خبــر داد که درصورت 
ورود بــه بــازار می تواند به صورت چشــمگیری فوت 
افراد در اتاق های عمل را کاهش دهد. این دســتگاه 
با تشخیص ماینور گروه خونی به ازبین بردن خطای 
تشــخیص منجر خواهد شــد. جالب اســت بدانید 

تنها 2 کشــور دارای فناوری تولید  چنین دستگاهی 
هســتند و نمونه ایرانی با یک چهارم قیمت روانه بازار 

خواهد شد.
مهنــدس حاجــی حســینعلی، مدیرعامل شــرکت 
امیدآفرینــان مهندســی شــریف، پــس از تقدیر از 
مرکز رشــد دانشــگاه، از تولید پرینتری ســه بعدی  
گفــت کــه پیش ازایــن بــا قیمــت بســیار گــران از 
کشــور هلنــد خریــداری می شــد. او همچنیــن به 
دانشجویانی که عالقه مند به تأسیس شرکت در حوزه  
زیست فناوری اند پیشنهاد کرد نگاه و تمرکز خویش را 

به بازارهای خارجی معطوف سازند.
گفتنی اســت پر شدن هشــتاددرصدی سالن جابر 
برای رویــدادی کاماًل علمی و فناورانــه در نوع خود 

بسیار جالب توجه بود.

میز نشریات
محمد صالح سلطانی
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جام بزرگ به متالی ها رسید
مسابقات رده بندی و فینال فوتسال قهرمانی دانشکده ها دیروز با حضور مرد سال فوتسال آسیا، حسین 
طیبی، ســاعت 12:15 در سالن قهرمانی انجام شــد. در اولین بازی، بچه های مکانیک با نتیجه 5بر2 
از ســد مهندسی برق گذشتند و سوم شــدند. نوبت به فینال رســید. صنایع با لباس آبی و مواد با لباس 
طوســی به میدان آمــد. گل اول را بروبچه های صنایع زدند، ولی موادی ها پیــش از پایان نیمه، بازی را 

به تساوی کشیدند. 
نیمــه دوم نیــز اول صنایع بود که به گل رســید، ولی در 6دقیقه مانده به پایان، بــاز هم متالی ها بازی را 
مســاوی کردند. اما زیباتریــن گل را پویا نیکنام، ورودی 9۳ متالورژی روی ضربه ای ایســتگاهی به ثمر 

رساند. نیکنام اول دورخیز کرده بود، ولی احتمال زیاد بر این بود که توپ را برای 
ســمت چپ زمین دور از دیوار دفاعی بکارد؛ اما پشــت توپ ایست کرد و پس از 
به هم خوردن دیوار دفاعی و بدون دورخیز توپ را به کنج دروازه صنایع رســاند. 
در دو دقیقــه باقیمانــده هم صنایعی ها نتوانســتند گل خورده را جبران کنند و 
تیم دانشــکده مهندســی و علم مواد با نتیجه ۳بر2 فاتح مسابقات فوتسال بین 
دانشــکده ای شد. سه وجه تمایز مسابقات امســال، اول، حضور دکتر فتوحی، 

رئیس دانشــگاه به همراه دکتر نجمی و دکتر افشــین و چند اســتاد دیگر بــود. دوم، مهمان ویژه بازی، 
یعنی حســین طیبی، آقای گل فوتســال آسیا بود. سوم هم حضور مسالمت آمیز و پرشور و دور از حاشیه 

دختران دانشگاه در سالن. 

شماره 765  سه شنبه  25 اردیبهشت 97 بــــــــخش  خـــــــبری

همه مزدور نیستند
چقدر فکر کرده اید مخالفان  مرتضی یاری

نظر شما به آنچه می گویند باور دارند؟ به جرئت 
می گویم هیچ دسته و گروه سیاسی و اجتماعی 
و مذهبی نیست که به ناباورمندی متهم نشده 
یا متهم نکرده باشد. انتحاری و جهادی داعش 
به مصــرف روان گردان و جنگ برای دالر متهم 
از  بــه تغذیــه مالــی  اســت. روزنامه2نــگار 
سفارتخانه ها، کارگردان هالیوودی و وطنی به 
کاسبی سیاسی، شمای دانشجو به پیاده نظام 
گروه های سیاسی بودن، پامنبری فالن مداح 
یا خطیب بــه مواجب بگیری و دیگران به دیگر 

چیز. 
از انســداد گفت وگو کم نشــنیده ایم. بیش از 
همه مســئوالن و مدیــران را نواخته ایــم که با 
نادیده گرفتن واقعیت هــای موجود فکر و نظر 
مــردم را بر گفت وگو بســته اند. سیاســیون بر 
مصدر قدرت هم از این نــوازش که به حق هم 
بوده اســت، بی نصیب نبوده انــد. اما خود ما 
برای گفت وگو چه کرده ایم؟ چه بسیار کسانی 
که از سوی ما به مزدوری، نان به نرخ روز خوری، 
ریاکاری و عامل دیگری بودن متهم شــده اند، 
تنها به این سبب که باور نداریم دیگری فکری 
متفاوت با ما داشته باشــد. هرقدر هم که فکر 
و راهمــان را درســت، منطقــی، بدیهی و حق 
بدانیــم، انــکار باورمندی دیگــران منطقی و 
عقالنی نیست. قاعده باید این باشد: دیگران 
هم، چــون من، به آنچه می گوینــد باور دارند. 
مگر اینکه شاهدی روشن و انکارناشدنی درباره 
فردی بیابیم کــه البته تعمیم به دیگران باز هم 

منطقی نیست. 
گام اول گفت وگو همین است. بپذیریم دیگری 
هست و دیگرگون می اندیشد. حاال می توانیم 
دربــاره اینکه چطور می اندیشــد فکر کنیم که 

گام بعدی است.
گام اول همین اســت که بدانیم کسی باور دارد 
وظیفه حکومت اســالمی اجرای کامل احکام 
اسالم است، یا دیگری هنجارهای پوشش را در 
حوزه عرف، بشری و نســبی و متغیر می داند. 
کسی راه پیشــرفت کشور را در اتکای بیشتر بر 
استقالل و تعریف و تکیه بر هویت ایرانی می داند 
و دیگری توسعه را تعامل هرچه بیشتر با جهان. 
راه جمع این دیدگاه های متفاوت و شــاید ضد 
هرچه باشــد متهم کردن دیگری بــه مزدوری 
و دروغ گویــی نیســت. عجیب اینکه ســاکن 
ســرزمین ایران با همه تنــوع قومی و فرهنگی 
انگار از تجربه گفت وگو با دیگری چندان بهره 
نبرده اســت یا دوســتش نــدارد. متهم کردن 
دیگری به نداشــتن بــاور به آنچــه می گوید و 
تالش برای توجیه آن با مزدوری، راهی ساده تر 
اســت از پذیرش موجودیت دیگری، دریافتن 
طرز فکرکردنش، گفت وگو بــا او و یافتن راهی 
جدید. قســمت بد ماجرا این است که گریزی 
از رفتــن ایــن راه به ظاهر دشــوار نیســت. با 
به تأخیرانداختنــش هــم فقط ســختی اش را 

بیشتر می کنیم.

در روزی کــه ابرهای خاکســتری  بهاری قله ســفید توچــال را دربر گزارش
گرفته بــود، دکتر نجمی مدیرانــش را جمع کرد تا در 
جمع کارکنان دانشگاه، هم از برنامه هایش بگوید و هم 
گوش شــنوایی برای کارمندانش باشد. در این جلسه 
ابتــدا دکتر نجمی از نــگاه خودش به ایــن معاونت و 
اقداماتش گفت، بعد از او مهندس جهانتیغ که به تازگی 
مدیر اداری دانشگاه شده اســت، از برنامه هایش که 
بیشــتر ناظر به آینده است ســخن گفت. بعد نوبت به 
پرسش وپاسخ رسید. در ابتدا رحمتی به نمایندگی از 
شورای کارکنان دانشــگاه صحبت های خود را در سه 
بخش ارائه کرد. او ابتدا از تئوری ســازمان گفت. بعد 
درخواست های کلی را مطرح کرد. در بخش سوم هم 
به تشکل ها  پرداخت و در انتها از نظرسنجی ای گفت 
که در بین همکاران انجام شــده است تا اولویت های 
این حوزه را مشخص کند. بر این اساس در حال حاضر 
برای تابستان پیش رو سه اولویت اصلی کارکنان شامل 
تجدیدنظر در بیمه تکمیلی، کاهش ســاعت کاری در 

ماه مبارک رمضان و تعطیالت تابستانی معرفی شد.
با طوالنی شــدن صحبــت او، کارکنان اعــالم کردند 
وقتشــان را در اختیار آقای رحمتی قــرار می دهند تا 
صحبت کند. هرچند بعد از پایان صحبت های او، بقیه 
هم بلند شدند و سؤاالتشان را پرسیدند و به این شکل 
جلســه ای که قرار بود ساعت 1۳ تمام شود به زحمت 
تا قبل از ســاعت 14 به پایان رسید. پاسخ ها عمدتًا بر 
دوش دکتــر نجمی و مهندس جهانتیغ بود و جمعیت 
ســالن از تصویر بدون صدای ســایر مدیران روی سن 

بهره مند شد.
محورهای اصلی صحبت های دکتر نجمی و مهندس 

جهانتیغ به صورت زیر بود:
Ó	 در اردیبهشــت 95 هیئت امنــا جــذب ۳0 نفــر

قــراردادی را تصویــب کرد که بعــد از کش وقوس 
فــراوان، مجوز 16 نفر در انتهای 96 صادر شــد. 
فرصــت پرکــردن ایــن ظرفیت بــرای همــه باید 
برابــر باشــد. به همین خاطر آزمون اســتخدامی 
با همکاری ســازمان ســنجش انجام شــد. االن 
البته برخی پســت ها خالی مانده اســت. اعتقاد 
ما این اســت که هرکــدام از این افــراد باید بحث 
جامعه پذیــری socializing را آموزش ببینند تا با 

فرهنگ سازمانی دانشگاه آشنا شوند.
Ó	 تنها دانشــگاه سطح 1 که سختی کار را وارد کرده

است شریف است. برخی از کارمندان این رقم را 
نســبت به دانشــگاهی مثل گیالن کم دانستند. 
در جــواب باید گفت که بله دانشــگاه گیالن رقم 
ســختی کارش باالتر اســت؛ ولی وقتی شما یک 
دانشــگاه را مثال می زنید باید کل را ببینید. رقم 
بودجه دانشگاه ها محدود و مشخص است و باید 
دید در محاسبه حقوق، سایر موارد چگونه محاسبه 

شده است. 
Ó	 بیمه تکمیلی. در این چند سال فرایند بیمه گذاری

دانشــگاه تغییــرات جدی به خود دیــده و میزان 
مشــارکت گســترش زیادی یافته اســت. تعداد 

افرادی که در سال 96 بیمه تکمیلی شدند، نسبت 
به ســال 94 حدود 40درصد رشــد داشته است. 
برای اولین بار دانشگاه بیمه بدون سقف را تجربه 
کرده است، هرچند بیمه گذار  با بدقولی هایی که 
این چند ماه کرده اســت نگذاشــته شیرینی کار 
بزرگ دانشگاه در کاممان بماند. سؤال شد که چرا 
چند دانشــگاه با هم تجمیع نمی شوید تا حداقل 
قدرت چانه زنی را باال ببرید و جواب شنید که این 
امر مدنظــر بوده، اما عملیاتی نیســت. چون هر 
دانشــگاه پایان قراردادش برای یک ماه متفاوت 

است و این تداخل مشکل ایجاد می کند.
Ó	 ســفر ینــه  کمک هز نســته  ا تو ه  نشــگا ا د

500هزارتومانــی ایجاد کند. در جواب اینکه چرا 
فقط در ازای ســفر از طریق شرکت »آهوان« این 
مبلغ پرداخت می شود، گفته شد که ما هم موافق 
این پیشــنهادیم، اما تبعاتــی دارد که به انجامش 
نمی ارزد؛ هرچند حداقل می توان چند شرکت را 

وارد کرد که حالت رقابتی داشته باشد.
Ó	 طــرح پایش ســالمت کــه بــرای آن یــک هزینه

100هزارتومانی دیده شــده و با همکاری یکی از 
آزمایشگاه های معتبر ایجاد شده است.

Ó	 خرید اعتباری از راهکارهای مؤثر فعلی است. در
حال حاضر مذاکراتی با فروشگاه های زنجیره ای 
رفاه که مدیرعامل آن از فارغ التحصیالن شــریف 
است انجام شده. کارمندان می توانند خرید خود 
را از رفــاه انجام دهنــد و بعد حداقل با یک فاصله 
دوماهه از حقوقشــان کسر می شود، ضمن اینکه 
مبلغی که در ماه رمضان هم داده می شــد در این 
کارت ریخته می شود. سؤال شد که آیا روال سابق 
یعنی کارت رســالت یا تجارت بهتر نیست و پاسخ 

داده شــد که این طرح آزمایشی برای ماه مبارک 
اســت و بعدًا قابل تغییر. گفتند شــورای کارکنان 
می توانــد نظــر کارکنان را بپرســد و منتقل کند و 
جواب شــنیدند که نظرســنجی برای این مرحله 
مناســب نیســت. باید یک بار انجام داد تا همه به 

ابعاد آن آشنا شوند و بعد با آگاهی نظر داد.
Ó	 طرح کاهش ســاعت کار تابستان تصویب شده و

به زودی ابالغ می شود. درمورد تعطیالت تابستان 
چند مدل وجــود دارد. برخــی می گویند زمانی 
مشخص دانشگاه تعطیل شــود، اما تجربه قبلی 
نشان داده که گروهی از همکاران با این کار متضرر 
می شوند. به همین خاطر ما این مرخصی را شناور 

کرده ایم تا افراد مختلف بتوانند استفاده کنند. 
Ó	 روال خودکاری نداریم که بر آن مبنا بتوان تبدیل

وضعیت قراردادی به پیمانی را بر اساسش انجام 
داد. ربطی به مصوبه هیئت رئیسه هم ندارد. سؤال 
شــد که بر مبنای رأی عمومی شماره 555 دیوان 
عدالــت اداری، این امکان فراهم اســت و جواب 
شــنید که اگر چنیــن امکانی باشــد همه تبدیل 

وضعیت می شوند.
Ó	 سازمان بازرسی در طی یک نامه بلندباال ۳ سؤال

از دانشگاه درمورد شورای اداری کارکنان مطرح 
کرده اســت. اینکه آیا دانشگاه به این شورا مجوز 
داده، دوم اینکــه آیــا منابع مالــی در اختیار این 
شــورا گذاشته اســت و سوم چرا شــورا از سربرگ 
دانشگاه استفاده می کند. دانشگاه جواب داده 
کــه هیچ گونه مجوز رســمی و منبــع مالی به این 
شورا داده نشده و سربرگ دانشگاه در اختیار کلیه 
کارمندان دانشگاه است تا درمورد کارهای اداری 

دانشگاه از آن استفاده کنند.

گفت و شنفت معاون اداری مالی و مدیرانش با کارکنان دانشگاه

سایه پررنگ تابستان در جلسه بهاری

حرف زیادی
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دانشــگاه پر از جوانانی اســت که با خانواده خود آمده اند تا در مهمانی بزرگی شــرکت کنند. خانواده هایی که روزی با هزار امید و آرزو فرزندان خود را به دانشــگاه شــریف ســپردند و امروز  گزارش
آن ها را تحویل می گیرند. اما مثل هر ســال جای خیلی ها خالی اســت. کســانی که در این فاصله یک سال فارغ التحصیلی تا جشن از ایران رفته اند و آینده خود را در گوشه ای دیگر از زمین نوید حسینی

خدا دنبال می کنند.

پنجشــنبه گذشته، دانشــگاه صنعتی شریف شاهد 
فارغ التحصیلــی دانش آموختــگان ســال  جشــن 
تحصیلــی 95-96 دانشــگاه با حضــور 600 نفر از 
فارغ التحصیــالن، 720 نفر به عنوان همراه و حدود 
100 نفر از اســتادان دانشــگاه بود. جشن امسال 
هم براساس روالی که از بدو تأسیس دانشگاه جاری 
بوده اســت )به جز دو ســال در مرکــز همایش های 
بــرج میــالد(، در ســالن تربیــت بدنــی دانشــگاه 

برگزار شد. پیش از آغاز رسمی 
و  دانش آموختــگان  مراســم، 
خانواده های آنان برای ساعتی 
فرصــت داشــتند عکس هــای 
یادگاری خود را در دانشــکده 
و محیــط دانشــگاه بگیرنــد و 
ســپس برای شــروع مراسم در 
ســالن اســتاد جباری گرد هم 
آیند. مراسم با قرائت دل نشین 
صالحــی،  ســیدمیعاد  دکتــر 
برتــر مقطــع  فارغ التحصیــل 
دانشــگاه  مکانیــک  دکتــری 
شــریف و قاری ممتاز کشوری 

یافت. رسمیت 
در ابتدا دکتر رشتچیان، معاون 

آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه با ذکر 
آمارهای مرتبط با جشــن امســال ســخنرانی کرد. 
دکتر رشتچیان خبر از فارغ التحصیلی 1005 نفر در 
مقطع کارشناسی، 1۳68 نفر در مقطع کارشناسی 
ارشد و 149 نفر در مقطع دکتری داد که درمجموع 
تعداد 2522 نفر به تعداد فارغ التحصیالن دانشگاه 
اضافه شــد و تعداد کل فارغ التحصیالن شریف را به 
55684 نفر رســاند. در ادامه دکتر رشتچیان گفت 
تاکنــون 1829 نفــر در مقطع دکتری از دانشــگاه 
صنعتی شــریف فارغ التحصیل شــده اند که بیشتر 
آن ها در مراکز آموزشــی و پژوهشــی کشور در مقام 
عضو هیئت علمــی به خدمت مشــغول اند. از دیگر 
افتخاراتی کــه دکتر رشــتچیان از آن نام برد، چاپ 
اولین مقاله از کشــور ایران در مجله »ســاینس« به 
همت دکتر اســفندیار و همکارانشــان در دانشکده 

فیزیک بود.

پــس از دکتــر رشــتچیان، دکتــر فتوحی ریاســت 
دانشــگاه پشــت تریبون رفت و فارغ التحصیلی این 
گــروه از دانش آموختــگان را تبریــک گفــت. دکتر 
فتوحی از فارغ التحصیالن خواســت تا در ســاختن 
این ســرزمین با اخالق اجتماعی و حرفه ای متعالی 

نقش مؤثری ایفا کنند.

درددل های دورعلی بزرگ
دورعلــی  دکتــر  مــه  ادا در 
دانشــکده  بنــام  اســتادان  از 
مکانیک ســخنرانی کرد. دکتر 
دورعلی برای آنکه بتواند جلوی 
غلیان احساسات خود را بگیرد، 
متنی را از پیش آماده کرده بود 
تا آن را قرائت کند. با وجود این 
چندین بار در حین قرائت متن 
خود بــاز هم نتوانســت جلوی 
ابراز احساســات خود را بگیرد 
و بــه گریه افتــاد. حاضران نیز 
با تشــویق های متنــاوب خود، 
پاسخ احساسات دکتر دورعلی 
را می دادند. دکتــر دورعلی از 
جوی که دانشــجو و دانش آموز 
در آن تربیت می شــود انتقاد کرد و این ســؤال مهم 
را مطــرح کرد: »آیــا فردی که در این جو رشــد یابد 
می تواند منتظر نوبت خود برای شــکوفایی بایســتد 
و بدون پاگذاشتن روی دیگران از پله های ترقی باال 
برود؟«. وی بــرای تبیین این ســؤال، صحبت های 
خــود را با ذکر خاطرات دوران نوجوانی و قبولی اش 
در دانشــگاه شــریف آغاز کــرد و وضعیــت کاری و 
تحصیلــی پــدرش را در جایــگاه کارگر تراشــکاری 
تشــریح و به جوی که در آن تربیت یافته بود اشــاره 
کــرد که در آن فرزندان بایســتی قادر باشــند بدون 
کمک خانــواده، راه موفقیت تحصیلی را طی کنند. 
وی ادامــه داد که با تحصیل در مدرســه ای عادی و 
بدون معلم خصوصی و دیگر امکانات کمک آموزشی 
و تنها به علت کنجکاوی شــدید علمی توانســته بود 
در دانشــگاه صنعتی شریف پذیرفته شود. او سه روز 
پس از اخذ مدرک دکتری خود از دانشــگاه MIT و 

با وجــود چندین پیشــنهاد کاری در آمریکا به ایران 
برگشــته، اما بــه علت تعطیلی دانشــگاه ها در دوره 
انقــالب فرهنگی مجبور شــده اســت تا بــه دنبال 
دیگر شــغل های مرتبط با رشــته اش بــرود. یکی از 
نقاط اوج ســخنرانی دکتر دورعلی در همین جا رقم 
خورد که بیان کرد: »به دلیل عدم ســازگاری ظاهرم 
بــا معیارهای اســتخدامی در آن زمان که تا به امروز 
هم پابرجاســت، اســتخدامم در یک پست صنعتی 

موکول به تغییــر ظاهر و باطنم 
و همچنیــن اتصالــم بــه منابع 
قدرت شــد«، که این جمالت، 
تشویق های گرم حضار را در پی 
داشت. دکتر دورعلی همچنین 
بــه مقایســه اوضــاع تحصیلی 
خود با وضــع کنونی مدارس و 
از  دانش آموزان  فاصله گرفتــن 
اجتماع و واقعیات آن اشاره کرد 
که بــه گفته وی، ایــن وضعیت 
مریض، توانی در جوانان برای 
تحمل مشقت ها، ساخته شدن 
و تصمیم گیری مستقل از فشار 

اطرافیان باقی نمی گذارد. 
در ادامــه دکتــر دورعلــی بــه 
فارغ التحصیــالن توصیه کرد: 
»مهم نیســت چه کسی رئیس 
شماســت و چه کسی حکومت 

می کند و در کجای عالم خاکی هستید، انجام کاری 
از شــما خواسته شــده که یا انجام آن را نپذیرید و یا 
اگر پذیرفتید کیفیت را بــا هیچ چیز معامله نکنید«. 
وی افــزود: »طبیعی اســت بــر روی بســتری که از 
فســاد، ریا و رانت تشکیل شــده اگر آلوده به رانت، 
ریا و رشــوه نشــوید هنر کرده اید. ژن های معمولی 
هم حــق حیات و توان رشــد دارند و هنــوز مدیران 
درســتکاری بــرای آبادانــی ایــن ســرزمین تالش 
می کنند و اگر قرار اســت در این جامعه بمانید نباید 
ناامید باشــید«. او در خاتمه گفت: »در هر حرفه ای 
که مشــغول شــدید بدانید که معلمان بد، نســلی را 
نابود می کنند و مهندسان بد، زندگی و دارایی مردم 

را به باد می دهند«.

دکتــری  غ التحصیــالن  فار از  مراســم  ادامــه  در 
طــع  مقا برتــر  ن  لتحصیــال غ ا ر فا و  ه  نشــگا ا د
کارشناســی و کارشناســی ارشــد و همچنین 1۳ 
اســتاد منتخب که در ســه سال گذشــته بیشترین 
نمــره را در نظرســنجی دانشــجویان کســب کرده 

بودند تقدیر شد.
پس از آن مهندس کشاورز، دانش آموخته مهندسی 
برق دانشگاه شریف و مدیر ارشد شرکت کروز که جزء 
50 شــرکت برتر ایرانی است، 
ســخنرانی کــرده و خاطــرات 
یــف  تعر را  د  خــو صنعتــی 
کــرد. پایــان باشــکوه جشــن 
اجــرای  بــا  غ التحصیلــی  فار
زنــده ســاالر عقیلــی و گــروه 
موســیقی همراهش، لحظات 
ی  طــره ا خا پر و  نگیز  را شــو
ن  شــرکت کنندگا ی  بــرا  را 

رقم زد.

حواشی
Ó	 مراسم که قرار بود تا ساعت

12:۳0 خاتمــه یابــد تا حدود 
1:۳0 طول کشید.

Ó	 غ التحصیــالن فار بیشــتر 
از شــوروحال مراســم رضایت 

داشتند.
Ó	 قیمــت گــران ناهــار موجــب گالیــه برخی از

فارغ التحصیــالن بــود. یک پــرس باقالی پلو با 
گوشــت بــه قیمــت 42هزارتومــان و یک پرس 

جوجه به قیمت 27هزار تومان ســرو شد.
Ó	 از حواشــی جالــب مراســم حضور تعــدادی از

فارغ التحصیــالن با کودکان در آغوششــان در 
مراسم بود.

Ó	 چند ســالی اســت که اجرای موســیقی جشن
دانش آموختگــی با حضور خوانندگان مشــهور 
کشــور برگزار می شــود. این درحالی اســت که 
تــا اوایل دهه 90 دانشــگاه گروه ُکری داشــت 
کــه اجرایی ویــژه شــریف برگزار می کــرد و جو 

بود.  دانشجویی تر 

گزارش جشن دانش آموختگی سال تحصیلی 96-95

جشن آبی دانشگاه سرخ

گــــــــــــــــــــــــزارش شماره 765  سه شنبه  25 اردیبهشت 97

فردی  آیا  دورعلی:  دکتر 
یابد  رشد  جو  این  در  که 
نوبت  منتظر  می تواند 
شکوفایی  بـــرای  خــــود 
بایستد و بدون پاگذاشتن 
پله های  از  دیگران  روی 

ترقی باال برود؟

عــــدم  دلیــــــل  بـــــــه 
با  ســـــازگاری ظاهـــــرم 
معیارهای استخدامی در 
آن زمان که تا به امروز هم 
استخدامم  پابرجاست، 
صنعتی  پست  یک  در 
و  ظاهر  تغییر  به  موکول 
باطنم و همچنین اتصالم 

به منابع قدرت شد
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هــــــــنر و ادبیـــــــات

آن ماری ســلینکو،  ادبیات
نویســنده  اتریشی، نگار دوگوهرانی

متولد 1914 میالدی است. او که پس از 
حمله نازی ها به کشورش تبعه  دانمارک 
شد، بعد از آنکه دانمارک نیز تحت سلطه  
هیتلر قرار گرفت به ســوئد آزاد پناهنده 
شــد. آن ماری سپس در جایگاه مترجم 
وارد صلیب ســرخ شد و در آنجا بود که با 
کنــت فولک برنــادوت از نــوادگان ژان 
باتیست برنادوت، اولین پادشاه دودمان 
برنادوت و همسر دزیره کالری آشنا و به 
یکی از همکاران همیشــه همــراه او در 
آشوب های آن برهه از تاریخ تبدیل شد. 
او در همین حین با توجه به مستندات و 
مدارک تاریخی و راهنمایی کنت فولک 

شروع کرد به نوشتن رمان »دزیره.
برناردیــن اوژنــی دزیــره کالری دختر 
کوچک آقــای فرانســیس کالری تاجر 
ابریشــم خوش نام شــهر مارسی بود که 
در سن چهارده ســالگی، پس از ازدواج 
خواهرش ژولی با برادر ناپلئون بناپارت 
ژوزف، با ناپلئون رسمًا نامزد شد. این در 
حالی بود که ناپلئون در ابتدای سرنوشت 
شگرف خود ایستاده و هنوز ژنرالی جوان 
و فقیــر بــود و دزیره دختــری نوجوان و 
بااحساس از خانواده ای غیر اشرافی اما 

متمول بود.
قلم نویســنده درواقع رنگ قلم قهرمان 
داســتان را دارد، به گونــه ای که قصه از 
دزیره کوچک دختر تاجر ابریشم مارسی 
تا ملکه دزیدریا )به معنای »دلخواه« در 
زبان سوئدی( در قالب دفترچه خاطرات 

او بیان می کند. 
گاهی بین تاریخ دو واقعه  ثبت شــده در 

دفترچه خاطرات او چند سال اختالف 
زمانی وجود دارد و دزیره یا اوژنی کوچک 
را در آنی چندین سال بزرگ تر می بینیم؛ 
امــا قصه از چنان انســجام  و کششــی 
برخوردار اســت که خواننــده را با خود 
از مارســی به پاریــس و از پاریس به رم و 
هانوور آلمان و اســتکهلم سوئد می برد، 
اما دست از همراهی با دزیره برنمی دارد 
و لذت و حیرت از سرنوشــت عجیب او را 

کم نظیر می بیند. 
خواننده اگر خانم باشــد همراه با دزیره 
عشــق می ورزد و همراه بــا او زمانی که 
ناپلئــون محبوبش، نامــزدی اش را با او 
بــه هم می زند تا با ژوزفیــن دوبوهارنه از 
زنان بانفوذ و مشهور پاریس ازدواج کند، 
دلش شکســته می شود.  همراه با دزیره 
مادرشدن را درک می کند و حتی همراه 
او به  علــت تناسب نداشــتن روحیه اش 

با زندگی اشــرافی، رنج دوری از فرزند و 
همسر مهربانش ژنرال ژان باتیست را -که 
به خواست ملت سوئد پادشاه آن کشور 
شده است- به دوش می کشد و به پاریس 
بازمی گردد تا شــخصیت ناهمگونش با 

محیط، ملت سوئد را نیازارد.
برخالف اغلب قصه ها نویسنده  کتاب، 
دزیــره را نــه دارای هوش شــگرف و نه 
دارای زیبایی بی بدیل تصویر کرده  است. 
همین نکته این کتــاب را برای خواننده 
دوست داشتنی تر و نزدیک تر می نماید؛ 
چون قهرمان را نزدیک به خود می بیند 
و تنهــا دلیــل زیبایی سرنوشــت دزیره 
را قلب پــاک و آزادگــی روحش خواهد 
یافــت. این در حالی اســت که کتاب در 
به تصویرکشیدن دلربایی کودکانه  دزیره 

نیز موفق بوده است.
همچنیــن خواننــده اگــر آقا باشــد از 
سرکشی و قدرت روحی و اعتماد به نفس 
ناپلئون لذت می برد و گویی خود را محرم 
اســرار روزهای فقر و ســرخوردگی های 
ناپلئــون جوان می یابد. یا جایی دیگر با 
عظمت شــخصیت ژان باتسیت درگیر 

می شود. 
نویسنده این رمان با روح زنانه اش گویی 
با اوژنی روح و قالب را تبادل کرده و کتاب 
را نوشــته است. این رمان درکنار روایتی 
عاشقانه، حوادث تاریخی سال های پس 
از انقالب فرانسه و اوضاع اروپای آن روز را 

به خوبی تصویر می کند.
از آن ماری ســلینکو آثار متعددی باقی 
نمانــده اســت. رمان دیگری نیــز با نام 
»من دختری زشت رو بودم« از او به یادگار 

مانده است. 

نگاهی به رمان »دزیره« اثر آن ماری سلینکو

نامزد ناپلئون
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تــا اینجا دریافتیــم نورهای مختلــف دارای دماهای مختلف هســتند. 
گفتیم نور خورشــید هنگام غروب در قیاس با هنگام ظهر دارای قرمزی 
بیشــتری خواهد بود و همچنین هــوای یک روز ابــری مقابل روزهای 
آفتابی قدری آبی تر به چشم می رسد. برای کنترل این آبی یا قرمزبودن 
در دوربین های دیجیتال کافی است تراز ســفیدی یا وایت باالنس را در 
منو بیابیم و تنظیمات را انجام دهیم و عکســی با نور صحیح ثبت کنیم. 
اینکه نور صحیح چیست و چگونه می توان معیاری ثابت پیدا کرد تا رنگ 

اشیا همانند واقعیت ثبت شود، در شماره بعدی مطرح خواهیم کرد.
اما می خواهیم تنظیم وایت باالنس در آنالوگ را بررسی کنیم. اولین راه 
استفاده از فیلترهای رنگی مخصوص است که روی لنزها می توان بست. 
وظیفه فیلتر رنگی این اســت که از ورود بقیه نورها جلوگیری کند. مثاًل 
فیلتر آبی در اصل اجازه ورود تونالیته قرمز به لنز را نمی دهد. با استفاده 

از فیلترها می توان این تصحیح رنگی را در عکاسی آنالوگ انجام داد.

عکاس باشی

شاهنامه  درون ما
محمد جوانمرد اســطوره بازنمایــی فهــم 

انسان کهن از زندگی خود است. از جهانی که 
در آن می زید، از ناشــناخته هایی که انســان 
نیازمند توضیح  آن، هر چند به اشــتباه، برای 
خویش است تا از آنان نترسد. از میان عواملی 
که شــاهنامه را از پس یک هزاره هنوز در میان 
ما زنده نگه داشته  است، شاید نیرومندترینشان 
درون خود ماست. آن بخشی از انسان کهن که 
هنوز در ما زنده  است. آن بخشی که پاسخ های 
مدرن چنــدان متقاعدش نمی کند، یا شــاید 
وجــودی اش  اضطراب هــای  از  چنــدان 
نمی کاهد. همان انسان کهن درون ماست که 
هرگاه انتظار برآورده شدن آرزویی را می کشیم، 
این حس را در دلمان می اندازد که تا چیزی را 
از دســت ندهیم چیزی را به دســت نخواهیم 
آورد. همان انســان درون ماســت کــه هنگام 
گرفتگی خورشــید در دلمان بر طبل وحشت 
می کوبد تا بر دیوهایی که خورشــید فروزان را 
تسخیر کرده اند پیروز شود و آن را از چنگشان 

برهاند. 
او توضیح جهان پیرامون و درون در جای جای 
شاهنامه به چشم می خورد؛ اما این کشمکش 
انســان بــا اضطراب هایش بیــش از هر جایی 
آنــگاه رخ می نماید که رســتم کــه خود گویی 
روح جمعــی انسان هاســت در موقعیت های 
دوگانه ای قرار می گیرد که رنگی از »پیروزی« 
در هیچ کــدام از دو ســو دیــده نمی شــود. 
موقعیت هایــی که انســان در روبه روشــدن با 
آن ها و در پرداختنشان نقشی ندارد؛ اما اوست 
که بایــد یاد بگیرد چطور با آن ها روبه رو شــود 
و از رویارویــی با آن ها نگریزد. رزم نامه  رســتم 
و اســفندیار نمونــه ای از این دوگانه هاســت 
که رســتم در سراســر عمر خویش، یکی پس 
از دیگری با آن ها روبه رو می شــود. رســتم در 
رویاروشدن با اســفندیاری که برای بندبستن 
بر دســت های آزاد او آمده است دو راه پیش رو 
دارد: جنگ و تســلیم. اگر جنــگ را برگزیند، 
چه در نبرد پیروز شــود و چه شکســت بخورد، 
برای او و سرزمینش، زابلستان، مرگ و ویرانی 
خواهد بود. هرچند درصورت پیروزی این مرگ 
و ویرانی با تأخیر در خواهد رســید )که هرکس 
که او خون اسفندیار/ بریزد ورا ِبشَکَرد روزگار(. 
در سوی دیگر او از دام مرگ می رهد، اما آزادی 
خود را به بند خواهد کشید. و آزادی حتی اگر 
در انتخــاب میان چنین دوگانه ای هم باشــد، 
چنان گوهر باارزشی  است که نمی توان دست 
از آن فروشســت. رســتم هم البتــه نمی تواند 
چنین کند )که گوید برو دســت رســتم ببند/ 
نبندد مرا دســت چرخ بلنــد(. همین ویژگی 
شاهنامه باعث شده  اســت تا آن را قرآن عجم 
بخوانند و در دوران پس از ســامانیان که اغلب 
دربارهــا اســطوره های ایرانــی و همچنیــن 
شاهنامه را خوار می داشتند، سینه های مردم 

نگهبان هزار ساله  شاهنامه باشد. 

شاید ندانید که
نادان را ِبْه از خاموشــی نیست و اگر این مصلحت 

بدانستی نادان نبودی. 

   منبع: گلستان سعدی 
باب هشتم: »در آداب صحبت«

نیم واحد فارسی
سندروم پیمان یوسفی

»من حیث المجموع، بازیکن غنایی االصل و جدیدالورود تیم آلمان عملکرد خوبی داشته«. »همسر وجیه الچهره 
پیکه نیز در جایگاه تماشاگران حضور دارد«. اگر شما هم از گزارش های پیمان یوسفی رنج می برید، ادبیات را از 
بی ادبیاتان بیاموزید. »ال« نشان معرفه ساز در عربی است و آوردن آن بر سر واژگان فارسی مانند »چهره« نادرست 
است. در سایر موارد نیز بهتر است از جایگزین بدون »ال« یا در صورت امکان جایگزین فارسی آن استفاده کنیم: 
من حیث المجموع / درمجموع، غنایی االصل/ غنایی تبار، جدیدالورود/ تازه وارد، دســتورالعمل/ شــیوه نامه، 

مجهول الهویه/ گمنام، لوازم التحریر/ نوشت افزار، کما فی السابق/ همانند گذشته، سریع السیر/ تندرو و...

هنـر  و   ادبیاتهنـر  و   ادبیات

خوش نویس:  هاجر جوادی
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کســی هســت که محمود دولت آبادی را نشناســد؟ یا »کلیدر« و »جای خالی ســلوچ« را نخوانده باشــد؟ دولت آبــادی یکی از آخرین  گفت وگو
بازماندگان نســل درخشــان نویسندگان معاصر اســت که همچنان هم فعال است. در نمایشــگاه کتاب همین امسال، با کتاب »طریق گردآوری: سحر بختیاری

بسمل شــدن« حضور داشــت و دوباره کتاب خوان ها را هیجان زده کرد. حاال که نمایشگاه تمام شده، بد ندیدیم با مرور مصاحبه های استاد، کمی بیشتر 
در حال وهوای کتاب بمانیم.

شما نویسنده اینجایی هستید و این بسیار 
نکته مهمی است. شکل توجهتان به سنت 
در آثارتــان این وضع را ســاخته و چه شــما 
نوبل ادبیات ببرید چــه نه، این بومی بودن 
از وجود بارز فکر و کار شماست. این سنت 

چطور در شما ریشه دارد؟
زندگی مــن این بوده اســت. درحقیقــت همان جور 
که واضح و مبرهن است، انســان با زبان فکر می کند 
و مــن از کودکی به شــدت شــیفته زبان بــودم و این 
زبان در ذهنم دارای ضرب آهنگ بود. بیشــتر وجوه 
زندگی اجتماعــی، تفریحی، عــزاداری و امثالهم با 

ضرب آهنگشان در گوش من پژواک داشتند. 
مثــاًل در تعزیه وجهــی به نــام »بحرالطویــل« داریم 
که یک جور نثر اســت که بــا ریتمش به شــعر نزدیک 
می شــود. یک بار سیاه پوســتی را دیــدم در ارالنگن 
آلمان که از آفریقای جنوبی آمــده بود. خواننده رپ 
بود. بهش گفتم این چیزی که می خوانی چیزی شبیه 
بحرالطویل ماســت. … نقل نقال ها هــم با ریتم بود و 

اصاًل زبان و نحو آن ریتمیک است. 
یا قدیم ها دراویشــی در بازارهایی مثل مشهد یا تبریز 
و… بودند کــه با هر قــدم ابیاتــی می خواندند و این 
قدم ها و ابیات با هم هماهنگی داشــتند. به هرحال 
ذهن من تمــام این وجوه را در خــودش ضبط کرده. 
بعدش می رسیم به زمانی که به عشق تئاتر، خراسان 
را رها کرده به تهــران می آیم. خود تئاتــر زبان و بیان 
خاصــی دارد و از طریــق آن بود که بــه ادبیات جدی 

نزدیک تر شدم.
یعنی از تئاتر به ادبیات رسیدید؟

نه لزومــًا، کاماًل هم زمان نبود. درواقــع این دو چنان 

در هم ادغام بودند که نمی شود تفکیکشان کرد. بعد 
عشق به زبان بود و درک عشق انسان ها به هم در این 
آثار و نوشــته ها. قبل اینکه به تهران بیایم ادبیاتی که 
می خواندم بیشتر از نوعی بود که االن بهش »رمانس« 
می گویند. از کودکی به خواندن بسیار عالقه داشتم 

و این آثار را مدام می خواندم. 
وقتــی وارد حــوزه ادبیات جدی شــدم- کــه صادق 
هدایت بســیار در این رونــد به من کمــک کرد- وارد 
هزارتوی زبان شدم. مســئله زبان فارسی در همه جا 

مسئله من بوده است. 
در زندان هم با وجود اینکه سازمان امنیت خانه من را 
خالی کرده و زن و فرزند من مجبور شــده بودند بروند 
خانه مادر همسرم، اما دل مشغولی من سه چیز بود: 
اول اینکه »جای خالی ســلوچ« را در ذهنم نوشــتم، 

دوم اینکه »کلیدر« را در ذهنم ادامه می دادم و ســوم 
اینکه فرصتی پیــش بیاید بتوانــم واژه هایی را که در 
زبان شفاهی مردم وجود دارد گردآوری کنم. طراحی 
ایــن کار را هم کرده بودم، به این شــکل که می شــود 
پیشنهاد کرد که واژه های ناآشــنا جمع آوری شوند و 
بابت هرکلمه این قدر پول پرداخت می شــود و به این 
ترتیب واژه های غریب افتاده را از کل ایران جمع آوری 

کرد و... تمام ذهن من زبان و ادبیات بود.
کارهای شما بســیار پرکلمه است و ترکیب. 
در آن گاهی واژه های کمتر به کار برده شده 
وجود دارد و شاید مخاطب شما باید دنیای 

زبان فارسی را بشناسد.
خوب است اگر بشناســد. البته من ندیدم و نشنیدم 
کسانی را که روی زبان روایی من دچار مشکل باشند. 
همان طــور که گفتم در دو ســال زندانــم، ازجمله در 
ذهنم طــرح یافتن و ثبت واژه های گم شــده در زبان 

فارسی را داشتم.
آیا این روحیه که به زبان فارسی چنین توجه 
کنید و مثاًل به بیهقی و امثالهم توجه ویژه 
داشته باشید ریشه ای در خراسانی بودنتان 

دارد؟
واقعیت این اســت که ارکان زبان فارسی در خراسان 
پی ریزی شــده است. اگر حافظ و ســعدی و امثالهم 
طاق های زیبایی در معماری زبان فارســی هســتند، 
اما ســتون هایی مثل رودکی، بیهقی، ناصرخســرو و 
فردوسی این زبان را برآوردند و نگه داشتند. بنابراین 
نه از جهت خراســانی بودن، بلکه به ایــن دلیل که از 

کودکی در نحو این زبان زندگی کرده ام.
asrarnameh.com :منبع

از عشق به زبان فارسی با محمود دولت آبادی

پیر شیرین سخن 
برجام و قصه هایش

به بهانــه خروج آمریکای  حسین شاهرخی

جهان خوار از توافق هســته ای موســوم به 
برجام ســری بــه صحــن مجلس شــورای 
اســالمی زدیم و حال وهوای آنجا را برایتان 

روایت می کنیم.
نماینــده این وری در حال چرت زدن اســت 
که ســروصدایی چرتش را پاره می کند و سر 
از روی میز بر مــی دارد و با نماینده اون وری 
که از اتفاق در صندلی مجاور او می نشــیند 

مشغول صحبت می شود و بقیه ماجرا...

ایــن وری: امــروز چه خبــره تو مجلــس؟ چرا 
این قدر سروصداست؟

اون وری: مگه خبر نداری دیشب چی شد؟
این وری: نه، باز کی شیرین کاری کرده؟

اون وری: ترامپ از برجام خارج شد باالخره!
این وری: یادتــه بهت چی می گفتــم؟ دیدید 

آخر زد زیر میز.
اون وری: شــما که همیشــه می گفتین چون 
برجام بــرای آمریکا خیلی خوبــه ازش خارج 

نمی شه!
این وری: تقصیر حســن جون خودتون شــد، 
چون گفت بدون آمریکا هم تو برجام می مونیم، 

اونم دلش شکست قهر کرد رفت.
اون وری: عجــب! حــاال بــه نظــرت چی کار 

می شه کرد؟
این وری: کار خاصی نمی شــه کــرد. به نظرم 
حاال که اونا خارج شــدن ما هــم باید برجام رو 

آتیش بزنیم!
اون وری: ای بابــا ایــن چــه حرفیــه آخــه؟ 
رئیس جمهــور بنــده خدا دیشــب کلی حرف 

زد که تالش می کنیم با اروپا بمونیم تو توافق.
این وری: تو چقدر ساده ای، اروپا حکم رعیت 
آمریــکا رو داره، کد خــدا که رفــت اهل ده هم 

پشتش می رن.
اون وری: خــب بر فرض که حرف تو درســت 

باشه، برای چی برجام رو آتیش بزنیم؟
این وری: برای اینکه اقتدارمون رو به دشــمن 

نشون بدیم.
اون وری: آخــه این چه اقتداریــه؟ بدتر بهونه 
می دیم دســت اروپا که اونــم راحت تر از توافق 

خارج بشه.
این وری: ولش کن این حرفا رو، من رفتم...

)پشت تریبون مجلس چند نفر نماینده مشغول 
صحبت اند(

این وری: دکتر، فندک پیدا کردی؟
دکتر: آره، االن پرچم آمریکا رو هم میارن فقط 

حواست به علی باشه متوجه نشه.
این وری: خیالت راحت!

چند نفر از نمایندگان محترم مشغول آتش زدن 
پرچم آمریکا هستند که متأسفانه پرچم به علت 
ســاخت چین بودن، کیفیت الزم را ندارد و زود 
می سوزد و دست نماینده غیور دچار سوختگی 

می شود.
اون وری: نکنین برادرا، بهونه دســت دشمن 

ندین...
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ببخشید شما ...

گپ  وگفت با کارشناس آزمایشگاه

گاهی با دانشجوها اشتباهم می گرفتند
کارمنــدی که ســنش با ســابقه کاری اش نمی خواند. دو ســال معلم بود و بعد بــه طور اتفاقی آگهی اســتخدام دانشــگاه را دید. هنوز 
بیست ســالگی اش را جشــن نگرفته بوده که با گذراندن آزمون های تئوری و عملی و مصاحبه وارد دانشگاه شد. »ببخشید شما«ی این 

هفته، مهمان فرزانه حامدی است.

بــه کار در  چــرا دانشــگاه را 
مدرسه ترجیح دادید؟

مــن یک دوره تابســتانه قبل از ورود به دانشــگاه در 
شریف گذرانده بودم و با وجودی که در آن زمان سن 
کمی داشــتم جذابیت ها را در شــریف دیده بودم و 

عالقه مند به این بودم که عضوی از شریف باشم. 
چه جذابیتی؟

جو دانشجوها برایم خیلی جذاب بود. به نظرم تفاوت 
جو دانشگاه و مدرسه این است که با قشر جوان روبه رو 
هســتی و ارتباط برقرارکردن با آن ها آســان تر است. 
البته محیط دانشــگاه بی عیب و ایراد نیســت، ولی 

محیط فرهنگی خوبی است.
در کدام بخش مشغولید؟

ابتدا برای 8 سال کارشناس آزمایشگاه شیمی فیزیک 
بــودم و اکنون کارشــناس آزمایشــگاه شناســایی 
جداســازی ترکیبات آلی هســتم. مجموعًا 11 سال 

است که در حال تحصیل در شریف هستم.

اینکه در آزمایشگاه برخی 
دانشــجوهای شما سن 
بیشتری از شما داشتند 

مشکلی ایجاد نمی کرد؟
برخــی اوقات دانشــجویانم فکر 
می کردنــد دانشــجو باشــم، نه 
کارشناس آزمایشگاه. اما اختالف 
ســنی کــم باعــث درک بیشــتر 

دانشجوها و رابطه خوب با دانشجویان شده است. 
درمــورد دانشــجوهای شــریف برایمــان 

بگویید.
شریف دانشجوهای باهوشی دارد و این دانشجوهای 
نخبه نیاز به حمایت دارند. از بین دانشجوهای قدیم، 
تعداد قابل توجهــی  برای ادامه تحصیل به خارج از 

کشور رفته اند و آدم های موفقی هم هستند.
این خوب است یا بد؟

مانــدن یــا رفتن یــک امــر نســبی اســت و به طور 

مطلق نمی توان برای همه یک 
پیشنهاد را تجویز کرد. بایستی 
توجه کنیم کــه در حال حاضر 
امکانات کم اســت، مشکالت 
مالی و بازار کار کساد هم مزید 
بر علــت و باعث ســرخوردگی 
شده است. من معتقدم عمده 
مهاجرت ها به خاطر این مسائل 
اســت، پس اگر امکانات مهیا شود مشکل مهاجرت 

خیلی کم خواهد شد.
اگر به ســال 86  برگردید باز هم شــریف را 

برای کار انتخاب می کنید؟
بله. مالک آدم ها می تواند متفاوت باشد. برخی افراد 
ارزش گذاری مادی برای کار خود دارند و شاید چنین 
کارهایی را نپســندند. ولی من ارزش گذاری معنوی 
دارم و بچه ها را دوســت دارم. این عالقه مندی باعث 

شد که در اینجا ماندگار شوم.

مهدی جعفری

بگو مگو
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پول هایمان را چه کار می کنیم؟
همان طــور که همه ما این روزها درگیر نــوع خاصی از زندگی )به قول خارجی ها 
LIFE STYLE( به نام زندگی دانشجویی هستیم، می دانیم که مدیریت پول نقش 
عمده ای در این زندگی دارد. یکی از اپلیکیشن هایی که در این راستا به ما می کند، 
Wallet  نام دارد  که می توانید آن را به راحتی از Google Play Store  دانلود کنید. 

این برنامه به شــما این امکان را می دهد بدانید که چه مقدار هزینه را در کدام بخش از زندگی مثاًل ســفر، 
غذا، کتاب و.. صرف کرده اید. این برنامه همچنین به شــما برنامه پس انداز می دهد که بتوانید اندکی در 
مخارجتان صرف نظر کنید. در کل می توان گفت مشاور اقتصادی خوبی برای روزهای دانشجویی ماست.

پس این بسته من کی می رسد؟
تا حاال شده منتظر بسته یا محصولی باشید که از کشور دیگری برای شما ارسال شده 
است، اما زمان رسیدن آن را نمی دانید؟ همین انتظار باعث کندشدن زمان و به نوعی 
زجرکش شــدن شما می شود، اما وب ســایتی در اینترنت وجود دارد که به کمک آن 
می توانید از محل بسته مرسولی خود روی نقشه آگاه شوید و زمان تقریبی رسیدن آن را 

پیدا کنید. این وب سایت محل محصوالت ارسالی را به کمک Google Maps به شما نشان می دهد، به شرطی که 
محصولتان از طریق تعدادی از شرکت های پستی معروف بین المللی یا به همراه هواپیما ارسال شده باشد. فقط 
www.Boxoh.com کافی است شماره پیگیری بسته ارسالی را داشته باشید و آن را در سایت وارد کنید. 

هرســاله گوگل مراســمی بــا نام  اف یک
Google I/O برگــزار می کنــد که محمدامین برقعی

جدیدترین خدمات خــود را در معرض دید همگان 
قــرار می دهد. امســال در جریان ایــن کنفرانس از 
هوش مصنوعــی خود بــا قابلیت برقــراری تماس 
مشابه انســان رونمایی کرد که بسیار شگفت انگیز 
بــود. در این مقالــه »گــوگل دوپلکس« را بررســی 

خواهیم کرد.

 Google در جدیدترین کاربردی که گوگل در مراســم
I/O 2018 از آن رونمایــی کرد، گوشــی هوشــمند 
می تواند با اســتفاده از هوش مصنوعی به جای شــما 
تماس بگیرد و وقت آرایشــگاه بگیرد یا میز رســتوران 
رزرو کند. دمویی که از این روبات با نام گوگل دوپلکس 
)Duplex( نمایش داده شد حیرت آور بود. هم از این 
جهت که صحبت کردن و صدای این روبات ســخن گو 
بسیار شبیه انسان بود و هم از این جهت که این نگرانی 
را به وجود آورد که به زودی خطوط مکالمه  تلفنی پر از 

روبات های تشخیص ناپذیر خواهد شد.
این دســتیار صوتی گوگل به واقع از جهاتی می تواند 
بسیار نگران کننده باشد. تعامل انسان با روبات وقتی 
مشخص نیست تماس گیرنده روبات است یا نه، کار را 
بسیار سخت می کند و امکان آزار را افزایش می دهد. 
وقتی هیچ رابطه  انســانی ای وجود ندارد بین شــما و 
مثاًل شخصی که برای شما رزرو میز را انجام می دهد، 
می توانید به گوگل دوپلکس بگویید مدام قرار بگذارد 
و به تعویق بیندازد و.... حتی احســاس شــرمندگی 
نکنید و درخواســت های مکرر داشــته باشید، بدون 

اینکه خودتان حتی یک »لطفًا« بگویید.
حقیقــت این اســت کــه روبات بودن دوپلکــس واقعًا 
 تشــخیص پذیر نیست و در دمویی که گوگل اجرا کرد، 
شــخص پاســخ دهنده واقعًا متوجه ماهیت دوپلکس 
نشــد. این دســتیار صوتی مجهز به هوش مصنوعی 
می داند چطور به خوبی سؤال بپرسد، کجا مکث کند 
و حتی »ِمن و ِمن کردن« را هم بلد است و کاماًل شبیه 

انسان صحبت می کند.
دوپلکس در همین مرحله نیز که گوگل آن را آزمایشی 
می دانــد، دســتاورد بزرگی به حســاب می آیــد؛ اما 
چالش های اخالقــی و اجتماعی خاص خود را هم به 

دنبال دارد.
مثــاًل، آیا گوگل وظیفه ندارد مــردم را از اینکه درحال 
مکالمه با ماشــین هســتند آگاه کند؟ آیــا فناوری با 
شبیه ســازی انســان باعث تردید ما نمی شود در آنچه 
می بینیم و می شــنویم؟ و ســؤاالت دیگری که در این 

زمینه مطرح می شود.
گوگل در مراسم رونمایی، جزئیات چندانی از چگونگی 
کار ایــن روبات ارائه نکــرد؛ اما مطلبی کــه در بالگ 
گوگل درمورد دوپلکس منتشــر شده است اطالعات 
خوبی را به دست می دهد. اول از همه اینکه دوپلکس 
ماشــین گفت وگوی هوشمندی نیســت که بتواند در 
تمام زمینه ها گفت وگو کند. آن طور که محققان گوگل 
توضیح داده اند، این دستیار صوتی تنها در حوزه های 

محدودی می تواند گفت وگــو کند. درمورد آن چیزی 
هــم که در هر حــوزه گفته می شــود محدودیت هایی 
اعمال شــده اســت. مثــاًل روبات در خود پاســخ این 
سؤال ها و صحبت ها را برای رزرو میز در رستوران دارد: 
می خواهیــد میــز رزرو کنید؟ چند نفر هســتید؟ چه 
روزی؟ چه ساعتی؟ بسیار خوب، ممنون، خدانگهدار.

دوپلکس هنوز در مرحله  آزمایش است
باید در نظر داشته باشید که گوگل، دوپلکس را پروژه ای 
آزمایشی می نامد و شاید هرگز شاهد عرضه  آن نباشیم؛ 
اما در حال حاضر این دســتیار صوتی از سه موقعیت 
پشــتیبانی می کند: رزروکردن میز غذا در رســتوران، 
وقت گرفتــن بــرای آرایشــگاه و پرســش از مشــاغل 
درخصوص زمان آزاد آن ها. دوپلکس قرار است جهت 
تست، در تابســتان پیش رو در اختیار تعداد محدود و 

نامشخصی از کاربران قرار بگیرد.
نکته  دیگــر درمورد دوپلکس این اســت کــه به گفته  
گوگل، اگر مکالمه در مسیرهای پیش بینی شده پیش 
نرود و دوپلکس متوجه شود روند مکالمه طوری است 
که ادامه  آن خارج از توانایی آن اســت، سیگنالی را به 
اپراتور انســانی می فرســتد تا او کار را بر عهده بگیرد. 
این اتفاق مشابه چیزی اســت که در روبات هوشمند 
فیس بوک نیز شاهد بودیم. درمورد روبات فیس بوک، 
چون روبات توانایی پاسخ گویی چندانی نداشت حجم 
باالیی از درخواســت ها را به اپراتورها منتقل می کرد و 

نهایتًا فیس بوک سه ماه پیش آن را متوقف کرد.
مواردی که تاکنون مطرح شد تصویر شفاف تری از طرز 
کار دوپلکس به ما می دهد؛ اما نگرانی اصلی درمورد 
تأثیر استفاده از دوپلکس و مسئولیتی است که گوگل 

در قبال آن دارد.

سؤال مهمی که پیش تر نیز به آن اشاره کردیم این است 
کــه آیا گوگل نباید این حق را برای طرف دیگر مکالمه 
قائل باشــد که بداند درحال مکالمه با روبات اســت. 
گوگل در دو اظهارنظر مختلف دو پاسخ مثبت متفاوت 
به این سؤال داده است: یکی »احتمااًل چنین است« 
و دیگر اینکه »قطعًا همین طور اســت«. این در حالی 
است که در مراسم رونمایی از این دستیار صوتی هرگز 

چنین مسئله ای مطرح نشد.
مســئله ای که در این خصوص وجود داد این است که 
چطور باید به طرف دیگر مکالمه گفته شــود در حال 
مکالمــه بــا روبات اســت. اگر دســتیار صوتی خیلی 
مستقیم در ابتدای مکالمه بگوید: »سالم، من روبات 
هســتم«، احتمااًل طرف مقابل تماس را قطع خواهد 
کــرد. راهکارهای دیگــر می توانند کاهش شــباهت 
صــدای روبات به صدای انســان و پخش نوعی صوت 
هنگام مکالمه باشــند. گوگل می گوید امیدوار است 
بتواند قراردادهایی اجتماعــی را در این خصوص در 
بین مردم جا بیندازد که به واسطه  آن ها مشخص شود 

تماس گیرنده هوش مصنوعی است.

احتمال سوءاستفاده از دوپلکس وجود دارد
اســتفاده از روبــات ممکن اســت باعث بــروز برخی 
رفتارهــای ناهنجار شــود. مثاًل میزان ادب شــخص 
پاســخ دهنده درصورتی کــه بداند با روبــات صحبت 
می کند کاهش خواهد یافت و ممکن اســت این رفتار 
در او نهادینه شود. در جایگاه تماس گیرنده نیز وقتی 
روبــات برای ما میــز رزرو کند، مســئولیت اجتماعی 
کمتری احساس خواهیم کرد و ممکن است اهمیتی 
نداشته باشد در ســاعت رزروشده در رستوران حضور 

پیدا کنیم یا نه.

دوپلکس دستیار صوتی هوشمند گوگل

سالم دوپلکس

اف یـــــــــــــــــــــــک

کدام را دانلود کنیم؟
TV-Rip

این نوع از فیلم را بیشتر در سریال ها مشاهده 
می کنیــم. این فیلم هــا از اپیزودهای مختلف 
سریال های تلویزیونی اســت که با استفاده از 
دستگاه های DVD ماهواره ای یا از شبکه های 
کابلی آمریکا ضبط می شــود. در برخی از این 
نوع فیلم ها در انتهای هر اپیزود، مصاحبه ها، 
پشت صحنه ها و حتی مسابقات غیررسمی نیز 
نمایش داده می شــود. واژه PDTV در لینک 
مربوط به سریال ها بســیار مشاهده می شود.  
PDTVها از طریــق کارت کپچر دیجیتال در 
کامپیوتــر به طورمســتقیم دریافــت و ذخیره 
می شــود، لذا معمواًل بهتریــن کیفیت را دارد. 
این ریلیز، هم به صورت SVCD و هم به صورت 

Divx/Xvid  یافت می شود.

WP یا WorkPrint
این نوع از نسخه ها برای افرادی مناسب است که 
کاسه صبرشان لبریز شده است و بی صبرانه در 
انتظار دیدن فیلمی هستند. این ریلیز نسخه ای 
 Post از فیلم است که هنوز مراحل پیش تولید یا
Production  آن به پایان نرســیده است. در این 
نوع ممکن است برخی از صحنه ها یا موسیقی ها 
و صداها موجود نباشــد و کیفیــت تصویر نیز از 

خیلی ضعیف تا بسیار عالی متغیر است.

عینک دودی در اندازه لنز
لنزهای فتوکرومیک ورژنی پیشرفته و جدید از 
شیشه  عینک هایی هستند که با توجه به وضعیت 
محیط، تیره تر شده و از چشمان در برابر نور شدید 
اطراف محافظت می کند. اگر با عینک هایی که 
عدســی های آن ها از نوع فتوکرومیک اســت و 
باتوجه به نور محیط تاریک می شــود، آشــنایی 
دارید، احتمااًل با شــنیدن خبر ساخت لنزهای 
فتوکرومیــک خوشــحال خواهیــد شــد. این 
محصول که خبر تولید انبوه آن در آینده نزدیک 
از ســوی شــرکت »جانسون اند جانسون ویژن« 
)Johnson & Johnson Vision(  منتشر شده، 
درست همانند شیشــه های فتوکرومیک عمل 
می کند و محافظ چشمان کاربران در مقابل نور 
اضافه محیط خواهد بود. گفته شــده است لنز 
فتوکرومیک موردنظر با همکاری شرکت ترنزیشن 
اوپتیکال )Transitions Optical( ساخته شده و 
اسم آن اکویو اوسیس )Acuvue Oasys( است. 
همان طور که اشاره شــد، این نوع لنز چشمی 
همانند محصوالت مشــابه روی مردمک چشم 
قرار می گیرد و عالوه بر برطرف کردن تاری دید، 
پرتوهای یــو وی )UV( و نور آبی را فیلتر کرده و 
به سرعت به افزایش نور جذب شده عکس العمل 

نشان می دهد.
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صفحـــــــه آخـــــــــر

320...0914: ســالم نمی دونم اس ام اسم می رسه 
دســتتون می خونینش یا نه، ولی »شــریف در سال 

2040« عالییی بود. مردم از خنده. دمتون گرم.
  اینکــه درحال مرگ هم باید ســؤالت رو 

بپرسی جای تقدیر داره! می خونیم عزیزم.
تــوی  به خیــر.  روزتــون  ســالم،   :0903...962
چند شــماره اخیر بعضی از دوســتان به »پوشــش 

نامناسب دانشــجویان دختر« اعتراض کرده بودن. 
می خواســتم در جوابشــون بگم که به شخصه موارد 
خیلــی کمی دیدم کــه از عرف جامعــه تجاوز کرده 
باشــن و نهایتًا باید خوشــحال بود که دانشگاه داره 
دســت دانشــجویان دختر رو درمورد پوشششــون، 
کــه یک انتخاب شــخصیه، تا حدی بــاز می گذاره. 
خوبه به عنوان دانشجویان دانشــگاه اول کشور، به 

انتخاب های شخصی هم احترام بگذاریم.
  البته ما شــنیدیم نوشیروانی اوله االن. 

بنابراین به نظرم می تونیم احترام نذاریم.
625...0925: ســالم. من االن خوندن روزنامه 18 
اردیبهشــت رو تموم کردم. نوشــته ها اکثــرًا جالب 

بودن. برای فعالیت تو روزنامه باید چی کار کرد؟
  ایمان، تقوا، عمل به دستورات صالح.

اس ام اس

عکس و مکث

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه
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23

24
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وصله پینه

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

دکتر افشین با شماره 4 از زمین 
خارج می شود و جای خود را 

به حسین طیبی با شماره 10 
می دهد.

)حسین طیبی، بازیکن 
پرافتخار تیم ملی فوتسال 

کشورمان است که دیروز در 
فینال فوتسال دانشکده ای، 

مهمان دانشگاه و مایه دلگرمی 
دانشجویان بود.(

وقتی می گیره )۱(
شــب. داخلی. همایشــی 

خارج از کشور
بــا  یفی  شــر ی  د ســتا ا
اســتادی از دانشــگاه هنر 
لیوان نوشیدنی دوغ کفیر 

به دست دارند.
استاد هنر: ولی داره می گیره.

استاد شریف )نگاهش به آسمان است(: بعله. 
فوق العاده س.

هنر: من که تاحاال چنین چیزی رو تجربه نکرده 
بودم. خیلی گیراست.

شــریف: و نادر. ایــن پدیده رو هر 12۳ ســال 
می شه تجربه کرد.

هنر: هــر 12۳ ســال؟ )نگاه به لیــوان( دیگه 
این  جوری ها هم فکر نکنم باشه که شما می گید. 
شریف )مطمئن(: هست. من در این زمینه یه 

مقاله نوشتم. 
هنر: اون قدری که من امشــب دارم می خورم، 
فکــر کنم الزم باشــه منــم یه مقالــه درباره ش 

بنویسم. )خنده(
شریف )تعجب(: خوردید؟

هنــر: مگه دربــاره ی ایــن )لیوانش را نشــان 
می دهد( باهم صحبت نمی کنیم؟ 

شــریف )بهش برخورده(: من دارم درباره ی 
علم با شما صحبت می کنم. 

هنــر: به نظــر من اینــم نوعی از علمــه. حتی 
خوشمزه تر از چیزی که شما می گید.

شریف: واقعًا زیبایی این خسوف رو نمی فهمید؟
هنر: خســوف؟ )دوزاری اش می افتد(. آهان. 
خسوف و کسوف. بله. بله. هردوشون زیباست.

شریف: ولی این خسوفه.
هنر: فرقش چیه؟

شریف )عصبانی(: یعنی برای شرکت توی این 
سمپوزیوم اینجایید؟

هنر: بله. البته مــن که نه. برادرم دعوته. بلیت 
برای یه همراه رو هم داشت، ولی چون تازگی ها 
از زنش طالق گرفته، به من گفت بیام. چطور؟

شریف: هیچی. می خواستم مطمئن شم.
هنر: از چی مطمئن شــید؟ )لیوانش را زمین 

می گذارد( فکر کردید ما هویجیم؟
شریف: من چنین نگفتم.

هنر: نه تو رو خدا. بیا چیزی هم بگو. قیافه شو 
ببین. شبیه E=mc2 می مونه.

شریف: مؤدب باشید لطفًا.
هنر: فکر کردید شما فنی ها فقط آدمید؟ فکر 
کردید علمی که شــما می خونید علمه، علم ما 
اســبه؟ تا حاال از »اگزیستانسیالیسم در هنر« 

چیزی شنیدی؟
هنر: تا حاال اســم »گروتفسکی« واسه تئاتر به  

گوِشت خورده؟
شریف: نه.

هنر: اصــاًل می دونی تئاتر ابزورد چیه؟ اصاًل تا 
حاال تئاتر رفتی؟

شــریف )بلندتر(:  می گم بس کن. )لیوانی را 
که جلوی اســتاد هنر است،  می نوشد و محکم 

به میز می کوبد( 

این شماره از روزنامه تقدیم می شــود به مســافران تایلند. نه آن هایی که برای تفریح رفتند، بلکه به آن هایی که با 
هدف افتخارآفرینی رفتند و اتفاقًا با دســت پر هم امروز به ایران برگشــتند. تقدیم می شــود به سوغاتی، نه از نوع 
کفش و لبــاس بنجل درجه چندم تایلندی، که از جنس شــادی و افتخــار و حال خوب که این روزهــا از نادرترین 
پدیده های جامعه ماست. این شماره تقدیم می شــود به تالش برای پیروزی. پیروزی بر ترکمنستان، ازبکستان، 
چین، ویتنام و ژاپن و بر تمام مشکالت آشکار و پنهان غیرمتعارفی که هر دختر ایرانی برای پیشرفت و گذر از موانع 

ذهنی و تاریخی ملت باید به جان بخرد. تقدیم می شود به تیم ملی فوتسال بانوان ایران.

تقدیم می شود به ...

امین محمدی
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 دانشگاه صنعتی شریف
   مدیرمسئول: محسن رستمی    سردبیر: محمد صالح انصاری

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

هوائی، آرمان پورزین العابدین، حسین شاهرخی و اسماعیل قاسمی، سپهر حجازی
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واژ و ژاژیک وجب روغن

دانشکده شریف ما ســهمیه های کارآموزی شرکت های برتر و خاص را 
تنها به دانشــجویانی می دهد که در مســابقه ای علمی که خود بانی آن 

است شرکت کنند.
دانشکده شریف ما برای برداشــتن درس کارآموزی پیش نیاز گذاشته 
اســت و طبق قانون جدید، شــما برای رفتن به کارآمــوزی باید چندین 
واحد درســی خاص را پاس کرده باشــید. عماًل به ســمت 5ساله شــدن 

می کشانند ما را!
استاد شریف ما ســر کالس این مطلب را بیان کرد که شیطان دو لشکر 

دارد: غضب و نساء. ولی نگفت هر کدام َاَتک زد چه باید بکنیم.
استاد شریف ما که اتفاقًا در چند شماره گذشته به نیامدنش سر کالس 
اشاره کردیم، هنوز هم به همان منوال برنامه کالس هایش را دنبال می کند 

و سر کالس نمی آید، اما جبرانی گذاشته برای جبران نبودن هایش.
دانشــجوی شــریف ما که از نیامدن هم کالســی هایش به کالس ولی 
حاضری خوردن آن ها بسیار نگران بود، از استاد خواست عالوه بر اسم، 
امضای حاضران را نیز بگیرد و به این صورت راه فســاد را بر دوستان خود 

بست.
دانشــجوی شــریف ما در تمــام دوران دانشــجویی اش از این موضوع 
می نالید که چرا درس ها کاربردی نیستند و پروژه ندارند، اما هنگامی که 
درسی با 16 نمره پروژه را برداشت، موضعش عوض شد و از این موضوع 

می نالید که چرا 16 نمره.

مجلس: maj-less. محل جلوس؛ نشیمن گاه. خانه علی الریجانی 
)ملت سابق(. چیزی که در رأس امور ما است. عصاره ای از فضائل ملت؛ 
این عصاره حداکثر حاوی 10درصد ملت طبیعی اســت. به کسی که 
برای عضویت در مجلس انتخاب شده است، نماینده مجلس یا آتش زنه 
می گویند. هر کســی نمی تواند نماینده شود و نماینده شدن شرایط 
خاصی دارد، ازجمله: آشــنایی با مفاهیم اولیه »دختر خوشگال«، توانایی کار با فندک و 
آتــش زدن انواع پرچم های کاغذی، برزنتی و متفرقه، توانایی خلق جمله ای که یک کلمه 
در آن سه بار تکرار شده باشد، ژیمناستیک مناسب و توانایی چرخش 180درجه، قابلیت 
 تشنج نکردن پس از شنیدن کلمه »هژمونی« و توانایی به کارگیری عبارت »چماق و هویج« 

در جای مناسب.
مجلس در ســرزمین ما که معروف به برج بلند دموکراسی است، ریشه ای تاریخی تخیلی 
دارد و معــروف اســت حافظ پس از ردشــدن طرح تحقیــق و تفحص از بلدیه زمانشــان 
 می گوید: »مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز/ ورنه در مجلس رندان خبری نیست 

که نیست«.
ترکیبــات: »مجلس بیاراســت«: حالتــی که مجلس دربــاره موضوعی نظری نداشــته 
باشــد. / »تعطیــالت مجلس«: نمایندگانــی که برای مقابلــه با اقدامــات ترامپ پرچم 
آمریــکا را آتــش می زننــد. / »مجلــس آرا«: مجلس هایــی کــه در مختصــات کــروی 
تشــکیل شــده باشــند. / »عالمه مجلســی«: نامی که دیگــر نماینــدگان مجلس روی 
 گوینــده »موزه لوبر« گذاشــتند و بــا گفتن »چطوری عالمه مجلســی؟« او را مســخره 

می کردند.

عمادالدین کریمیان


