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جواب سوال من کجاست؟
  هم خوابگاهی ای داشــتم 
کــه می گفــت آدرس و راه 
رفتــن به همه جــای تهران 
را تنها از میــدان آزادی بلد 
اســت. یعنی از هــر نقطه 
شــهر که به نقطــه ای دیگر می خواســت برود 
بایــد بــه آزادی می آمد و بعد به ســمت مقصد 
حرکت می کرد.  حرف دوســت مــا مزاحش از 
واقعیتش بیشــتر بود. امــا آدرس دادن از مبدأ 
مختصات میدان آزادی بــرای ما مثال نابلدی 
شــهر و نداشتن استعداد و توان نقشه خوانی و 

مسیریابی شد. 
هر روز در رسانه های مختلف، جلسات مدیران و 
اظهارنظرهای سیاسی و اقتصادی و کارشناسی 
می بینیــم کــه در جــواب مســائل مختلــف 
جواب هایی داده می شــود که بی شــباهت به 
شــگرد هم خوابگاهی من نیست. کارشناس و 
فرهیختــه محترم به ما می آمــوزد که برای حل 
فالن مســأله، بهمان کار نباید از روز اول انجام 
می شــد. در گذشته کشور، دانشــگاه، جامعه 
و... باید این مسیر را می پیمودیم که نرفته ایم. 
پاســخی که به ما راه رسیدن به نقطه مورد نظر 
را از میدان آزادی می آمــوزد نه جایی که در آن 
ایســتاده ایم. بد ماجرا این است که ما راه رفتن 
به میدان آزادی را بلد نیستیم و کارشناس عزیز 

هم به ما نمی آموزدش. 
این نظرها بیش از ارائه مسیر و نقشه راه اصالح 
وضــع موجود، تنهــا نقطه آرمانی آینــده یا راه 
اصولی گذشته را به ما می آموزد. آن هم نه در یک 
بررسی آکادمیک، بلکه از زبان مدیران اجرایی 
کشور و کســانی که بناست ما را به همان نقطه 
آرمانی برسانند. بسامد باالی چنین اظهارنظرها 
و نظرات کارشناســی آدم را قلقلک می دهد که 
نکند کارشناس و سیاستگذار عزیز مثل دوست 
ما توان مسیریابی ندارد؟ انگار آن قدر به دانش 
مسلط نیســتیم که وقتی صورت مسئله کمی 
تغییر می کند از عهده حل کردنش برآییم. دانش 
ما تنها آن قدر است که موردهای ساده و ایده آل 
را توضیح دهیم. نسخه های کلی بپیچیم که یا 
گام های اجرایی ندارند یا متضمن تخریب کامل 

و ساختن دوباره اند.
برنامه های راهبــردی از زبان مدیران عملیاتی 
شــنیده می شــود و برنامــه عملیاتــی از زبان 
مدیران راهبردی. نتیجه اش ملغمه ای است که 
هیچ چیز ســر جای خودش قرار نگرفته است 
و ما غیر از چنــد حرف کلی دهن پرکن عایدی 

دیگری نداریم. 
نداشتن مسیر برای نقطه ای که در آن ایستاده ایم 
و بســنده کــردن به ایــده  آل دســت نیافتنی و 
شمردن راه های ایده آلی که در گذشته نرفته ایم، 
پیامدی جز ناامیدی ندارد. آن ناامیدی که هر 
روز بیش از گذشته حس اش می کنیم. گام هایی 
هر چند کوچک در یک مسیریابی درست امید 
را دوبــاره به ما ارزانی خواهــد کرد. تعریف این 
گام هــا، دانش می خواهد و حرکــت برای حل 
مسأله و البته جسارت؛ متاعی که در بازار مدیران 

کشور به ندرت یافت می شود.
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همه انگشت بزنند جز استادان
اکثر کارمندان دانشــگاه احســاس می کنند ساالر دانشگاه اســتادان هستند، 
دانشجویان هم ارباب رجوعان آن و خودشان شهروند درجه دو. در برشمردن دالیل 
آن خیلی عناوین متعدد می توان لیست کرد که بخشی از آن به خودشان، بخشی به 
قوانین و بخشی از آن به رفتار ما با آنها بازمی گردد. آخرین تبعیضی که مطرح شد 

انگشــت نگاری از کارکنان برای کنترل ورود و خروجشان بود. اما این مهم نبود بلکه تبعیض در این موضوع 
بود. کارمندان معتقدند اینکه آنها انگشــت بزنند ولی اســتادان این کار را نکنند تبعیض و توهین است. بر 

اساس قانون، استادان دانشگاه موظف اند هفته ای حداقل 40 ساعت در دانشگاه حضور داشته باشند.

طراحی از سرزمین هیأت
یکی از مهم ترین عوامل تبلیغاتی برای جذب مخاطب در هر برنامه ای پوســتر آن 
برنامه اســت و چالش بزرگی که همه گروه های دانشــجویی با آن دست و پنجه نرم 
می کنند، پیدا کردن طراح گرافیک حرفه ای اســت. پوسترهای خیلی از برنامه ها 
معموال از روی ناچاری به صورت مبتدی طراحی می شوند. شاید یکی از روش هایی 

که می توان به کمک آن، این مهارت را بین دانشجویان گسترش داد، برگزاری کالس های آموزشی است. از 
این رو هیأت الزهرا)س( قرار است امروز ساعت 16:30 کارگاهی با موضوع رسانه ویژه خواهران در مدَرس شهید 
مطهری برگزار کند. برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر می  توانید با آیدی jmh2770@ در ارتباط باشید. 
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با گذشــت هفت ماه از وقوع زلزله  گزارش
غرب کشــور، روند امدادرســانی محمودرضا امینی

همچنان در منطقه دشت ذهاب ادامه دارد. گزارشات 
رسمی و مشــاهدات میدانی حکایت از تکمیل 70 تا 
90 درصــدی خاکبرداری هــا و آغــاز مراحــل اولیه 
بازسازی شهری دارند. در کنار روند آرام پیشروی شهر 
که در بعضی موارد شامل خانه های کامال بازسازی شده 
و  قابل ســکونت نیــز می شــود، خانواده هایی دیده 
می شوند که با وجود گذشت زمانی طوالنی از حادثه، 

در شرایط اولیه پس از بحران به سر می برند.
حجت 40 ساله به همراه همسر و دو فرزندش از معدود 
خانواده هایی هستند که زندگی را در کنار آوارها و آهن 
پاره های باقیمانده از ســاختمان خانه سابق شان در 
مجتمع مسکونی شهید شیرودی )مسکن مهر( شهر 
سرپل ذهاب ادامه می دهند. روایت های همسایگان 
حکایــت از آن دارد که بخش قابل توجهی از اثاثیه ای 
که از زیر آوارهای خانه اجاره ای حجت بیرون کشیده  
شدند، در ساعات اولیه روز بعد از زلزله توسط ساکنین 
منطقه های اطراف به سرقت رفته و داشته های زندگی 
بــرای این خانــواده بــه حداقل های ممکن رســیده 
اســت. یک چادر مســافرتی چهار نفره، چند قابلمه 
و ماهیتابه غر )ُقر( شــده، دو تخته فرش تکه شــده و 
رختخواب های خاک گرفته درکنار یک گاز پیک نیکی 
کوچــک، مقادیری کنســرو که به لطــف کمک های 
مردمی به دست زلزله گان رســیده بود و یارانه ماهانه 
تنها دارایی های زندگی حجت محسوب می شدند که 
ادامــه زندگی را در ماه های ابتدائی پس از زلزله برای 

او و خانواده اش ممکن می کردند.
از زمــان اولیــن بازدیدمان در اواســط بهمن ماه 96 
تــا این روزها که برای بار دوم راهی منطقه شــده ایم، 
وضعیت زندگی این خانواده بهبودهایی داشته است. 
کانکســی که دوماه پیش توســط یک خیرناشــناس 
ارسال شده است، آنها را از ناامنی و بی ثباتی پنج ماه 
زندگی در چادر فارغ کرده است. سرویس بهداشتی 
و حمام صحرایی مورد اســتفاده معدود خانواده های 
بازمانده در محدوده مسکن مهر هم توسط یک شرکت 

خصوصی مستقر در تهران تامین شده است. 
حجت دربــاره چرائی ادامه زندگــی در این منطقه با 
وجود مهاجرت اکثر ســاکنین آن توضیح می دهد که 
صاحب خانه مقیم هلندش، با استناد به یک قرار داد 
صوری از بازپرداخت رهــن 15 میلیونی خانه امتناع 
می کنــد و برای حجت که با ســرقت رفتن وســایلش 
عمال کار دستفروشی قبل از زلزله  را نیز از دست داده 
و در این شــرایط پشتوانه ای برای تهیه مکان استقرار 
در جایی خارج از شــهر ســرپل ذهاب ندارد، تفاوتی 
بیــن زندگی در میــان این خرابه ها و یــا نقل مکان به 
نقطــه ای دیگر وجود ندارد. هرچند امیدوار اســت با 
باقی ماندن در جوار منزل تخریب شــده اش، شانس 
شهادت اهالی را برای بازپس گرفتن هزینه رهن خانه 

از دست نداده باشد.
وقتی ما را برای دیدن وضعیت زندگی شــان به داخل 
کانکس دعوت می کنند، با صورت رنگ پریده و بی قرار 

آیدا دختر 11 ســاله خانواده مواجه می شــویم که به 
گفتــه مادرش چند روزی اســت بــا اوج گرفتن گرما 
در دشــت ذهاب و آلودگی آب آشــامیدنی، دچار تب 
و اســهال خونی شدید شده است. از رد استامپ تازه 
خشــک شده سر انگشــت حجت می توان فهمید که 
چند ساعتی بیشتر از مرخصی دخترش از بیمارستان 
شهدا که تنها بیمارســتان فعال در شهر سرپل ذهاب 
اســت نمی گذرد. درمان های اولیه برای چندساعت 
موجــب بهبود موضعــی حال آیــدا شــده اند، اما با 
بازگشت دل درد و شروع دوباره حال تهوع و با توجه به 
کمی امکانات و محدودیت ها در پذیرش حجم باالی 
بیمــاران، آیدا را بــرای ادامه درمان بــه نزدیک ترین 
بیمارســتان واقع در اسالم آباد غرب ارجاع داده اند. 
از البه الی جمالت کــردی غلیظی که پدر و مادر آیدا 
رد و بدل می کنند می تــوان حدس زد که اصلی ترین 
نگرانی خانواده پیدا کــردن راهی برای تامین هزینه   
بیســت هزار تومنِی انتقال آیدا به اســالم آباد است؛ 
هرچند درباره چگونگی تامیــن هزینه  ویزیت و تهیه 

داروها حرفی نمی زنند.

نمک گیر فالکت 7  ماهه
مجیــد، راننده اداره مســکن و شهرســازی مازندران 
کــه در هفته اول بعد از وقوع زلزلــه با حکم ماموریت 
اداره راه و شهرسازی ســاری به همراه 400 کامیون 
دیگــر برای رســاندن ملزومات اولیه بــه منطقه اعزام 
شــده و با دیدن وضعیــت منطقه، تمامــی هفت ماه 
گذشــته را برای کمک به فرآیند آواربرداری در منطقه 
مســکن مهر سپری کرده است و از نزدیک با وضعیت 
خانواده حجت آشناســت می گوید: » تا قبل از پایان 
دی ماه، حضور پزشــکان و کانکس های بیمارستانی 
مجهز و داروهای رایگان متعلق به دانشگاه های علوم 
پزشــکی شیراز و اصفهان، پاســخگوی بخش مهمی 

از مراجعــات درمانــی آســیب دیــدگان منطقه بوده 
اســت اما با خروج این گروه هــا از منطقه در روزهای 
انتهایی دیماه، مدیریت حجم زیاد مراجعات درمانی 
و تامین اقالم داروئی مورد نیاز در شــهر با مشــکالت 
جدی مواجه شــده اســت.« در عین حال پیش بینی 
می شود این شرایط با تشــدید گرما در ماه های تیر و 
 مرداد و شایع شدن بیماری های عفونی رو به وخامت 

بگذارد.
هزینه انتقال آیدا به بیمارستان اسالم آباد و بعد انتقال 
و بســتری شــدنش در بیمارستان شــهر کرمانشاه از 
محــل هزینه جمع آوری شــده در خیریه دانشــکده 
فیزیک )دانشگاه صنعتی شریف( که با هدف ارسال 
به مناطق زلزله زده برگزار شده بود، پرداخت شد. در 
زمان نوشــتن این گزارش در محل بیمارســتان و در 
انتظار نتیجه آزمایشــات ها و اعالم نظر نهایی پزشک 

معالج آیدا به سر می بریم.
آنطور که از ادامه گفته هــای مجید برمی آمد، فرآیند 
گودبرداری پی ســاختمان ها که بطور کامل توســط 
زلزله تخریب شده اند، تا قبل از شروع ماه بعد به پایان 
می رسد و زمین ها تا ســه هفته آینده توسط سازمان 
مسکن و شهرسازی برای شروع مرحله ساخت و ساز 
به مالکان و سازمان های دولتی تحویل داده می شود. 
هرچند پراکندگی نامنظم کانکس ها در معابر و تالش 
برای بازچینش آنها جهت تســهیل رفت و آمد ادوات 
عمرانی، موجب کند شدن روند بازسازی شهر در طول 
یکماه اخیر شده است، اما با توجه به میزان تجهیزات 
و ماشــین آالت فعال در منطقه، تحویل این زمین ها 
طی 20 روز آینده امری امکان پذیر به نظر می رســد. 
با این وجود، شرایط برای خانواده حجت تا مشخص 
شدن تکلیفش با مالک خانه اجاره ای و بدست آوردن 
پشــتوانه ای برای شــروع دوباره زندگی، در وضعیت 

فعلی باقی خواهد ماند.

روایت شاهد عینی از سرپل ذهاب 

گودبرداری از بقایای زندگی
 میز نشــریات روزنامٔه شریف تقریبا در انحصار 
نشریات سیاسی و فرهنگی بوده است و نشریات 
انجمن های علمی به ســختی توانســته اند به 
آن راه بیابند. البته تفاوت های ســاختاری  این 
نشــریات در بحث های مربوط بــه نظم چاپ و 
تعداد شــماره ها بی تاثیر نیست، اما بد نیست 
که با پایان ســال تحصیلی، نگاهی به نشریات 

دانشکده ای بیندازیم.

Ó	 ماه نامٔه »اوج« هوافضا از لحاظ نظم چاپ
یکــی از بهترین نشــریات دانشــکده ای 
بوده اســت و نشــریات »در دانشــکده« 
مهندســی شــیمی و »رایانش« مهندسی 
کامپیوتر نیز به طــور منظم و تقریبا ماهانه 
منتشر شــده اند. این نشریات جزو معدود 
نشریات دانشکده ای هستند که پیوستگی 
انتشار آن ها به نسخٔه چاپی کاغذی محدود 
نشده است و از کانال های تلگرامی نیز برای 
تعامل بیش تر -و بعضا دوطرفه- با مخاطب 

استفاده می شود.

Ó	 نشریات »جرات اندیشیدن« فلسفٔه علم و
»دریچٔه شــریف« انجمن علمی مدیریت و 
راهبردی از لحاظ میزان فعالیت و کیفیت 
مطلب توانســته اند از بســیاری نشــریات 
ریشــه دار پیشــی بگیرند و در مدت زمانی 

کوتاه مخاطبان بسیاری را جذب کنند.

Ó	 مشــکل توزیع برای بســیاری از نشریات
علمی هم چنان وجــود دارد. هنوز برخی 
نشــریات دانشــکده ای از مکان مناسبی 
برای انتشار برخوردار نیستند و این مسئله 
در نشــریات علمــی غیر دانشــکده ای و 
نشریات علمی با مخاطب فرادانشکده ای 

نیز نمود بیش تری می یابد. 

Ó	 مشــکل طراحــی، نشــریه های علمــی و
دانشــکده ای را بیــش از بقیــٔه نشــریات 
تحت الشعاع قرار داده است. تعداد بسیار 
کمی از این نشــریات توانسته اند از لحاظ 
کیفیت صفحه آرایی به سطح قابل توجهی 
برســند. حتی در برخی موارد این مسئله 
به مانعی برای انتشــار تبدیل شده است؛ 
این معضــل خصوصا در نشــریاتی وجود 
دارد که فرم، خود بخشــی از محتواســت 
و عالوه بر صفحه آرایی بــه طراحی دقیق 

هم نیاز است.

Ó	 بعضی از دانشکده ها درسی برای آموزش
اصول اولیٔه مقاله نویســی ارائــه نداده اند 
که در زمینٔه ویراســتاری فنی و ویراستاری 
زبانی برای نشریات آن ها مسئله ساز است. 
با این حال طبق برخی صحبت های انجام 
شده از طرف نشریات دانشکدٔه فیزیک با 
معاونت فرهنگی، احتمال می رود به زودی 
جلســاتی بــرای آمــوزش صفحه آرایــی، 
ویراســتاری و چنین مــواردی، اختصاصا 

برای نشریات، برگزار شود.

امیرحسین پویا 
یکی از دو نماینده جدید دانشجویان در کمیته نظارت بر نشریات

میز نشریات
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بی افطاری نمانید
در دومین هفته رمضان هم، سفره های افطاری دانشگاه همچنان گسترده است.
این هفته هم می توانید روزه خود را در دانشگاه باز کنید.امروز گروه کوه و دانشکده 
کامپیوتر به ترتیب در سالن یاس و سالن البرز سفره های افطاری پهن می کنند.اما 
این پایان این ضیافت ها نیســت.جمعه همین هفته گروه فرهنگی-خیریه فردای 

سبز سفره افطاری را در روستای "کلین فشافویه" برپا می کند.کلین از روستاهای قدیمی پیرامون تهران در 3۸ 
کیلومتری شــهر ری و نزدیک حسن آباد فشافویه است که جز مناطق محروم تهران به شمار می آید.پسران با 
شماره 093۸6967900 و دختران با شماره 09033449272 جهت هماهنگی با این افطاری تماس بگیرند.

بوی ماه مهر از اردوی ورودی ها
آخر ترم که می شود این حس مشترک بین همه دانشجوها شکل می گیرد: چقدر زود 
گذشت. آنقدر زود گذشت که دوباره موعد آن رسید که دانشگاه خود را برای اردوی 
ورودی ها آماده کند. دکتر حسینی طی ابالغیه ای جواد درویش را به سمت مسئول 
کمیته برنامه ریزی اردوی دانشــجویان ورودی 97 منصوب کــرد. اردوی ورودی ها 

3 تا 6 مهر و در شــریف و در مشهد خواهد بود. دکتر حسینی در حکمی دیگر مسعود طوسی را به عنوان دبیر 
اولین کنفرانس "علوم انسانی و علوم مهندسی" منصوب کرد و در این حکم از او خواست که از تجربیات رویداد 
"سمپوزیوم علوم انسانی برای نخبگان" بهره ببرد. این رویداد قرار است در اسفندماه 97 در دانشگاه اجرا شود.

97 خرداد   8 سه شنبه  شماره 769   بــــــــخش  خـــــــبری

ســه مــاه بود که روی تخت بیمارســتان افتــاده بود. همه از زنده ماندنش قطع امید کرده بودند. وضعش آنقدر بد شــده بود که اواخر دیگر توهم می زد و پرت و پــال می گفت. یکی از پرت و پالهایش هم  برنامه هایش برای آینده بود. در این وضعیت می خواست گوشه ای از بار نگرانی هایش را روی زمین بگذارد. محمد نگران واحد های نیمسال آخر دانشگاهش بود. شاید هم نیمسال آخر عمرش.گزارش

سال 93 محمد امیرنژاد )اسم مستعار است( یکی از دانشجویان دانشگاه، 
به شــدت مریض شد. مریضی او ناشی از استرس بســیار شدید در زندگی 
بود. سرخوردگی از رشــته تحصیلی، مشکالت عاطفی و در سال 92 فوت 
پدر. او را عمل کردند تا غده عامل بیماری را در بدنش غیرفعال کنند. عمل 
موفقیت آمیز بود ولی دیر انجام شده بود. غده کار خودش را کرده بود. مجبور 
شــدند چند عمل دیگر نیز ظرف مدت سه ماه روی او انجام دهند که باعث 

شد وضعیت او روز به روز بدتر شود و به حالت احتضار درآید.
محمد در نیمسال آخر تحصیلی اش بود. البته اوضاع درسی اش بسیار خراب 
بود ولی می توانست کاردانی خود را بگیرد. در آن نیمسال سه درس داشت که 
نصف ترم سر کالس هایشان رفته بود. روزهای آخر عمر، از دوستی خواهش 
می کند که در صورت امکان پیگیر شود تا آن سه درس پاس شده و خیالش 
از گرفتن کاردانی راحت شــود. دوست او به دانشکده می رود تا با استادان 
رایزنی کند. دو استاد از سه استاد با درخواست وی موافقت می کنند و نمره 
قبولی می دهند اما یک استاد این کار را نمی کند. پاسخ او به دوست محمد 
این بود: "من مسلمان نیستم، ولی درک می کنم حق هر کسی چیست." ما 
در روزنامه تصمیم گرفتیم شرایطی مشابه ولی رقیق تر طراحی کنیم و سراغ 
دانشــجویان و استادان برویم و به آنها فرصت تصمیم گیری دهیم. سؤال به 

صورت زیر تغییر کرد:
"شما استاد یک درس هستید. یکی از دانشجویانتان نصف نیمسال است 
که در کالس ها شــرکت نکرده است. درســش خیلی خوب نیست ولی ترم 
آخر کارشناســی اســت )نه کاردانی(. روزی یک از دوستانش به دفتر شما 
می آید و خبر می دهد که فالنی سخت مریض شده و حتی ممکن است زنده 
نماند )احتمال مردن کمتر از قصه اصلی اســت(. به شدت هم فشار روانی 
روی ایشــان زیاد است که یکی از آنها سرنوشت تحصیلی اوست. دوست او 
می گوید: "مجید خواهش کرد اگر امکانش هســت او را پاس کنید تا بتواند 
کارشناسی خود را بگیرد." با فرض اینکه دروغی در کار نباشد و امکان مالقات 

محمد وجود نداشته باشد، شما به عنوان استاد آن درس چه می کردید؟ پاس 
می کردید یا طبق قانون او را می انداختید؟"

این سؤاالت را به طور تصادفی از 70 دانشجو و چند استاد پرسیدیم که نتایج 
آن را می توانید ببینید.

قانون در خدمت انسان یا انسان در خدمت قانون
ماجرای محمد امیرنژاد باعث شــد به این فکر فرو رویم که آیا ایســتادن پای 
قانون در این حد درســت است؟ باالخره او کسی بود که با هیچ کس رقابتی 
نداشت و در آخر عمر خود، با وجود شرایط بسیار بد و قطعی شدن مرگش، 
آخرین خواهشی که داشت – گرفتن کاردانی – به خاطر قوانین برآورده نشد. 
ســؤال دیگر این است که آیا دانشــگاه که تا این حد در ماجرای محمد روی 

قانون ایستاد، با همه همین برخورد را دارد؟
قصه محمد در حالی اتفاق افتاد که ما هر نیمســال شاهد مسامحه برخی 
استادان در نمره دادن به برخی دانشجویان به بهانه های مختلف هستیم. 
آن هم نه در سطحی که رقابتی نیست، بلکه در سطح دانشجویان استعداد 
درخشــان که ممکن اســت حقی از افراد جابه جا شــود. به نظر می آید این 
موضوع را از این منظر هم ببینیم: آیا گذشتن از قانون برای امید دادن به یک 
فرد ناامید درست است یا ایستادن بی رحمانه بر قانون باعث رشد و اعتالی 

جامعه خواهد شد؟ کدامیک بهتر است؟ هزینه کدامیک بیشتر است؟

پس از مرگ در دانشگاه
فارغ از ارزشگذاری بر جوابی که افراد به دوگانه روزنامه داده اند، رفتار دانشگاه 
در ایام مریضی محمد چیزی نیست که بخواهیم از آن بگذریم. بیماری محمد 
یک بیماری ناشی از استرس و فشارهای روانی و افسردگی بود. او از نیمسال 
چهارم فهمید که رشته اش را دوست ندارد و با بی میلی تمام به تحصیل ادامه 
داد. در تمام این مدت او با مشکالت روحی اش تنها بود و هیچ استادی یک بار 
برای کمک به او تالش نکرد. ببینید استادان راهنما چقدر مسئولیت پذیرند 
نسبت به دانشجوی خود! ســال 93 که او به مدت سه ماه در بستر بیماری 
افتاده بود هیچ کس از دانشــگاه به او یا خانواده اش سر نزد. فقط یک بار به 
مدت 5 دقیقه اســتاد راهنما یا معاون دانشــجویی وقت دانشکده با اصرار 

دوستان محمد، یک بار به او سر زد و شرایطش را از نزدیک دید.
محمد به رحمت خدا رفت ولی دانشکده تازه بیدار شد. مسئولین دانشکده 
فهمیدند که وضعیت مالی خانواده امیرنژاد خوب است. به همین خاطر به 
دوست نزدیک محمد گفتند که اگر خانواده محمد قصد خیرات برای او دارند، 

به آنها پیشنهاد کند این هزینه را برای توسعه دانشکده اختصاص دهند.
یک بار از بیرون به خودمان نگاه کنیم که تکنوکراسی و مهندسی چه بر سر 

انسان درونمان و انسان های اطرافمان آورده است.

کدامیک ارجح است؟ زنده نگه داشتن امید یا تعظیم در برابر قانون؟

کاین عمر طی نمودیم اندر امیدواری

استاد شماره 1
نمره اش را می دهم

اگر واقعا لیسانس این شخص وابسته به 
نمره من باشد و شرایط فرد تا این حد بد 
باشــد من فراتر از قوانین نظام آموزشی 
نمره این شخص را می دهم.البته امکان 
اتفاق افتادن این حالت بسیار کم است 
ولی در هــر حال من حاضرم نمره پاس 

شدن را به این شخص بدهم.

استاد شماره 2
من مسئول این موضوع نیستم

در چنین حالت هایی فرد باید سالمتی 
را بــه مدرک ترجیــح دهد.اگر وضعیت 
جســمی او در طول ترم بعد بهتر شــد 
که بــاز درس را بر مــی دارد در غیر این 
صــورت هم که مدرک ارزشــی نخواهد 
داشــت.منتهی مــن به عنوان اســتاد 
مسئول رسیدگی به همچین موضوعاتی 
نیستم.دانشگاه کمیته پزشکی دارد و 
تشخیص تصمیم درست در این دست 
موارد به عهده آنهاست.افرادی که در ان 
کمیته حضور دارند هم تجربه باال تری 
دارند و هم علم باالتری نسبت به شرایط 
دانشــجو دارنــد. بعد از کمیتــه من به 
عنوان استاد تصمیم را اجرا خواهم کرد.
من به کســی نمره نمی دهم،دانشــجو 

است که نمره می گیرد.

استاد شماره 3
دیگران چه؟

در هــر ترم بســیارند دانشــجویانی که با 
مشــکالت جدی مواجه می شوند.شاید 
مشکالتشــان به این اندازه حاد نباشــد 
.امــا ما معیــار و میزان مشــخصی برای 
حقــوق دانشــجویان در دســت نداریم.
شما تا چه حد مطمئنی که در همان ترم 
دانشــجویی عزیز خود را از دست نداده 
اســت و یا با نســخه خفیف تــر با همین 
مشکل مواجه نبوده است؟اگر من به مورد 
شما نمره بدهم آیا حقی از دیگران ضایع 
نمی شود؟مسئولیت بزرگی بر دوش استاد 
اســت و من باید جوابگوی سوال مهمی 
باشم.من به عنوان استاد یک شخصیت 
حقوقی دارم و یک شــخصیت حقیقی.
شخصیت حقیقی من برای این شخص 
متاسف است ولی شخصیت حقوقی من 
ناچار اســت رفتار حرفه ای داشته باشد و 

نمره پاس شدن را به او ندهد.

استاد شماره  4
من مرجع نیستم

ببینیــد در چنین مــواردی  اســتاد به 
تنهایی نباید تصمیم گیری کند.معاونت 
آموزشی دانشــکده و کمیته های درون 
دانشــکده ای هســتند تا بــه او کمک 
کنند.البته تحت هر شرایطی باید طبق 
متن قانون عمل کــرد و در این موضوع 
شــکی نیســت.منتهی تمام قوانین با 
ظرافت خاصی نوشته شده اند تا بتوان 
بــه روش مختلف تصمیــم گرفت.این 
تصمیم گیری گروهی باعث خواهد شد 
که یک فرد واحد در صورت بروز هرگونه 
مشــکل بازخواست نشود و مسئولیتی 

هم بر دوش استاد نباشد.

استاد شماره 5
 شاید قانون بعضی وقت ها 

کافی نباشد

ببینید نمی توان همیشــه بــا مراجعه 
به کتــاب قانــون تصمیــم گرفت.فرق 
یک اســتاد با کامپیوتر و ماشین همین 
اســت.اگر قرار بود از یــک روال قانونی 
همه ی مســائل حل شــود دیگر نیازی 
به استاد به عنوان یک قاضی نبود.من 
معتقدم باید بر اساس وجدان حرفه ای 
با موضوع برخورد کرد.من یک استادم و 
باید تصمیمی باالتر از تفکر یک دانشجو 
یا گروهی محدود از دانشجویان بگیرم.
من با در نظر گیری تمام فاکتور هایی که 
بعضا در سوال شما به آن ها اشاره نشده 
اســت تصمیم نهایی را خواهم گرفت و 
در آن صورت اســت که پای هر اتفاق و 
بازخواســتی در آینده راجع به تصمیم 

خود خواهم ایستاد.

نظرسنجی از دانشجویان
)درصد(

  طبق قانون نمره اش را نمی دادم

  از قانون فراتر می رفتم و او را 
پاس می کردم

19

81



 4

در شماره قبل سرویس انرژی و محیط زیست بخش اول مطلبی در خصوص »اجتماعی شدن مسئله محیط زیست« ارائه کردیم و عوامل تأثیرگذار  محیط زیست
در این فرایند را شرح دادیم. گروه اول تأثیرگذار در این فرآیند فلسفه محیط زیست، شاخه ای از فلسفه است که به محیط طبیعی و جایگاه انسان محمدجواد هاشمی

در آن می پردازد و فرهنگ و اخالق محیط زیستی را ایجاد می کند که در شماره قبل با تفصیل بیشتر آمده بود. عوامل بعدی را با هم در این شماره می خوانیم:

گروه دوم - جامعه شناس محیط زیست
 علــم جامعــه شناســی محیط زیســت، دارای ویژگی 
بین رشــته ای بــوده، به مطالعــه کنش بیــن جامعه و 
محیط زیســت پرداخته و ویژگی هایی همچون دالیل 
اجتماعــی و پیامد هــای محیط زیســتی را کنــکاش 
می کند. رشــته جامعه شناســی محیط زیست دارای 

سه بعد
Ó	 ،مفهومی )اینکــه چگونه مصرف گرایی، اقتصاد

فناوری و جمعیت روی شــرایط محیط زیست اثر 
می گذارند(، 

Ó	 فکری )اینکه چگونه اندیشه ها، فرهنگ ها، عقاید
و تجربه های اجتماعی روی شرایط محیط زیست 

تأثیر می گذارند(  
Ó	 عملی )چگونه نــه تنها این مشــکالت را مطالعه

کنیم، بلکه از چه روش هایی آنها را بهبود بخشیم( 
می باشــد که می توان مثال هایی همچون پایداری )تا 
کی می توانیم همیــن کاری که اکنون انجام می دهیم 
را انجــام دهیــم: ماننــد ایجــاد آلودگی هــا، افزایش 
جمعیــت، مصرف گرایــی، نابــودی زیســتگاه ها( و 
عدالت محیط زیستی )سودها نصیب چه کسی شده 
اند و زیان ها، نصیب چه کســی( را نــام برد.  در همین 
راستا، جامعه شناس محیط زیســت کسی است که با 
اتکا به اندیشــه فیلسوف محیط زیســت، نظریه های 
اجتماعی- محیط زیســتی می دهد و بــه رویکرد ها و 
گفتمان های اجتماعی کردن مســائل محیط زیستی 
می پردازد. با انجــام پژوهش هایــی روی کارکرد های 
فرهنگی، سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی، قانونی، 
مالــی و اجرایــی مرتبــط با مســائل محیط زیســتی، 
جامعه شــناس محیط زیســت به دنبال راهی اســت 
تــا به جوامع نشــان دهــد چگونه می تواننــد از قفس 
آهنین یأس محیط زیستی خارج شوند و راهبردهایی 
همچون جنبش های محیط زیســتی، توانمند سازی 
استاندارد های محیط زیستی، نوسازی بوم شناختی 

و شبکه سازی بین المللی را معرفی می کند.

 گروه سوم- استراتژیست محیط زیست
 استراتژی یا راهبرد، مفهومی است که از حوزه مدیریت 
نظامی سرچشمه گرفته اســت و همینطور که چندلر 
)در کتاب اســتراتژی و ســاختار( بیان نمود، شــامل 
تعیین اهداف بلند مدت و گزینش مجموعه اقدامات و 
تخصیص منابع الزم برای دستیابی به این هدف هاست. 
استراتژی، طرز نگرشی است که اساس آن بر تشخیص 
فرصت های اساسی و تحقق منافع نهفته آنان قرار دارد. 
این نگرش دو مفهوم مجزا و در عین حال وابسته به هم 
را مطــرح می کند؛ یعنی تشــخیص فرصت و دیگری، 
محقق ســاختن منافــع در فرصت. استراتژیســت در 
انجام وظیفــه خود، مدام به گردآوری و تجزیه و تحلیل 
اطالعات مربوطه می پردازد، رونــد مجموعه را دنبال 

کرده، الگوهای پیش بینی کننده را طراحی می کند و 
به ارزیابی نقاط ضعف و قوت مجموعه می پردازد. هنر 
استراتژیســت را در پیروز شــدن در هر نبردی از طریق 
زور نمی دانند، بلکه آن را تســلیم کردن دشــمن بدون 
جنگ معرفــی می کنند. بدیــن طریــق، برنامه ریزی 
استراتژیک، فرآیندی از تفکر و عمل است که به تدوین 
یک اســتراتژی مؤثر می انجامد که دارای ویژگی هایی 
همچون، رویکــردی پویا و دائمــی، قابلیت انعطاف، 
جامع ومناسب می باشد.  وقتی مفاهیم محیط زیستی 
توسط اندیشه فیلســوف محیط زیســت، استخراج و 
توسط دانش جامعه شناس محیط زیست، نظریه های 
اجتماعی-محیط زیســتی شــدند، اکنــون وظیفــه 
استراتژیســت محیط زیست اســت تا آن نظریه ها را به 
راهبرد های عملــی تبدیل کند. در این مرحله، قشــر 
وسیعی از کارشناسان محیط زیســت و منابع طبیعی 
می توانند با توجه به گستردگی و پیچیدگی موضوعات 
علمی تحت تخصصشــان، برنامه ریــزی راهبردی آن 
نظریه ها را تهیه کند. این چنین، ارتباطات و مشارکت، 
تسهیل شــده؛ عالیق و ارزش های ناهمگرا با یکدیگر 
همســو و منطبق گردیده؛ تصمیم گیری های منظم و 
اجرای موفقیت آمیز، ترویج و تشویق شده، و بازسازی 

و آینده نگری از هم اکنون آغاز می شود.

گروه چهارم- کنشگر محیط زیست
افراد، چهار رویکرد مختلف نســبت بــه برنامه ریزی و 
اجرا دارند از قبیل واکنشــی، غیرفعــال، پیش فعال و 
  )Reactive( کنشگر. در رویکرد واکنشی یا گذشته گرا
تمام تــالش روی برگرداندن ســاعت بــه عقب صرف 
می شــود. فرقی نمی کنــد چقدر بد، ولی گذشــته به 
حال ترجیح دارد. همیشــه از روزهای خوب گذشته، 
صحبت می شــود. چنین افــرادی حتــی از آینده نیز 
وحشت دارند و تالش می کنند که اتفاق نیفتد. رویکرد 
غیرفعال یا حال گرا )Inactive( ســعی می کند حال را 
حفظ کند و آن را به گذشــته و آینــده ترجیح می دهد. 
هرچند، حال، مشــکالت زیادی دارد ولی از گذشــته 
بهتر اســت، و هرتغییر اضافی، به معنای شرایط بدتر 
است و باید اجتناب شود.  رویکرد پیش فعال یا آینده  گرا 
)Preactive( معتقد اســت که آینده از حال و گذشته 
بهتر خواهــد بود. ســعی می کند به تغییرات شــتاب 

دهد و بــه دنبال وضعیتــی می گردد تا از ســودمندی 
تغییری که پیرامونشان اتفاق می افتد بهره مند شود. 
ولی رویکرد کنشــگر یا فعال یا آینده ساز یا تعاملگرای 
)Proactive(  بــه وضعیت گذشــته، حال یــا آینده ی 
امــور، قانع نیســت؛ بلکه آینــده مطلــوب را طراحی 
می کند و ســپس روی راه های ایجاد آن آینده سرمایه 
گذاری می کند. چنین افرادی، فعاالنه به آینده شکل 
می دهند. وقتی مسائل محیط زیستی و منابع طبیعی، 
استخراج، نظریه پردازی و راهبرد شدند، اکنون وظیفه 
کنشگر محیط زیست می باشد تا در روزنامه ها، خیابان، 
مجلس، درون حزب یا دولت و ســایر ارگان ها، دســت 
به کار شده، کنش اجتماعی-سیاســی نماید و آینده 
را از االن بسازد.کنشــگر محیط زیســت می توانــد در 
مجموعه ای از روابــط اجتماعی یا افراد دیگر از طریق 
حضور اجتماعی خود و با داشــتن اهدافی مشــخص 
و آگاهانه، بــه روابط نظام اجتماعی-محیط زیســتی 

امکان وجود تداوم دهد.

نتیجه گیری
 اکنون محیط زیست، عالقه مندان و کنشگران زیادی 
یافته است ولی گاهی نسخه هایی نوشته می شوند که 
نه تنها برای محیط زیست مفید و سازنده نیستند بلکه، 
بازدارنده و مخرب هم هســتند. ناراضی هســتیم ولی 
گیــج، چون نمی دانیــم چــه کاری می خواهیم انجام 
دهیم؛ و از طرفــی دیگر، نمی خواهیــم از این گیجی 
خود خواســته بیرون بیاییم، چون بیــرون آمدن از آن، 
کوشــش می خواهد. پس همچون تأکید عجم اوغلو و 
رابینســون )در کتاب چرا ملت ها شکست می خورند(  
بر بحث توانمند ســازی جامعه، می دانیــم که جامعه 
توانمند می تواند انتخاب شایسته و منتج به تأثیرگذاری 
برای حل مســائل را به بار آورد. پس اگر می خواهیم که 
فعالیت کنشگر محیط زیست، برای محیط زیست مفید 
باشــد باید او را به گروه های قبلی این چارچوب، پیوند 
داده و توانمند کنیم. در پایان، با توجه به توضیحاتی که 
داده شد، باید چنین تقســیم کاری در بین افراد درگیر 
در مسائل محیط زیستی و منابع طبیعی به وجود آید و 
روابطی بر اساس تعامل و دوسویه، پایه ریزی و پیگیری 
شــوند. باید قائل به این تفاوت ها باشیم. اگر نباشد به 
مفهــوم تداخل امور و وظایــف آن گروه ها و به طریقی، 
برجا ماندن تمام امور و وظایف آنان است. ولی اگر چنین 
باشد هیچ وقت از یک فیلسوف انتظار ندارم که اعالمیه 
دستش بگیرد و در خیابان شعار بر له یا علیه یک جریان 
بدهد. همچنین برای ســایر گروه ها. بــه هرحال، الزم 
است گفته شــود که در دو گروه اول، به شدت با کمبود 
نیرو مواجه هستیم و امید است این نوشته، این دیدگاه را 
تقویت کند که باید فلسفه و علوم اجتماعی را درمسائل 

محیط زیستی و منابع طبیعی، تلفیق و همراه کنیم.
برگرفته از: شبکه مطالعات سیاست گذاری

جایگاه محیط زیست در جامعه ایرانی )بخش دوم(

راه سخت اجتماعی شدن
 شریف، غرق در 

لیوان یکبار مصرف
همــه ما با ظروف و وســایل  محمدجواد هاشمی

یکبار مصرف آشنایی داریم؛ ظروفی که از قاشق 
و چنگال گرفته تا ظرف های بزرگ نگهداری غذا 
وجود دارند و حتی نوع گیاهی آن ها موجود است، 
و در نگاه اول زندگــی را برای ما راحت کرده و در 
اکثر شــرایط و حتی در مســافرت هایمان از شر 
حمل ظروف سنگین و حتی شست وشوی آنها 
نجات داده و جلوی تلف شــدن وقتمان را گرفته 
است. استفاده این ظروف به قدری در زندگی ما 
رســوخ پیدا کرده که نمی توانیــم زندگی خود را 
بدون آن ها تصور کنیم. امــا این راحتی و صرفه 
جویی به قیمت از دســت دادن سالمتی و آلوده 

کردن محیط زندگی مان می ارزد؟
در روز های اخیر گروه دوستداران محیط زیست 
دانشگاه در اقدامی جالب وستودنی غرفه ای را 
روبه روی اداره امور تغذیه برپا کرده بود که هدفش  
اطالع رســانی به دانشــجویان و بقیــه اعضای 
خانواده شریف درباره مضرات استفاده از ظروف 
و به خصــوص لیوان یکبار مصــرف و همچنین 
پیشنهاد دادن راهکارهایی برای کاهش مصرف 
آن ها بود. پوستر هایی در دست دانشجویان برگزار 
کننده وجود داشت که  روی آن یک عدد  توجه ها 
را به خود جلب کرده بود.4000، بله روزانه فقط 
در سلف شریف بدون در نظر گرفتن لیوان هایی 
که در دانشکده ها یا حتی در قسمت فودکورت 
دانشگاه مورد استفاده قرار میگیرد، 4000 لیوان 
یکبار مصرف، مصرف می شــود که عددی بس 

بزرگ و قابل تامل است.
یکی از راهکار های بسیار جالب غرفه در جهت 
ایجاد حــس تعهد بیــن دانشــجویان و حتی 
اســاتید این بود که بنرهایی طومار گونه وجود 
داشت که افراد با امضای این بنرها به خودشان 
تعهــد می دادنــد که ســعی کننــد در زندگی 
شخصی شان استفاده از ظروف یکبار مصرف 

را کاهش دهند.
راهــکار دوم غرفه اســتفاده از لیوان شــخصی 
بود. راهکاری که هم از نظر بهداشــتی در سطح 
باالتــری قــرار می گیرد و هم کمک اساســی به 
کاهــش اســتفاده از لیوان های یکبــار مصرف 
می کند. اما آیا همراه داشتن یک لیوان شخصی 
همیشه امکان پذیر است؟چه دلیلی دارد که به 
خود زحمت دهیم و همیشــه یک لیوان با خود 

داشته باشیم؟
خب شــاید که همراه داشــتن لیوان همیشــه 
امکان پذیــر نباشــد و قطعــا همــراه داشــتن 
لیوان شــخصی باعث به زحمــت افتادن وجود 
گرانقدرمان اســت اما چرا برای داشــتن محیط 
زندگی پاکتر این زحمت را تحمل نکنیم و در اکثر 
زمان ها  لیوان شخصی خود را به همراه نداشته 
باشیم؟ البته انتظار اینکه به هیچ وجه از ظروف 
یکبار مصرف اســتفاده نکنیــم انتظار نابجایی 
است، هدف کاهش استفاده بی رویه از آن هاست 
و تا جایی که امکان داشته باشد از ظروف چندبار 

مصرف استفاده کنیم. 

نیروگاه هسته ای روی دریا
هفته  گذشــته، نیروگاه هســته ای شناور روسیه موســوم به آکادمیک لومونوسوف 
)Akademik Lomonosov(، همزمان با نگرانی فعاالن محیط زیستی  برای اولین 
بار وارد دریا شد و سفر خود را از سنت پترزبورگ به مورمانسک آغاز کرد. این نیروگاه 
هســته ای قرار است، پس از بارگیری سوخت هسته ای در این بندر، فعالیت خود را 

از ســال 2019 شروع کند. روس اتم ادعا می کند که نیروگاه هسته ای شناور آکادمیک لومونوسوف به عنوان 
نیروگاهی همراه برای تامین برق نواحی دورافتاده شــمال و جنوب شــرق روسیه مورد استفاده قرار می گیرد. 
)zoomit(.گزارش شده است که این نیروگاه شناور قادر خواهد بود تا برق جمعیتی 100 هزار نفری را تامین کند

دانشگاه محیط زیست، پر!
زمزمه هایی بســیار جدی به گوش می رســد که حکایت از انحــالل قدیمی ترین 
دانشکده محیط زیست کشــور و تبدیل آن به یک مرکز آموزش محیط بانی دارد؛ 
رخدادی عجیب و غیر قابل باور که که گویا مدیران ارشد سازمان محیط زیست آن 
را تأیید کرده اند و با آن مشــکلی ندارند. دانشکده محیط زیست کشور که از دهه 

50 شمسی فعالیت خود را با هدف پرورش نیروهای کارشناس در حوزه محیط زیست آغاز کرد و در دهه ۸0 
به اولین دانشگاه محیط زیست خاورمیانه ملقب شد، حاال و در اثر جدال مدیران ارشد سازمان محیط زیست 

با قوانین باالدستی در خطر انحالل قرار دارد. 
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هــــــــنر و ادبیـــــــات

این نوشــته کنکاشی  است برای  ادبیات
یافتن این پرسش که »کتاب شعر محمد جوانمرد

شــریف« درباره  »چه« می ســراید و آن را »چگونه« 
می ســراید. منظور از »چگونگی«،  قدرت سرایش و 
زیبایــی هنر اثر نیســت؛  بلکه منظــور آن تصویری 
اســت که شعر در شــکل نهایی خویش، از »چه« به 
نمایش می گــذارد.  در واقع »چــه« همان موضوع 
 شــعر  و »چگونــه« تصویر کردن آن، محتوای شــعر 

است. 
این نکته  که شعرهای این کتاب، از شاعران متعددی 
گردآمده اســت، از یــک ســو تحلیل محتوایــی آن را 
ســخت می کند؛ چرا که با دو یا ســه شعر از یک شاعر 
هرگز نمی تــوان راهی به جهان بینی کلی او یافت. اما 
از ســویی دیگر، متعدد بودن شاعران، باعث شده تا با 
شعرهای شــاعرانی از قشرها، اندیشه ها و زمینه های 
خانوادگی و فرهنگی نســبتا گوناگون آشــنا شــویم و 
در این کتاب، با نمونه ای هر چند محدود از شــاعران 

شریفی روبه رو باشیم. 
بخــش قابل توجهــی از این مجموعــه را، همان طور 
که از  ماهیت شــعر برمی آید، شــعرهایی با درون مایه  
عاشــقانه دربرمی گیرنــد. از آن ها که تمرکزشــان بر 
گالیه از معشوق و فریب کاری عشق است که بگذریم، 
دو رویکــرد را در نگاه این اشــعار به عشــق می توانیم 
رصد کنیم؛ نخســت آن چه فردگرایانه و شــکل گرفته 
بر محور تجربه  یا احســاس شــخصی شــاعر است و 
در تبدیــل موضوع عشــق، به محتوایــی تبادل پذیر 
ناکام مانده اســت؛ دیگر آن که در انجام این رســالت 
شــعر پیروز شده اســت. در روی کرد نخســت، اغلب 
تصویرهــا و گزاره هــا بیرونی اند و کم تــر جمله ای از 
درون شــاعر خبر می دهد. این مســئله به راستی که 
همان ناتوانــی فراگیر عصر ماســت؛ چیزی را حس 

می کنیــم اما نمی توانیم در خــود بکاویم و  به آن معنا 
ببخشــیم. در واقع نمی توانیــم آن را از یک تجربه به 
یک مفهوم بــدل کنیم. اما  به این بیت که از شــعری 
از گونه دوم گزیده شــده است، بنگرید:»وجودم آینه 
اســت از شکســت باکی نیســت/ اگر شکسته شوم، 
خرده خرده ام عشق است«. شــاعر عشق را با چنین 
مفهومــی تبادل پذیر می ســازد: عنصری درونی، که 
حتی اگر انســان زیر فشــار احساسش خرد شود، باز 
گران مایگی و ارزشــش را با خود خواهد داشــت و از 
همین روســت که عاشــق بی پرواســت.  فارغ از این 
تقســیم بندی، جایگاه معشوق در شعرهای عاشقانه 
این مجموعه را می توان در ســه گانه  معشــوق زمینِی 
کم مرتبــه، معشــوق زمینِی واال و معشــوق آســمانی  

برشمرد. هر چند معشوق آسمانی شعرهای این دفتر، 
برخالف سنت ادبی ما، بیش از آن که به عرفان نزدیک 

شود، رنگ مذهب به خود می گیرد.
در ایــن مجموعه شــعرهایی هم یافت می شــوند که 
به جامعــه می پردازند؛ به رنج های انســان، به بردگی 
انســان مدرن، به »نگاه دخترک ســی دی فروش«، به 
»جنگ«! در یکی از شــعرهای این مجموعه، شــاعر 
در آغاز تصویری از حیاطی که به میدان جنگ تبدیل 
شده می دهد و در ادامه می گوید:»من تنهایم/ تنهاتر 
از آن که به مرگ کودکی در ســوریه/ یا انقالبی در یمن 
فکر کنم...«. شاعر می گوید که به این دردها و رنج ها 
نمی اندیشد ولی در عمل، همین دردها و رنج ها محور 
شــعر او هستند. گویی شــاعر در این شــعر تصویرگر 
انسان زمانه خود اســت؛ انسانی که می بیند اما قادر 
به حس کردن نیســت؛ چرا که او جدا افتاده است. او 
تنهاســت. تنها نه به آن معنای روزمره اش؛ تنهایی به 
معنای از دست دادن آن وحدت جمعی جامعه انسانی، 
پیش از آن که فرهنگ نوین او را درون خویشتن به بند 
بکشد. هرچند انسان این اسارت را برنمی تابد و همان 
طور که یکی از شــعرهای همیــن مجموعه می گوید، 
همواره امیدوار صبح آزادی  است:»تمام بند بند بودنم 
جویای آزادی اســت/ به زندان بان بگــو می آید آری، 

صبح پیروزی«.  
در یک نگاه کل نگرانه به این کتاب، چنین درمی یابیم 
که در هر دو سر بازه های محورهای گوناگون محتوایی 
از جملــه فردگرایی/جمع گرایــی، ســنت/ مدرنیته، 
رمانتیک/واقع گرایانه، عشق مدرن/عشق اسطوره ای 
نمونه هایی در آن یافت می شود؛ نکته ای که با جامعه  
ما، هم از جهت تنوع فرهنگی و هم از آن جهت که یک 
پایش، یک طرف جوی مدرنیته است و یک پایش طرف 

دیگر، بسیار هم خوانی دارد.   

کنکاشی محتوایی در »کتاب شعر شریف«

در تو از چه سروده اند
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شماره قبلی عکاس باشی در حال بررسی راه های کنترل وایت باالنس یا 
دمای عکس های آنالوگ بودیم. گفتیم اولین راه برای کنترل این موضوع 
استفاده از فیلتر های رنگی است. وظیفه یک فیلتر رنگی این است که از 
ورود بقیه نورها جلوگیری کند. بنابراین می توان با یک فیلتر آبی رنگ نور 
غروب را کنترل و در واقع رنگ ها را به رنگ های واقعی نزدیک کرد. اما از 
معایب این ترفند همانطور که می دانید کاهش شارپنس و وضوح عکس 
است. راه دیگر استفاده از فیلم مناسب است. فیلم های متفاوتی توسط 
کمپانی های معروف تولید و به بازار عرضه شده اند. این فیلم ها هر کدام 
ویژگی های رنگی مختلفی دارند. به طور مثال فیلم های کمپانی فوجی 
عمدتا دارای تونالیته سبز هستند. سال گذشته با یکی از فیلمبرداران 
قدیمی صدا و سیما در یکی از ســفرهای کاری آشنا شدم که تجربیات 
جالبی در حیطه کار با آنالوگ در اختیارم گذاشت.او اینطور بیان می کرد 
که برای ساخت تیزرهای تبلیغاتی خودروی ماکسیما و ریو اولین بار در 
جاده های شمال با هدف هرچه بیشــتر به رخ کشیدن سرسبزی فضا 
تماما از فیلم های فوجی بهره بردند. این در حالی اســت که معموال در 

کارهای مشابه از فیلم کداک پروفوتو استفاده می شود.

عکاس باشی

روی پیشخوان دکه ها
از آن جا که تا شــروع پاییــز، دیگر صفحه  هنر و 
ادبیات نخواهیم داشــت، چند نشــریه  ادبی را 
برای پر کردن گوشــه ای از جــای خالی خود از 
طــرف بچه های این ســرویس به شــما معرفی 

می کنیم. 
آزمــا: ماه نامــه ای ویــژه  هنر و ادبیات اســت. 
افزون بر بخش های شــعر و داســتان، معموال 
گفت و گوها، یادداشت ها و پرونده های به روز و 
پرباری دارد. مطالب آزما اغلب پیرامون شــعر 
و داســتان نوین هســتند و به ندرت به ادبیات 
کهن می پــردازد. بخش آزما اندیشــه، یکی از 
نقاط متمایزکننده  این مجله از دیگر مجله های 
ادبی-هنــری اســت که به مباحــث تخصصی 
ادبیات و فرهنگ می پــردازد. آزما در مجموع، 
مجله ای وزین اســت و بــرای مخاطبان خاص 
شــعر و ادبیات معاصر توصیه می شــود. تعداد 
صفحه هــای آن اغلب کم تــر از 90 و  قیمت آن 

6000 تومان است. 
بــرگ هنر: به روایت جلدش دوماه نامه ادبیات 
داســتانی ا ســت؛ هرچنــد همــواره بخــش 
جداگانه  ای برای شعر دارد.  البته در این بخش 
نباید انتظار خواندن شعری تازه و منتشر نشده 
را داشته باشیم؛ اما در بخش داستان، آثاری را  از 
نویسندگان تازه کار منتشر می کند که بعضی از 
آنها بسیار خواندنی است. این نشریه هم چنین 
بخشــی ویژه  نقد ادبی دارد کــه می تواند برای 
عالقه  مندان به ادبیات داستانی جذاب باشد. 
برگ هنر هرچند تخصصی محسوب می شود، 
اما اغلب مطالب آن با زبانی ســاده و مناســب 
برای همه  عالقه مندان این حوزه نوشــته شده 
است.  تعداد صفحه ها حدود 150 و  قیمت آن 

10 هزار تومان است. 
بــه شــیوه  اســت  کرگــدن: هفته نامــه ای 
کشــکول های قدیمی منتشر می شود. به قول 
خودشــان: دربــاره فرهنگ و هنــر و اجتماع و 
کمی سیاســت. در این هفتــه نامه دو بخش به 
ادبیات مربوط می شــود. » فراغتی و کتابی« و 
»داســتان«. در بخش فراغتی و کتابی معموال 
در خصــوص یک کتــاب خاص با نویســنده یا 
مترجم آن به گفت و گو می نشــینند و در بخش 
بعدی هم چند کتاب معرفی می شود. در بخش 
داســتان معموال بین سه تا چهار داستان کوتاه 
منتشــر می شــود.کرگدن اغلب حدود 120 تا 
130 صفحــه اســت و قیمت آن هــم 10000 

تومان است.
کتابستان:  دوماه نامه ای ادبی است که هر چند 
هم به شعر و هم به داستان می پردازد، اما گرایش 
بیش تــری به شــعر دارد. بخش بندی ضعیفی 
دارد  و با آن که یادداشــت های کم ســطح در آن 
کمیاب نیســتند، مطالب پرباری هم به صورت 
پراکنده در آن دیده می شود. کتابستان مجله ای 
اســت تخصصی تر از کرگدن و عمومی تر از آزما 
و برگ هنــر. تعداد صفحه های آن حوالی 100 

می چرخد و قیمت آن 10 هزار تومان است. 

شاید ندانید که
از مزاح ناخوش و فحش شــرم دار، اندر مســتی و 
هوشیاری، خاصه در نرد و شطرنج باختن بپرهیز، 
که در میان این هر دو شــغل، مرد ضجرتر1 باشد، 

مزاح کمتر برتواند داشتن2.
1: تنگ خو

2: کمتر می تواند تحمل کند. 
 قابوس نامه ؛ اثر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر 

نیم واحد فارسی
َترَترَترین!

اولی: »ببین، واقعًا یک از خوشگل ترین هایی بود که دیدم«. دومی: »پس اونی که هر روز ساعت 12 می شینی تا 
رد شه چی ؟« اولی: »اون که قطعًا خوشگل ترینه!« دومی: »ِد نشد دیگه! منافات داره«. اولی: »منافاتش چیه؟« 
دومی: »با این حســاب اون باید بشه خوشــگل ترترین!« اولی: »چرا اون وقت؟« دومی: »می گی خوشگل ترین؛ 
ترین یعنی یه نفره، یکتاســت«. اولی: »یکتا؟ یکتا کدوم بود؟ موافشــونه؟« دومی: »اواًل که چشما درویش. ثانیًا 
اون یکتا نه؛ یکتا در لغت؛ یعنی یه دونه«. اولی: »چی بگم پس؟« دومی: »بگو یکی از خیلی خوشگل ها«. اولی: 

»االن اینو بگم دردم دوا می شه؟« دومی: »اگه خوشگل ترینت واقعًا یه دونه بشه، شاید«.

خوش نویس:  هاجر جوادی



جای میوه را خالی نکن  
بعد از بررســی 5 گروه غذایی در شماره های قبل و ویتامین ها و آنتی اکسیدان و امالح 
معدنی و فیبر  که در صورت تنوع سبد غذایی به صورت طبیعی به بدن می رسد، بهترین 
راه برای تامین آن، اســتفاده از میوه و ســبزیجات است. متاسفانه به دلیل نوع زندگی 
ما)مخصوصا خوابگاه( در مصرف این ســبد بی توجهــی می کنیم )5 وعده ۸0 گرمی 

در روز(و مشکالت متعددی مثل ریزش مو،مشکالت پوست، ضعف سیستم ایمنی بدن، کمبود انرژی،مشکالت 
دستگاه گوارشی و ... اغلب ناشی ازین بی توجهی است. در تنظیم رژیم غذایی خود هیچ یک از گروه های غذایی 

را به صورت کامل حذف نکنید و در نظر داشته باشید نقش اصلی را در سالمت  و تناسب اندام شما، تغذیه دارد.

چوب خشک کی بودی تو؟  
انعطاف زیاد باعث قوی تر شدن ماهیچه ، افزایش مقاومت برابر تحلیل آن،راحتی 
و نرمــی حرکات بدن و در صورت منعطف نبودن باعث بروز درد های پشــت و کمر 
می شود. فرم بدنی و تمرین ورزشی در انعطاف پذیری تاثیرگذارند.  راهکار کالسیک 
افزایش انعطاف پذیری بدن انجام حرکات کششی ایستا و پویاست. کشیدن روزانه 

عضله به مدت 15 تا 60 ثانیه باعث افزایش نسبی انعطاف می شود. تمرین های کششی باید  تا هنگام احساس 
یک درد بسیار خفیف ادامه یابد و تا حدی انجام شود که فشار بیش از حد به بدن وارد نشود. آب رسانی بعد 

و قبل ورزش نیز می تواند باعث بهبود آن شود.
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تا عضو تیم ورزشــی نباشــی نمی فهمی چه می گویم. تمام هیجان تمرین حرفه ای یا نیمه حرفه ای در دانشــگاه به این اســت که خودت را به  مسابقات بین دانشگاهی برسانی و به المپیاد صعود کنی. المپیاد ورزشی شاید بزرگترین گردهمایی نمایندگان تمام دانشگاه های کشور به گزارش
مدت چند روز در یک محل باشد. چند روزی که تمام دغدغه های آدم، مسابقه دادن و کسب افتخار برای دانشگاهش است. امسال هم سال جام جهانی است، 

هم سال المپیاد ورزشی دانشجویی.

چهاردهمین دوره المپیاد ورزشــی دانشجویان کشور 
تابستان امسال در دو بخش دختران و پسران به ترتیب 
در دانشــگاه اصفهان و دانشگاه شــیراز برگزار خواهد 
شد. بهمن و اسفند 96 هم کوره مسابقات دانشگاهی 
منطقه داغ بود و تیم های دانشــگاه در مجموع حدود 
یک ماه درگیر مســابقات بودند و در تالش برای کسب 
ســهمیه المپیاد کشوری. "مقایسه عملکرد سال های 
مختلف از لحاظ مقام و تعداد شرکت کننده نمی تواند 
تحلیل معنــاداری به شــما ارائه دهد". ایــن را بهداد 
خلیلی، ســرمربی فوتســال و از مربی های باســابقه 
دانشگاه به درستی می گوید. شاهد درستی این حرف 
قوانین پرنوســان وزارت علوم برای مســابقات است. 
مهمترین این قوانین محدودیت استفاده از بازیکنان 
ملی و باشگاهی است. اگر این محدودیت در یک سال 
اعمال شــود، اوضاع دانشگاه هایی مثل ما که معمواًل 
چنین ورودی هایی نداریم بهتر می شــود ولی اگر این 
محدودیت برداشــته شود، رقابت ها به شــدت نابرابر 
می شــود. به طور مثال در شنا دانشگاه تهران بازیکن 
ملی داشت و قهرمانی رشته های مختلف را درو کرد. یا 
در بسکتبال باز هم دانشگاه تهران به مدد حضور چند 
بازیکن ملی سابق و دو ملی پوش جوانان قهرمان منطقه 
شــد. محدودیت دیگر حضور دانشــگاه های مختلف 
است. امســال دانشگاه افســری امام علی )ع( نیز به 
تیم ها اضافه شــد که در رشته های رزمی تقریبًا همه را 
درو کرد. با این وجود امسال در المپیاد نمایندگانمان 

بسیار بیشتر از دوره قبل است. 

چند نماینده داریم؟
روند سهمیه گیری بعد از سال ۸7 مخصوصا در بخش 
دختران به شدت نزولی است و اگر سهمیه لحظه آخری 
بســکتبال دختــران نبود)برای اولین بار به تیم ســوم 
منطقه ســهمیه داده شد(  امســال هم مانند سال 93 

هیچ دختر شریفی در المپیاد حاضر نمی شد.
حضور روی ســکو  ولی روندی بســیار پرنوسان دارد و 
پــس از نتایج قابــل قبول ســال های 93 و 91 با نتایج 
بســیار بد سال 95 مواجه شــدیم به طوری که فقط با 
یک مقام پنجمی در بســکتبال و رتبه کلی ۸0 از 121 
مرکز شرکت کننده نتیجه نهایی بود. همان طور که در 
جدول قابل مشــاهده است امسال 12 نفر نماینده در 
بخش خواهران، همگی از بســکتبال و 30 نماینده در 
پسران در رشته های بسکتبال، شنا، شطرنج، تکواندو، 

دو و میدانی در المپیاد خواهیم داشت.

دانشگاه برای تیم هایش چه می کند؟
همان طور که جو کشــور جو جام جهانی نیســت، جو 
شــریف هم المپیادی نیســت. آنچه مشــخص است 
دانشگاه حداقل امکانات را برای تیم ها فراهم می کند. 
حتی دانشــگاه به دلیل محدودیت هایــی که قانونی 
اعالم می شود، تمرینات ماه رمضان تیم ها را در فرصت 

مناسبی نتوانسته است برنامه ریزی کند. دوره بدنسازی 
علمی و مدون یکی دیگر از ســؤاالتی اســت که پیش 
روی تیم هاست. امکانات تیم ها به کیت کامل پوشاک 
)گرم کن، لباس، جوراب، کیف، کفش و ...( و تغذیه ای 
بسیار مختصر خالصه می شود. البته کار اصلی با خود 
بازیکنان و مربی است. تربیت بدنی باید فقط نظارت و 
پیگیری کند و امکانات اولیه مانند سالن، نامه خوابگاه 
و ... را بــرای اعضای تیم ها فراهم کند. شــاید هم کاًل 
انتظار ما از ورزش قهرمانی در یک دانشــگاه صنعتی 

زیادی باشد، نمی دانیم.
امســال امید اول مدالمان شــطرنج اســت و بعد از آن 
چشم امیدمان به بسکتبال و تا حدودی به تک نماینده 
دو و میدانی مان در پرش طول است. اما آیا اصاًل برای 
دانشگاه مهم اســت؟ آیا دانشــگاه اصاًل به قهرمانان 
ورزشــی خود افتخار می کند؟ ناگفته نماند که جوایز 
قهرمانان ســال های گذشته عقب افتاده و حتی شاید 

فراموش شده باشند.

نگاهی به وضعیت تیم های ورزشی دانشگاه پیش از المپیاد ورزشی

قهرمانی در گرو نوسان قوانین
امتحانات با لباس ورزشی

سپهر حجازی بــه طــرز عجیبــی خلوت 

می شود؛ محیط های ورزشی دانشگاه در ایام 
امتحانات را می گویم. در اســتخر دیگر کسی 
حجم آب از دســت رفته را حساب نمی کند. در 
جباری ســخنی از زاویــه اپتیمــم پرتاب توپ 
نیست، در سالن خوابگاه تیم بعدی وجود ندارد 
و در باشگاه هم خبری از داداچی های عینکی. 
دوســت من!  مارک زاکربرگ و ایالن ماســک و 
رفقای ســیلیکن ولی به صورت منظــم روزانه 
ورزش می کنند )هر یک حــدود 30 دقیقه در 

ساعت 6 صبح(. 
پــاول دوروف که بزنم به تخته ، پلنگی اســت 
برای خودش. با ایــن اوصاف در این یک ماه 
و خورده ای که خانه نشــین هســتیم، کمبود 
وقــت را بهانــه نکنیم و تکانی بــه بدن مبارک 
بدهیم. اگر از استرس زیاد در ایام امتحانات، 
افســردگی و کاهش حس مثبت، احســاس 
کمبود توان ذهنــی و عدم توانایی تمرکز رنج 
می برید؛ راه بهبودش 20 دقیقه ورزش روزانه 
در ایام امتحانات اســت )با جست وجو ساده 
در اینترنــت از صحــت این تاثیــرات مطمئن 
شــوید(. دقیقا به همان صورت که ورزشــکار 
حرفــه ای قبــل از مســابقات، در اردو آماده 
می شــود، یک شــریفی حرفه ای نیــز باید با 
خواب کافی،غذای مناسب و ورزش مغز خود 

را  آماده کند. 
هدفم ارائه راهکار هایی مانند کتاب های دینی 
دوران دبیرستان نیســت و در پی راهی عملی 
هســتم. بهتریــن زمــان ورزش روزانــه، صبح 
قبــل از فرو بردن کله مبــارک در کتاب و لپتاپ 
است، انجام حرکات کششی وسپس دویدن یا 
پیاده روی ســبک یا اندکی باال و پایین پریدن و 
طناب زنی. ولی برای افرادی که شــرایط آن را 
ندارند، راهکاری به جز کنترل درونی و سرگرم 
کــردن و متفرق کــردن ذهن  دارم. اســتفاده 
از اپلیکیشــن های ورزش در خانــه )ماننــد:  
7minuents workout( ، دانلــود آهنگ های 
شــاد و ریتمیــک و برخاســتن از صندلــی و 
همراهی فیزیکی و روحی با آن نیز راهی بسیار 

مناسب است.  

ورزش و سالمـــــــــــــتروی نیمکت 97 خرداد   8 سه شنبه  شماره 769  

تخم مرغ نخور کلسترول می گیری
 در هر تخم مرغ به طور متوســط 1۸6 میلی گرم کلســترول وجود دارد که برابر با 
62 درصد نیاز روزانه اســت.واژه کلسترول با بیماری های قلبی پیوند خورده ولی 
کلسترول ماده ای ضروری برای بدن است و باعث ترشح هورمون های تستسترون 
و استروژن و کورتیزول می شود. این ماده به حدی اهمیت دارد که کبد ما در صورت 

کمبود آن شروع به تولید آن می کند. تخم مرغ عالوه بر پروتئین غنی خود دارای روی،آهن و آنتی اکسیدان 
اســت.به طور کلی مصرف روزانه تخم مرغ)حداقل یکی در روز( به تامین مواد مورد نیاز بدن بســیار کمک 

می کند و هیچ ضرری ندارد.

سوسول بازیا چیه؟ پاشو بریم باشگاه
به طور کلی ورزش برای سیستم دفاعی بدن خوب است ولی بیش از حد فشار آوردن به خود، حتی به صورت 
مقطعی، می تواند اثر عکس داشته باشد.شما باید با وجود سرماخوردگی ورزش کنید یا استراحت؟ یک راه 
برای فهمیدن آن، تست گردن است. اگر عالیم بیماری شما باالتر از گردن هستند و شدید نیستند، ورزش 
متوســط ضرر نمی زند و حتی ممکن اســت کمک هم بکند. ولی اگر احساس بدی دارید و عالیم بیماری، 
پایین تر از گردن است بهتر است استراحت کنید. ورزش با وجود گرفتگی سینه و درد در عضالت و مفاصل 
یا به خصوص با تب می تواند مریضی شما را طوالنی تر کند و خطرناک باشد.)می تواند باعث غش کردن یا 

در موارد اندک ضرر به قلب شود(. 

داداچ اشتباه فکر می کنی

50

40

30

20

10

086 88 90 92 94 96

تعداد شرکت کنندگان شریفی در المپیادهای ورزشی ادوار

  پسر   دختر



 7

حالل سواالت ریاضی
یکی از مشــکالت روزمره دانشجویان در برخورد با ســواالتی که در آنها با ریاضی 
سروکار دارند، حوصله نداشــتن برای حل اینگونه مسائل پیش پاافتاده و در عین 
حال وقت گیر ریاضی اســت. اپلیکیشــنی که در این شــماره به شما معرفی  کنیم 
photomath  نام دارد. کاربرد این اپلیکیشن بدین صورت است که از مساله ریاضی 

مورد نظر عکس می گیرید و این اپلیکیشن در لحظه سوال شما را حل می کند. درمراحل بعدی حتی راه حل را 
به شما به صورت مرحله به مرحله نشان  می دهد و حتی می توانید معادالت پیچیده خود را به راحتی در آن وارد 
کنید و جواب بگیرید. خالصه که ماشین حساب مهندسی هوشمندی را با این اپلیکیشن به گوشیتان می آورید. 

چی گوش کنم؟
حتما تا به حال بارها پیش آمده اســت که که دیگر از آهنگ هایی که داشــته اید خسته 
شده اید و دنبال قطعات جدید براش گوش دادن بوده اید و یا اینکه هنگامی که در ماشین 
 Shuffle .بوده اید فراموش کرده اید که مجموعه آهنگ مورد عالقه تان را با خودتان بیاورید
نام وبســایتی ایرانی است که شــما می توانید درآن به گوش کردن موسیقی بپردازید. 

Shuffle صرفا شامل آهنگ های ایرانی نمی شود و آهنگ های سایر ملل را نیز دربر می گیرد. قسمت جالب دیگر 
آن اســت که آهنگ ها را به صورت بسیار خالقانه ای دسته بندی کرده است. این وبسایت کامال رایگان بوده و شما 
www.shuffle.one می توانید در آن حساب شخصی داشته باشد و از امکانات این سایت استفاده کنید. 

شاید شــما نیز از آن دسته افرادی  اف یک
باشید که فکر می کنید موتورهای رضا درودیان

جســت وجوگر تمام نیازهای اینترنتی شما را برطرف 
کــرد و دسترســی به ســایت ها را بــرای شــما فراهم 
می کننــد. بهتر اســت بدانید که ســخت در اشــتباه 
هستید! گوگل و دیگر موتورهای جست وجو تنها 20 
درصد از وب ســایت های موجــود در جهان را در خود 
جــای داده اند و مابقی به هیــچ وجه در دیتابیس این 
جست وجوگرها جای ندارند. این مابقی وب سایتها را 
که توسط موتورهای جست وجو یافت نمی شود »دیپ 

وب« می گویند.

 ابتدا باید گفت که دارک وب )Dark Web( و 
دیپ وب )Deep Web( چه هستند؟

دارک وب در واقع به وب سایت هایی گفته می شود که 
برای عموم قابل مشــاهده هستند اما توسط IP های 
مخفی ســرور اجرا می شــوند. هر کاربری می تواند به 
سادگی از این وب ســایت ها دیدن کند اما به سختی 
می توان گفت چه کسی پشــت اینگونه سایت ها قرار 
دارد بــه طوری کــه هیچکدام از این وب ســایت ها از 
موتورهای جست وجو بهره نمی گیرند و جست وجوی 
شما در جست وجوگر ها برای پیدا کردن آنها نیز تقریبا 
با شکست مواجه می شود. اغلب این وب سایت ها که 
آنها را دیپ وب می نامند برای مخفی سازی هویتشان از 
ابزار رمز گذاری تور )Tor( بهره می گیرند. احتمااًل تور 
)نسخه کاربر( را بخوبی بشناسید چرا که در ایران اغلب 
برای دور زدن فیلتر از آن استفاده می شده است. این 
ابزار می تواند هویت و محل دقیق زندگی شما را مخفی 
کند و اجازه عبــور از فیلترینگ را فراهم می کند البته 
طولی نکشید که ایران این نرم افزار را خلع سالح کرد 
و به نظر از نظر سرعت و ایمنی در وضعیت سالمی قرار 
ندارد. می توان گفت نســخه سرور این ابزار نیز مشابه 
نســخه کاربر انجام وظیفه می کند و هویت و لوکیشن 

ســایت را مخفی نگاه می دارد و 
این مشخصات را جعل می کند.
نباید فراموش کرد که برای دیدن 
ســایت هایی کــه از رمزگذاری 
تــور بهــره می گیرنــد کاربر نیز 
باید مرورگر تور را روی سیســتم 
 IP خــود نصب کــرده باشــد تا
ســایت قابل رویت شود. چرا که 
بکار گیری تور در ســرور ســبب 
می شــود تا IP نیــز رمزگذاری 
شــده و خواندن آن تنها توسط 
مرورگر تور و منحصرًا در شــبکه 
تــور  امکان پذیــر شــود.  بهتر 
است بدانید که تمام دیپ وب از 
تکنولوژی تور بهره نمی گیرند و 
 L2P ممکن است برخی دیگر از
اســتفاده کنند کــه البته همان 
عملکــرد را در بــر دارد. بــه این 
معنا که باید از نرم افزار رمزگشا 

اســتفاده شــود و تنها از طریق تایپ کامل نام سایت 
امکان دسترسی به آن وجود دارد.

نمونه یکی از ســایت های دیــپ وب )البته آن را باید 
دارک وب دانســت( Silk Road و مشــتقات آن است 
که وب سایتی برای خرید و فروش مواد مخدر بود! )و 
احتمااًل هنوز هم فعال باشــد(. سیستم دیپ وب در 
جوامع توتالیته ممکن اســت برای ارتباط بدون حد و 
حصر مورد استفاده قرار گیرد اما این بدان معنا نیست 
که کشــورهای به اصطالح دموکراتیک جهان مصون 
از این قضیه باشــند بلکــه دقیقًا بر خالف تصور ما در 
این کشورها همچون آمریکا یا انگلیس استفاده از این 
روش محبوب تر شده است. یکی از دالیل این موضوع 
را می توان افشــاگری های مختلف در مورد اســتراق 
ســمع مردم و رهگیری فعالیت 
آنها در اینترنت دانست. سطح 
آگاهی و دسترسی مردم نسبت 
به این تکنولوژی در این کشورها 
نیز به مراتب بیشتر از کشورهای 
تمامیت خواه اســت. حال اگر 
جنبش های ضد گوگل )بسیاری 
از افراد وابســته بــه این جنبش 
زندگــی  گــوگل در  معتقدنــد 
وبی آنهــا جاسوســی می کند. 
مایکروسافت را می توان به یکی 
از اعضای پرقدرت این جنبش 
نســبت داد( و جاسوســی های 
مختلــف حکومتــی و هکــری 
را در نظــر بگیریــم بســیاری از 
کاربــران، عالقه منــد خواهند 
شــد فعالیت خــود را بــه دیپ 
وب منتقــل کنند. اما ســوالی 
کــه اینجا مطرح می شــود این 

اســت که تفــاوت دارک وب و دیپ وب در چیســت؟

دارک وب یا دیپ وب؟ کدامیک درست است؟
اگرچه این دو به جای یکدیگر بکار گرفته می شوند اما 
باید خاطرنشان کرد که در اصل این دو به یک موضوع 
خاص اشــاره نمی کنند چرا کــه Deep Web به تمام 
وب سایت هایی اشــاره می کند که نمی توان آنها را از 
طریق موتورهای جست وجوگر پیدا کند. پس می توان 
دارک وب )Dark Web( را زیــر مجموعــه ای از دیــپ 
وب دانست.  دیپ وب شامل تمام اطالعات غیر قابل 
رهگیری همچون وب سایت ها  ایمیل، دیتابیس ها و… 
می شود. اما در مورد دارک وب قضیه تنها در خصوص 
تفاوت های تکنیکی است به این معنا که در این حوزه 
محصوالت و خدماتی ارائه می شــود که غالب مردم به 
دنبــال آن نیســتند و تنها عده معدودی بــه دنبال آن 
می گردند مثل: کرایه کردن قاتل،خرید و فروش مواد 
مخدر، دزدی سفارشی ،آزمایش بر روی انسان،خرید 
اسلحه،خرید اطالعات کارت اعتباری، دانستن نتایج 
مسابقات و شرط بندی و غیره )سایت های غیر قانونی 
در دیپ وب را دارک وب می گویند(  یعنی در واقع دارک 

وب جزئی از دیپ وب است.

مردم در دارک وب به دنبال چه می گردند؟
همانطور که گفته شد گوشه های راز آلود اینترنت را به 
عنوان دارک وب می شناســند کــه در واقع برای فرار و 
عدم شناسایی طراحی شده اند. با این حال یک گروه 
تحقیقاتی به دنبال آن بوده تا کمی روشنایی را در این 
تاریکی مطلق بتاباند و بفهمد که کاربران تحت پوشش 
این گمنام بودن چه کارهایی می کنند. این تحقیقات 
نشان می دهد که اکثر به اتفاق ترافیک رد و بدل شده 
در این بخش مربوط به ســوء استفاده های جنسی از 

کودکان است.

دارک وب چیست؟

َپستو های ترسناک اینترنت

یــــــــــــــــــــــک اف 

 کدام کیفیت را 
دانلود کنیم؟ )قسمت آخر(

HDCAM
این نســخه از روی نوارهای با کیفیت HD ریپ 
شــده و در اینترنت قرار می گیرند. کیفیت این 
نسخه نیز قابل قبول است اما پای نسخه هایی 

که در ادامه شرح داده می شوند نمی رسد.
 HDTV

این نسخه از روی خروجی تلویزیون های کابلی 
یا غیر کابلی اچ دی )وضوح باال( تهیه می شود. 
معمواًل لوگوی شــبکه و یا اعالم برنامه ها که به 
صورت زیرنویس اســت را روی تصویر مشاهده 
می کنیــم. امروزه بعضــی از فیلم ها و بیشــتر 
ســریال ها بــه این صورت منتشــر می شــوند. 
HDTV دارای کیفیت خوبیست و در خیلی از 
موارد از نسخه DVDRip دارای کیفیت باالتری 
می باشد. البته با توجه به اینکه این نسخه دارای 
لوگوی شــبکه و برخی زیرنویس های تبلیغاتی 
هســت جدا از کیفیت باال ممکن اســت برای 

خیلی از مخاطبین دانلودی جالب نباشد.
Web-DL

در این نســخه، فایل به دســت آمــده از منابع 
آنالین پخــش فیلم که قابلیت دانلــود را دارند 
مثــل iTunes و Amazon و … بــدون هیــچ 
گونــه انکود شــدن و دخل و تصرفــی دریافت 
می شوند. تصاویر بدون هرگونه تگ، زیرنویس 
و نوشته هست و کیفیت صدای بسیار خوبی را 
هم داراســت. تقریبًا بعد از کیفیت Blu-ray و 
BDRip این نسخه بهترین نسخه برای مشاهده 

فیلم و یا سریال هست.
WEBRip

فیلم هایــی از ایــن نــوع از منابع بــدون قفل 
 DRM-free streaming( آنالیــن   DRM
 WWE یا  Hulu, CrunchyRoll مثل )service
Network ریپ می شــوند. این نســخه از نظر 
کیفی به Web-DL نزدیک اســت تنها تفاوت 
bitrates پاییــن تر برای صرفه جویی در پهنای 
باند اســت. فایل از پروتکل RTMP استخراج 
 FLV یا MP4 شده و بدون افت کیفیت از فرمت

به فرمت MKV تبدیل می شوند.
BRRip

این نسخه به فیلمی اشاره دارد که یک گروه از 
نسخه منتشر شــده با کیفیت BDRip توسط 
گروهی دیگر و با کیفیتی پایین تر و حجم کمتر 
ارائه میدهند. برخــی فکر می کنند دو کیفیت 
BRRip بــا BDRip یکی هســتند در صورتی 

که اینطور نیست. توضیح BDRip در ادامه �👇�
Blu-Ray

این نســخه دقیقًا Rip شــده فیلــم موجود در 
دیســک Blu-Ray با همان کیفیت اولیه و یا با 
مقدار ناچیزی تغییر وافت کیفیت است. حجم 
این نسخه ها اغلب باالی 15 گیگابایت است و با 
frame-rate بسیار باال ارائه می شود. این نسخه 
باالترین کیفیت موجود دراینترنت برای دانلود 

است و همواره با دقت 1080p ارائه می شود.
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به  در واقــــــع  وب  دارک 
وب سایـــت هایی گفتـــه 
می شـــود که برای عموم 
قابــل مشاهــده هستند 
IP های مخفی  اما توسط 
سرور اجرا می شوند. هر 
مــــــی تواند  کاربـــــــری 
وب  ایـــن  از  ســادگی  به 
سایـت ها دیـــدن کند اما 
به سختی می توان گفت 
این گونه  چه کـسی پشت 

سایت ها قرار دارد



صفحـــــــه آخـــــــــر

135...0912: میگــم این بچه گربه هــای نوظهور 
دانشگاه رو دیدید؟! خیلی خوبن! 

  اونــا رو هــم ندیده باشــیم، این جماعت 
گوالخــی کــه 20 نفــری دور یه فضای ســبز جمع 
می شــن و با صدای نازک »پیش پیــش« می کنن رو 

دیدیم! 

552...0918: ســالم  ... ایــن شــماره از روزنامــه 
خیلی خوب بود.... مخصوصا بخش به سبک ارشد 

شریفش
  راســتش اصــال عــادت نداریــم بــه این 
پیام هــای تعریــف و تمجید جواب بدیــم! خالصه 

مرسی که هستی.

315...0935: از اینکــه شــما همچنــان در تلگرام 
هســتید و در روزنامه هم میگید مارا در تلگرام دنبال 

کنید .ممنونیم.اما فیلترشکن کار نمیکنه
  ما اعتقاد داریم که مخاطبان واقعی مون 
برای دنبــال کردن مون یــا فیلترشــکنی خواهند 

یافت، یا فیلترشکنی خواهند ساخت! 

اس ام اس

عکس و مکث

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

30

32

33
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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  

افطار آخر
اثر میـــلدام

محدودیت تردد  محرومیت
نیست، مصونیت است.

نمره گرفتنی است نه دادنی
ُپرواضح اســت کــه اعتیاد 
موادمخــدر،  بــه  صرفــا 
مشــروبات الکلی، سیگار، 
تلگرام، توئیتر، فیلم، خرید، 
ســاندویچ بنــدری علی آقا 
و برنامــه 90 نیســت؛ بلکه می توانــد به خیلی 
چیزهای دیگر باشد که از آن جمله نمره گرفتن 
از استاد اســت. البته بین اعتیاد به موادمخدر 
و اعتیاد به نمره گرفتن از اســتاد شباهت های 

بسیاری است که در ادامه ذکر خواهد شد:
1- در هــر دو، باید عزت نفــس را لگدمال کرد. 

هر چه بیشتر پا بخورد، موفقیت بیشتر است.
2- در هر دو، طرف حساب شما، پشیزی برای 

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

دردسرها شروع می شود.
4- در هــر دو، با باال رفتــن دوز مصرفی، دیگر 

کمش قانع کننده نیست.
5- در هر دو، جنسیت فرد مصرف کننده برای 

رسیدن به هدف، نقش مهمی ایفا می کند.
6- در هــر دو، گاهی کمترین مقدار جنس هم 

می تواند حیات بخش باشد!
 حال، فکر کنید که دیگر مبتال شده اید و ُخمار 
نمره گرفتن هســتید. کارتان گیِر فقط نیم نمره 
است تا درس را پاس کنید و مجبور نباشید، ترم 
بعد آن درس را بگیرید. لطفًا طبق دستورالعمل 

زیر عمل کنید:
1- به خود بقبوالنید که بیمارید نه مجرم.

2- ســریعًا خودتان را به در اتاق اســتاد مربوط 
رسانده، نفس عمیقی کشیده، در را زده و وارد 

اتاق شوید.
3- اولیــن نــگاه اســتاد به شــما بســیار مهم 
اســت، بنابرایــن تــا می توانید بایــد بدبخت، 
بیچاره، ازهمه جا رانده شده، مفلوک و شکست 
خورده ای تمام عیار به نظر بیایید که حس ترحم 
استاد را برانگیزید. )نگاه های گربه چکمه پوش 

شرک می تواند بهترین الگو برای شما باشد.(
4- هرگونه اتفاق غیرمترقبه ای را که به ذهن تان 
می رسد و باعث مشکالت روحی شما شده است، 
یادآور شــوید؛ اعم از فوت عمه نــوه بزرگ خاله 
جان تان، طالق نامزد نداشــته تان، خودکشی 
بازیگر نقش جوکر بتمن، گران شدن قیمت ارز و 

سکه، واریز نشدن یارانه ها سر موعد و... .
5- به هیچ وجــه نگوییــد نیم نمــره بــه جایی 
برنمی خــورد یــا شــما خودتان مگر دانشــجو 
نبوده اید؛ زیرا با ســخنرانی کوبنده و آتشــین 
45دقیقه ای مواجه خواهید شد که ممکن است 

دیدتان به زندگی را کاًل عوض کند.
درنهایت باید یادآور شــد که تمرین بسیار مهم 
اســت. هر حرکت تان باید حساب شده باشد و 
البته ممکن است تمام تصورات تان هم اشتباه 
از آب درآید. اگر نمره گرفتید، سریعًا برای گرفتن 
نمره بعدی و رفع ُخماری احتمالی سراغ استاد 
بعدی بروید و اگر نگرفتیــد هم باز همان کار را 

انجام دهید. ُخماری بد دردی است.

این شماره از روزنامه تقدیم می شــود به دلیل بودن روزنامه، یعنی شما. به آن لحظه ای که صفحه آخر را خواندید و 
خندیدید یا حرص خوردید. به آن لحظه که اگر فکر کردید روزنامه دارد به جناحی وابسته می شود سریع عصبانی 
شدید و فحش مان دادید. تقدیم می شــود به محبتتان که اگر از روزنامه لذت بردید به ما گفتید. تقدیم می شود به 
قدم های مبارکتان که پله های روزنامه را پایین آمد تا خبری دهد، دادی بزند یا عالقه ای به همکاری نشــان دهد. 
این شــماره از روزنامه با همه شماره های قبلش، با همه دم و دستگاهش تقدیم می شــود به خانواده بزرگ شریف 

که صاحب الحق شایسته بهترین اند.

تقدیم می شود به ...

حامد تأّملی

97 خرداد   8 سه شنبه  شماره 769  

 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، اسماعیل قاسمی و سپهر حجازی
   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

واژ و ژاژاستاد شریف ما

استاد شــریف ما هر کس هر جای کالس کوچکترین عطسه ای می کند به او 
"عافیت باشه" می گوید. به همین مهربانی.

اســتاد شریف ما هنگامی که بعد از ســال ها تذکر دانشجویان متوجه شد که 
میزان خروجی از رشته بسیار زیاد است، زمان بسیار زیادی از وقت خویش بعد 
از کالس را در اختیار دانشجویان قرار داد تا با آن ها صحبت کند و حرف هایشان 

را بشنود. 
استاد شریف ما در برنامه افطاری سر میز همکارانش ننشست و به میزی رفت 
که دانشجویان دور آن نشســته بودند و با دانشجویان درست مثل دوستی که 

بعد از مدت ها تعداد زیادی از دوستانش را دیده است به گپ و گفت نشست.
استاد شریف ما وقتی فهمید استاد موسیقی سال های دور و نزدیک دانشگاه 
از مشکل مسکن رنج می برد، چند روز برای او هتلی رزرو کرد تا چند روز آسوده تر 

زندگی کند.
استاد شریف ما آنقدر درس و یادگیری برایش اهمیت دارد که اگر دانشجویی 
درسی را نفهمیده باشد و یا سوالی در مورد درس یا پروژه خاصی داشته باشد 
به ایمیل اکتفا نمی کند و حتی با اســکایپ نیز با دانشــجویانش ارتباط برقرار 

کرده و به سواالتشان پاسخ می دهد.
استاد شریف ما پس از زلزله کرمانشــاه جایزه اش را که چند سکه بهار آزادی 
بود برای کمک به ساخت مدرسه ای در منطقه بخشید و خود دنبال تأمین بقیه 

هزینه های آن افتاد.
استاد شریف ما شریف است، مگر خالفش ثابت شود.

رییس جمهور: tadarokatchi. عالی ترین مقام اینستاگرام. 
صاحب ســبک در گذاشــتن اســتوری. رییس الوعــدا. مبــدع 
ضرب المثل »خواستن، اما نشــدن است«. قرار بوده رییس قوه 
مجریه باشــد، اما در عمل رییس قوه نیم قلم هم نیســت. بعد از 
کارمنــدان زحمت کش قــوه قضاییه، تمامی ائمــه جمعه و همه 
اعضای تمام شــوراهای عالی، نفر دوم کشــور اســت. وظایف مهــم او کنایه زدن به 
کنایه ناپذیرهــا، اجرای بدون قانون اساســی و خلف وعده اســت. چون االن جامعه 
طوری شــده که فقط ســتارخان »نشــاط« دارد، وظیفه یادآوری نشاط داشتن هم 
بر دوش این مقام افتاده اســت. از شــرایط الزم برای رییس جمهور شدن می توان به 
ممارســت در تکرارکردن حرف  های ثابت به مدت ۸ سال، توانایی استفاده از باید در 
آغاز تمام جمالت و توانایی معلوم الحال شــدن پس از پایان دوره اش، اشاره کرد. اما 
مهم ترین شرط رییس جمهور شدن رجل سیاسی بودن است. علت این است که االن 
مــردم به کجا دارنــد می روند؟ آفرین همان جا! پس باید رجل باشــد. رییس جمهور 
اختیارات وســیعی دارد کــه در این مقال نمی گنجد اما اگر بــه مهم هایش بخواهیم 
اشــاره کنیم، این ها هســتند: اختیار پذیرش وزیر کشور پیشنهادی رییس مجلس، 
اختیار پســت گذاشــتن با هشــتگ های بال و اختیاِر داشتن نظر شــخصی که برای 

خودش محترم است.
ترکیب ها: رییس جمهور مردمی: یعنی رییس جمهور فقط رییس جمهوِر مردم است 
و نه بیشــتر. / رییس جمهور مادام العمر: رجوع شود به اجتماع نقیضین / انتخابات 

رییس جمهوری: نمایش دموکراسی. / 

عمادالدین کریمیان


