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شایسته ساالری در شریف
نقل اســت کــه اســکندر 
مقدونی پــس از فتح ایران 
نامــه ای به اســتاد خویش 
ارســطو نوشــت و پــس از 
توصیف تمدن ایــران نظر 
وی را درخصوص حمله و کشتار ایرانیان جهت 
تسلط بر این مردمان متمدن جویا شد. ارسطو 
به اســکندر توصیه نمود به جــای قتل و تجاوز 
و آتش سوزی، کافیســت مهتران را بر کارهای 
خرد و کهتران را بر امور مهم بگمارد. بدین سان 
افرادی که اصالت و بر سایرین امتیازی نداشتند 
در رقابت با یکدیگر افتاده و فرمانبر شاه شاهان 
خواهند شد، و افراد توانمند و اصیل خودبخود 
دچار ناامیدی و اضمحالل می گردند. خصوصًا 
که حکمرانی کوتاه قامتان ممکن نیســت مگر 
با جلوگیری از رشد دیگران. این توصیه مهلک 
ارســطو از هر آفتی برای یک تمــدن می تواند 
خطرناک تر باشد چه رســد به یک سازمان. از 
این روســت که کتــب مدیریت منابع انســانی 
مملو است از مفاهیمی چون شایسته گزینی، 
ارزیابــی عملکرد، تشــویق و تنبیه. در ســیره 
مدیریتی بزرگان دین نیز فراوان است مثال هایی 
که حاکی از اهمیت شایسته گزینی و عملکرد 
محوری است. اگر مدیران ارشد سازمان به این 
مهم بی توجه باشند سازمان رو به انحطاط رفته 

و انگیزه کارکنان رو به نیستی.
هدف گــذاری مدیریت امور اداری دانشــگاه 
قاعدتــًا برخــالف اســکندر به دنبــال ارتقاء و 
بهبود عملکردهای دانشــگاه اســت. لذا الزم 
است توان و بضاعت خود را جهت رشد انگیزه 
و عملکــرد همکاران به کار گیــرد. انگیزه افراد 
برای ارزش آفرینی در سازمان می تواند با تقویت 
نظام های انگیزشی تشــویقی مانند "ارتقاء"، 
"افزایش امنیت شــغلی"، "افزایش مشارکت" 
و "پرداخــت پاداش" افزایش یابد. این مقصود 
دســت یافتنی نیســت مگر از طریــق ارزیابی 
عملکرد مناســب و طراحی مســیرهای ارتقاء 
شغلی بر اساس شایستگی و توانمندی افراد.

دانشگاه مملو از کارکنان شایسته و زحمتکشی 
است که با محدودیت های مالی فراوان از جان 
و دل در راســتای ارتقــاء نام دانشــگاه تالش 
می کنند و پا به پای اعضای محترم هیات علمی 
در نقش خــود ارزش آفرینی می نمایند. توجه 
به این رکن مهم دانشگاه می تواند نتایج بسیار 
مطلوبی درپی داشته باشد و عدم توجه به این 
بخش نیز می تواند آســیب جدی به دانشــگاه 
وارد نماید. ازین رو بازطراحی "ارزیابی عملکرد 
کارکنــان"؛ "تقویت دوره های آموزشــی موثر 
در توانمنــدی و ارتقــاء ایشــان" و "بهره گیری 
از ظرفیت هــای آیین نامه ها جهت بهره مندی 
بیشــتر کارکنان" اولویت های مهمی است که 
دانشگاه می بایســت به آن توجه نموده و برای 

آن هزینه نماید.
فکر بلبل همه آنست که گل شد یارش

گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش
دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند

خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش

سرمقاله
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چراغی که به مسجد رواست...
پنجشــنبه 22 آذر دومین همایش »بین المللی ســازی آموزش عالی کشور« با 
حضور مدیران بین الملل بعضی دانشگاه های مطرح کشور و معاون وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری به میزبانی شریف برگزار شد. در این همایش دکتر سیم چی 
ابراز امیدواری کرد که با برگزاری این همایش، نتایج خوبی در بین المللی سازی 
آموزش عالی کشــور به دست آوریم. در ادامه هم دکتر فتوحی به محورهای این 
همایش پرداخت. اما برای ما این سوال پیش آمد که آیا چراغی که به خانه رواست، به مسجد هم رواست؟  در 
رده بندی های معتبر دانشگاه های جهان، عامل روابط بین المللی تاثیر زیادی در امتیاز دانشگاه دارد. دانشگاه 

ما هم برای باال بردن این امتیاز کم نگذاشته است! اگر سایت دانشگاه را کمی باال و پایین کنید، تعداد زیادی 
خبر پیدا می کنید از تفاهمنامه هایی با موسسات خارجی و بازدید هیات های خارجی از دانشگاه! مدیونید اگر 
فکر کنید این موسسات معروف و سطح باال نیستند و هدف دانشگاه صرفا کسب امتیاز است!  ما که خوشبین 
هستیم و فرضمان این است که مسئوالن مشکالت را می بینند و در جهت اصالحشان گام برمی دارند! اگر هم 
اینطور نباشد، حداقل امیدواریم موسسه های بین المللی که دانشگاه ها را رتبه بندی می کنند، عواملی مثل 
کیفیت و اخالق استاد راهنما و نحوه برخورد با دانشجویان تحصیالت تکمیلی را هم در رتبه بندی خود دخیل 

کنند تا شاید دانشگاه ما کمی به خودش بیاید و در این زمینه ها هم به دنبال کسب امتیاز باشد.

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 796  سه شنبه 27 آذر 97

عکس خبری

 مطمئن بودیم 
برجام به ضرر کشور است

دیروز عصر در آمفی تئاتر مرکزی مراســم بزرگداشت 
شهید احمدی روشن برگزار شد. یکی از مهمانان این 
برنامه دکتر سعید جلیلی، مسئول پیشین مذاکرات 
هســته ای ایران، بــود. او در بخشــی از صحبت های 
خود گفت: »امــروز همه به این رســیده اند که آمریکا 
قابل اعتماد نیســت در حالی که ما 40 سال است به 
این واقعیت رسیده ایم«. جلیلی مدعی شد که برجام 
هسته ای در زمان او نیز قابل دستیابی بود اما به دلیل 
آنکه تیم مذاکره وقت می دانســتند این توافق به نفع 

کشور نیست، بر آن اصرار نکردند.

یکی از پایدارترین و تخصصی ترین  فوق برنامه های علمی دانشــگاه، گزارش
زنگ انرژی دانشــکده مهندســی انرژی است. هفته 
گذشته چند زنگ انرژی برگزار شد که پرمخاطب ترین 
آنها به موضوع مدیریت ســبز در دانشــگاه اختصاص 

داشت.
»مدیریت سبز« یکی از عبارت های کلیدی است که در 
چند سال اخیر آن را بسیار از زبان مدیران می شنویم. 
دانشگاه هم یک کمیته مدیریت سبز دارد و قدم هایی 
در این راه برداشته اســت. در جلسه ساعت 15 تا 17 
یکشنبه، تعدادی از استادان مرتبط با مدیریت سبز در 

خصوص این موضوع صحبت کردند.
دکتر عباس رجبی، عضو هیات علمی دانشکده انرژی 
و مدیر امور ســاختمان و تاسیســات دانشــگاه اولین 
سخنران برنامه بود؛ کسی که درگیرترین فرد با مدیریت 
سبز دانشگاه نیز است. بخش مهم صحبت های رجبی 
تاکید بــر نقش قابل توجه عامل انســانی در مدیریت 
مصــرف بود. او گفت در یک مجموعه که فناوری های 
مصــرف و صرفه جویــی انــرژی در آن در یک ســطح 
هســتند، عامل انسانی و »شخصی ســازی آسایش« 
با الگوی مصرف نامناســب می تواند تــا 100 درصد 
مصرف را نســبت به حالت اســتاندارد افزایش دهد. 
عوامل اصلی آســایش در این مقولــه دما، نور و تهویه 
هستند که پرچالش ترین زمان برای تنظیم سازگار آنها 

روزهای زمستانی است. 

غیبت قابل مالحظه تکنولوژی در دانشگاه
دکتر مهدی برقعی، استاد کارکشته دانشکده مهندسی 
شــیمی و نفــت، ســخنران دوم بــود. برقعــی یکی از 
شناخته شــده ترین فعــاالن علمــی و صنعتی تصفیه 
فاضالب کشور است و »فناوری های تصفیه فاضالب« 
را بــه عنوان موضوع صحبت های خــود انتخاب کرده 
بــود. ارائه او، برخالف رجبی، بیشــتر بر فناوری های 
حوزه تصفیه فاضالب تمرکز داشــت و از ایده های نو و 

همچنین پیچیدگی های این حوزه گفت. برقعی درباره 
تهران گفت که در این شهر روزانه 3 میلیون متر مکعب 
فاضالب تولید می شــود که خــود این فاضالب پس از 
تصفیه می تواند یک منبع بزرگ آب برای قسمت های 
مختلف باشــد. او گفــت که هر آب تصفیه شــده ای را 
نمی توان بــرای هر مصرف مجددی اســتفاده کرد به 
طوری کــه اگر آب آلوده به مقــدار ناچیزی نفت، پای 
محصول کشت شده خیار یا حتی گوجه فرنگی مصرف 
ریخته شود، باعث می شود آن محصول بوی نفت بگیرد 

و آالینده ها وارد سفره زندگی مان شوند.
او در جــواب ســوال یکی از حضــار دربــاره وضعیت 
مدیریت آب و فاضالب در دانشگاه گفت که متاسفانه 
خود دانشگاه اهتمامی در خصوص این مسائل ندارد 
و ســاده ترین تکنولوژی هــا هــم در این زمینــه در آن 
وجود ندارد. او ســپس یک محفظه بیــوگاز را مثال زد 
که دانشکده مهندسی شــیمی و نفت در دانشگاه راه 
انداخته بود که از چمن دانشــگاه تغذیه و دو مشــعل 
گاز را برای مصرف اداری تامین می کرد تا اهمیت این 

موضوع را نشــان دهــد. اما امروز نه تنهــا خبری از آن 
محفظه نیست، بلکه بسیاری تکنولوژی های دیگر که 
در دانشگاه درباره شان صحبت می شود، مورد استفاده 

قرار نمی گیرند و در سطح دانشگاه عینیت ندارند.

درهم تنیدگی، نه فقط در آب و انرژی
دکتــر اکرم عوامی، اســتاد مهندســی سیســتم های 
انــرژی، ســخنران بعــدی بــود. محــور صحبت های 
او »درهم تنیدگــی و وابســتگی پدیده هــای مختلف 
زیست محیطی و اقتصادی و رفاهی« به هم بود. عوامی 
در بخشــی از صحبت هایش با اشاره به رابطه مستقیم 
افزایش GDP و انتشار آالینده ها در کشورها گفت این 
رابطه نشــان دهنده این اســت که منابع جهان بیشتر 
به عنــوان کاالی اقتصادی تلقی می شــوند و لزوما در 
خدمت نیازهای پایه ای بشر نیستند. او درباره مدیریت 
بــا در نظر گرفتن Nexusها گفت که این رویکرد باعث 
می شود بتوانیم با شناخت وابستگی های بین بخشی، 

تهدیدها را به هم افزایی بین بخشی تبدیل کنیم.

الزامات استقرار مدیریت سبز در دانشگاه چیست؟

زنگ پرانرژی سبز
آب در کوزه و ما... 

بحث وضعیــت امنیت زنــان، در جامعه امروز 
بحثــی بســیار مهــم، قابــل تامل و شایســته 
چاره جویی است. پرونده شماره 795 روزنامه 
بــه خوبی این موضــوع را مطرح کــرده و آن را 
شــرح داده بود. حداقــل فایده مانــور بر این 
موضوعــات هم این اســت کــه آنهایــی را که 
 باید از این مســائل باخبر باشــند و نیســتند، 

آگاه می سازد.
واقعا مشکل کجاست؟ آیا راه حل واقعا کارآمدی 
وجود دارد؟ جامعه امروز ما به لطف بســیاری 
از افراط هــا و تفریط ها متاســفانه از ســالمت 
کافــی برخوردار نیســت. در برابــر این جامعه 
بیمار، کار ما تنها و تنها به درمان محدود شده 
و می خواهیم ویروسی را که گرفتار آن شده ایم 
بــه زور از خود دور کنیم ، غافــل از آنکه درمان 
مستلزم صرف هزینه اســت و آگاهی، چه بسا 

که بسیار گران هم تمام شود.
چرا نباید به فکر پیشگیری بود که شاید ظاهرا 
سخت باشد اما مطمئن تر است و کم هزینه تر؟ 
و این پیشــگیری چگونه باید باشد؟ آیا باید از 
جامعه دوری کرد؟ نتیجه ای هم دارد؟ عزلت و 
گوشه گیری از اجتماع نه مقصود شرع است نه 
پســند عرف و نه می توان امروزه به آن پناه برد. 
درحقیقــت زنان و دختران ما در جامعه حضور 
دارند و راه در امــان ماندن از تهدیدات هم نزد 

خودشان است.
شاید واکسیناسیون که در خیلی از بیماری ها 
یــک عمــل پیشــگیرانه کارآمــد اســت، یک 
روش خــوب باشــد. در حقیقــت خــود زنان 
بایــد خــود را واکســینه کننــد تــا در دام این 
 بیماری نیفتند. حال این واکسن چیست؟ آیا 

وجود دارد؟ 
خیلی از ما بدون رعایت هیچ نکته بهداشتی ای 
انتظار داریم بیمار نشــویم! غافل از آنکه خود، 
ناخواســته، خود را بــه هالکــت می اندازیم. 
ایــن خودمان هســتیم کــه راه بیمــاری را به 
خودمان بــاز می کنیم. ما خودمــان به خاطر 
خیلی از چیزهای کــم ارزش ناآگاهانه خود را 
در معرض ایــن تهدید ها قرار داده ایم. شــاید 
اگــر کمــی در خودمــان جســت و جو کنیــم، 
پاســخ ســوال های بــاال را بیابیــم. »تغییر در 
 خــود« الزم اســت که ســخت اســت و گاهی 

خیلی سخت.
اما گاهی مجبوریم برای خیلی از آسایش ها تن 
به بعضی ســختی ها بدهیم. اخبار آزار و اذیت 
زنان ناراحت کننده، تاســف بار و ناامید کننده 
اســت. اما »امید« بســیار بزرگی وجــود دارد 
که ایــن اتفاقــات برای »تــو« دیگــر نخواهد 
افتاد، حتی اگر اوضاع جامعه کمافی الســابق 
باشــد. شــاید راه های درمان گاهی چاره ساز 
باشــند، امــا قطعــا پیشــگیری بهتر اســت. 
درواقع، واکســن این بیماری شــناخته شــده 
 اســت اما چون »درد« دارد، کمتر کسی از آن 

استفاده می کند!

ف
شگاه شری

ت دان
س از سای

عک

نامه وارده
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بر دیوار اتاق عنوان »گفت وگوهای فلسفی میان رشته ای« نقش بسته است. پرتره های  گفت وگو
فالسفه غربی از هیوم تا مارکس و از فوکو تا نیچه در کنار عکس عالمه طباطبایی قرار محمد مالنوری

دارند تا شــاید پیامی باشــد از امکان بهره مندی از دو سنت اسالمی و روشــنگری که با موضوع اصلی 
گفت و گو هم بی ارتباط نیســت. بیســت و هفتمین روز از آذرماه سالگرد شــهادت دکتر مفتح، استاد 
الهیات دانشــگاه تهران، اســت که در تقویم به نام »روز وحدت حوزه و دانشــگاه« نامگذاری شده. به 
مناســبت این روز با محمدحســین بادامچی در دفترش در اندیشــکده مهاجــر گفت و گو کردیم. او که 
جامعه شناســی خوانده اســت، پیش فرض های اولیــه ای را که ما به عنوان محــور بحث درباره امکان و 
امتناع وحدت حوزه و دانشــگاه و حصول علم دینی انتخاب کرده بودیم، به چالش کشــاند و موضوع و 
محل تقریر بحث را با رابطه  این دو نهاد و نهاد قدرت جابه جا کرد. شما می توانید فایل صوتی کامل این 

گفت و گو را در کانال روزنامه نیز گوش دهید.

به نظر شما موضوع وحدت حوزه و دانشگاه، 
در شرایط کنونی، در چه وضعیتی قرار دارد؟ 
و اصال این نگاه که می توان این دو موضوع را 
با هم جمع کرد، از چه آبشخور فکری نشأت 

گرفته است؟
به نظر مــن باید پروژه وحــدت حوزه و دانشــگاه را از 
منظر متفاوتی دید و با توجه به ســاختاری که در زمان 
تولدش داشته است، بررســی کرد. با توجه به تحولی 
که در ساختار سیاسی اجتماعی کشورمان داشته ایم، 
موضوع تغییر و تحول یافته اســت. االن هم موضوعی 
اســت که هر آنچه در این ســاختار می توانســته است 
باشــد، دارد و در نقطه پایانی طرحی کلی هستیم که 
در این مدت پیاده شده است. اینکه نقطه تاسیس چه 
بود، باید بــه زمینه آن برگردیم کــه انقالبی روی داده 
بود. به همین خاطر خوب است که فضا را به حسینیه 
ارشاد ببریم و ببینیم که در آن چه اتفاقی در حال روی 

دادن بوده است. 
دو جریــان در صحنه حضور داشــتند که کنشــگران 
انقالب بودند: روشــنفکران و روحانیون که در آن فضا 
بین این دو چالش وجود داشت. اما به واسطه زمینه ای 
که انقالب ایجاد کرده بود،  فضا تغییر کرد. شریعتی از 
تدریس در دانشــگاه منع و مطهری و بهشتی - در آن 
دوره - از حوزه طرد شــده بودند. در این فضا، افرادی 
که نطفه گــذاران تحول بودند و متفــاوت با بقیه حوزه 
و دانشــگاه، بــا امتزاج افــق ذهنی که برایشــان رقم 
خــورده بود، مدعی بودند که امکان قرائتی از اســالم 
رهایی بخش را دارند یا حتی آنکه روشنفکری به اسالم 
پیونــد بخــورد. در صحبت امام هم این نحو از مســاله 

مطرح شد.
پــس از انقالب این ذهنیــت وجود داشــت که هر دو 
نهاد به تغییر نیاز دارند. منتها اکنون که با هم صحبت 
می کنیم، ایــن مجادله به یک نزاع معرفت شــناختی 
تبدیل شــده اســت که گویی ما نهادی از سنت دینی 
و نهــادی از جنــس دانــش ســکوالر داریم کــه با هم 
در حال چالش هســتند و در این ســال ها هم شــاهد 
چیرگی حوزه بر دانشگاه بوده ایم که علوم را به مباح و 
مشکل دار تقسیم کند، از جایگاه سیاستگذارانه ورود 
کند، تشکیالتی بســازد و اعمال قدرت کند. ولی من 
می خواهم مســاله را از شــکل دیگر ببینیم و بگویم که 
کل این مساله علم دینی و اسالمی سازی مساله ثانوی 
اســت. مســاله اصلی حضور نهاد ســومی به نام نهاد 
حاکمیت و دولت  است که حوزه و دانشگاه را به انقیاد 
کشــانده و چون با علم مســاله دارد، حوزه و دانشگاه 
را به شــکل واقعی خود نمی پذیرد و می خواهد علم را 
بوروکراتیــک و نهادهای علمی را در قدرت ادغام کند. 
از ایــن رو امروز هم می بینیم که این دو نهاد مســخ در 

قدرت هستند.
مضمــون حــرف شــما این اســت کــه نظام 
سیاســی برای بهره بــرداری از نهــاد علم، 
این موضوع را مطرح کرده اســت. اما وقتی 
نمونه هــای خارجی را مشــاهده می کنیم، 
آنها هم علم را در پیوند عمیقی با سیاســت 

خود دارند، پروژه های نظامی در دانشــگاه 
پیــش مــی رود و صنعت ســرمایه داری هم 
پروژه هایــش را در آنجــا بنیــان می نهد. در 
زمان پهلوی هم دانشــکده علوم انســانی 
همین وضعیت را داشت و دقیقا رشته هایی 
که بــه ایدئولــوژی دســتگاه حاکــم کمک 
می کردنــد، جایگاه ویژه داشــتند. این علم 
قطعا در خدمت نظام سیاســی خواهد بود، 
پس اصال نظام سیاسی چه نیازی به تعریف 
پــروژه ای به نام وحــدت حوزه و دانشــگاه 

داشته است؟
من با حرف شما موافق نیســتم. بر این باورم که نهاد 
علم دچار بحران اســت و در شــکل حــوزوی یا علوم 
انســانی و فنی هــم تفاوتی نــدارد. اگر بــه وضعیت 
کشورهای دیگر هم نگاه کنیم،  می بینیم که نهاد علم 
منطــق خودش را دارد و با تحــوالت جامعه، صنعت و 
مســائل اساســی خود معنا می یابد در حالی که علم 
امروز ما به بخشــی از قدرت تبدیل شــده اســت. در 
بقیه جاها ممکن اســت رابطه وجود داشــته باشد اما 
بایــد از نهــاد علم کامال صیانت شــود و بیــن حوزه و 
دانشگاه هم تفاوتی وجود ندارد. در غرب هم این نهاد 
علــم بوده که خط تاریخی خود را حفظ کرده اســت و 
دانشــگاه های جدید ادامه سنت در آنجا هستند. مِن 
جامعه شــناس این ســتیز حوزه و دانشگاه را در حوزه 
معرفت نمی دانــم و تصویر اصلی را در مسخ شــدگی 
نهاد علم می بینم که به بوروکراسی دولت تبدیل شده 
اســت و اکنون که حوزه دست باالتری نسبت به همه 
دارد، دســت بــاالی آن را شــاهدیم. از همین رو هم 
می بینیم که روحانیون در نهادهای باالدستی هستند. 
نهــاد رهبــری بیش از آنکــه نهاد نمایندگــی رهبری 
 باشــد و عین آنکه صبغه ایدئولوژیــک دارد، نماینده 

حوزه است.
آقای بادامچی، ایــن صحبت با نظر خودتان 

؟  نیســت قــض  متنا
از  یک ســو  از  شــما 
نهاد قــدرت صحبت 
بعــد  و  می کنیــد 
را در  نهــاد رهبــری 
نماینــده  دانشــگاه 
ی  و ز حــو ه  یــدگا د
می دانید در حالی که 
نهــاد رهبــری و گروه 
معارف در دانشگاه ها 
سیاست زده ترین نگاه 
را دربــاره بحث هــای 

دینی و غیره دارند.
بلــه، ایــن صحیــح اســت و 
دقیقا نهاد ثالث تعیین کننده 
توازن نیروهاســت. زمانی که 
روحانیــت و حاکمیــت با هم 
ارتباط خوبی دارند، این اتفاق 
می افتد. امــا در تمام این 40 

سال اینگونه نبوده است که همیشه این ارتباط خوب 
بین حوزه و حاکمیت برقرار باشــد. در 20، 30 ســال 
اخیر حاکمیت تمایل داشته است که حوزه را پشتوانه 
خــود قرار دهد و این تفوق حوزه را رقم زده اســت. اما 
در دهه 60 سه نهاد در دانشگاه داشتیم: نهاد رهبری 
و نمایندگــی قائم مقام رهبری که نمــاد حوزه و جناح 
راست بود، انجمن اسالمی که نماد ایدئولوژیک بود و به 
چپ ها نزدیکی داشت و جهاد که به انجمن نزدیک بود 
اما چون با جنگ در ارتباط بود، دغدغه های دیگری نیز 
داشت. در آن شرایط نزاع ها معرفتی نبود، بلکه بیشتر 

برخاسته از وضعیت اجتماعی سیاسی بود.
در دهــه 70 شــاهد بودیم که دکتر ســروش 
بحث هایــی با محوریــت انتظــارات حوزه و 
دانشــگاه از هم مطــرح کرد و در مــورد این 
پروژه، اما و اگرهایی داشت. شما این موضوع 

را چگونه می بینید؟ 
دکتر ســروش در آن دوره بحث ها را به ســطح معرفتی 
و مســاله را تغییر داد؛ بحث هایی که از لحاظ فلسفی 
درست هستند. اما در جامعه 
ایران که نهاد مستقل دانشگاه 
نداریم، یا جامعه علمی شکل 
نگرفته است. حوزه هم که در 
سنتی ترین نگاه های خود یک 
زاویه دید کاربــردی و مردمی 
داشت، امروز با مشکل مواجه 
است. این بحث ها جایگاهی 
ندارند. وقتی این مشکالت را 
بپذیریم، تازه می توانیم سطح 
تحلیلــی جدیــدی بــه بحث 
اضافه کنیم. مــا در مورد دهه 
70 عموما با انقیاد دانشــگاه 

مواجهیم.
روحانیــون  دوره ای،  در 
بــه  کــم  حا ه  ســتگا د و 
دانشجویان بدبین نبودند و 
فکر می کردند فرصت جذب 
جوانان وجود دارد. اما امروز 

ایــن نگاه وجــود نــدارد و حوزه و دانشــگاه 
نسبت به هم بدبین هستند.

در تصویــری که نهــاد حاکمیت و قدرت از دانشــگاه 
دارد و بــا تقســیم بندی خود از دانشــگاه خــوب و بد 
صحبــت می کند، با ســیطره دید امنیتی و سیاســی 
مواجهیم. دستگاه رصدی برای حل مسائل دانشگاه 
وجــود ندارد و شــورای عالی انقــالب فرهنگی هم به 
یک نهادبوروکراتیک تبدیل شــده است. من می توانم 
تقریــری از انقالب فرهنگی ارائه دهم که رهایی بخش 
باشــد اما از سال 61 یک نگاه لویاتانی بر آن حاکم شد 

که بیرون از آن زد و خورد است اما داخل آن امن.
امــا پروژه انقالب فرهنگــی از آغاز با نگاهی 

حذفی آغاز شد.
اکنون درباره این موضوع صحبت نمی کنم. اما ببینید 
که دانشگاه دچار انقیاد است و وقتی در خدمت قدرت 
بیرونی و درونی و اســتعماری است و کارکردی از خود 
ندارد، خب نهایتا باید دچار انقالبی شود که دانشگاه 
را از آن مردم کند. فارغ التحصیل امروز دانشــگاه هم 
یا باید کارمند دســتگاه اداری شود یا در آستانه  کسب 

شغل بماند و دچار بحران شود.
شما از وضعیت قدرت صحبت می کنید. در 
نگاه شــما وضعیت علم در شکل امروزی آن 

چگونه است؟
پــس از انقــالب علم به ســه الگو تقلیل یافته اســت: 
تکنولــوژی کــه در خدمت دســتگاه نظامی اســت، 
ایدئولــوژی کــه برای بســیج تــوده ای کاربــرد دارد و 
کالم کــه جنبه هــای ســنتی و مذهب دارد. این ســه 
هیچ کــدام به ما اجــازه پرداختن به علــم را در معنای 
ســاینس نمی دهد. اگر مســاله علم به صورت بماهو 
علم باشد، علم مسیر خودش را پیدا می کند اما در یک 
فضای سیاســت زده این اتفاق نمی افتد. دانشگاه هم 
متاسفانه همین است. خود سازمان علم هم تحت تاثیر 
 سازمان قدرت است و در فرایند جذب همان قدرت را 

نشان می دهد. 
من از ایده مقاومت صحبت می کنم که این موضوعات 
را به جایگاه خود بازگرداند چون نزاع حوزه و دانشگاه 

بدان معنایی که بیان کردم، مساله ما نیست.

گفت و گو با محمدحسین بادامچی به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه

وصــله پینــه

و  دینی  علم  مساله  این  کل 
ثانوی  مساله  اسالمی سازی 
حضور  اصلی  مساله  است. 
نهاد  به نام  سومی  نهاد 
که  است  دولت  و  حاکمیت 
انقیاد  به  را  دانشگاه  و  حوزه 
با علم  کشانده است و چون 
مساله دارد، حوزه و دانشگاه 
خود  واقعی  شکل  به  را 
نمی پذیرد و می خواهد علم را 
بوروکراتیک و نهادهای علمی 

را در قدرت ادغام کند



 4

دانستنی ها

تهــران، خانه بیــش از 13 میلیون  علمی
ایرانی و بزرگ ترین شهر غرب آسیا، سینا هوشنگی

بــه طرز خطرناکی دچار فرونشســت شــده اســت. با 
جســت وجوی عبــارت Tehran Sinking در گــوگل 
می بینیــد کــه بســیاری از خبرگزاری هــای علمی و 
غیرعلمــی بــه ایــن  موضــوع پرداخته انــد. تصاویــر 
ماهــواره ای عمــق فاجعه را نشــان می دهــد. برخی 
قسمت های پایتخت ایران ساالنه 25 سانتیمتر پایین 
می رود و این فرونشســت در حال گســترش به سمت 

فرودگاه بین المللی این شهر است.
دو زمین شــناس ایرانــی، مهــدی متــق و محمــود 
حق شــناس حقیقــی، شــاغل در مرکــز تحقیقــات 
زمین شناســی GFZ آلمان، با اســتفاده از داده های 
ماهــواره ای کــه بیــن ســال های 2003 تــا 2017 
جمع آوری شده اند ، فرونشست مناطق مختلف تهران 

را مورد مطالعه قرار داده اند.
پژوهش های قبلی درباره این موضوع حاکی از آن است 
که مســاله فرونشســت با کاهش منابع آب زیرزمینی 
ارتباط مستقیم دارد؛ منابعی که برای آبیاری زمین های 
کشــاورزی و تامین آب شــرب ســاکنان این شهر 13 

میلیونی استفاده می شوند.
داده های اخیر جنبه های دیگری از مســاله را نیز بر ما 
آشکار می کند. دشت غربی تهران )شامل حومه شهر، 
شــهرک های اقماری و زمین های کشــاورزی( با نرخ 
25 سانتیمتر فرونشست می کند و دشت ورامین )یک 
منطقه کشــاورزی در جنوب شرقی شهر( نیز با همین 
نرخ در حال فرورفتن است. فرودگاه بین المللی تهران 
واقع در جنوب غربی این شــهر نیز ساالنه 5 سانتیمتر 

پایین می رود.
به عقیده روبرتو توماس، مهندس و استاد زمین شناسی 
در دانشگاه آلیکانته اسپانیا، این اعداد بین بیشترین 

نرخ های فرونشست در جهان قرار دارند. 

زمین  ازدست رفته
فرونشست که بر اثر رشــد جمعیت و افزایش برداشت 
از آب های زیرزمینی و نفت و گاز ایجاد می شــود، یک 
مشــکل عمومی بــرای اکثر شــهرهای دنیا به  شــمار 
می رود. به عنوان مثال، اندازه گیری های ماهواره ای 
گذشــته حاکــی از آن بودنــد که برخی قســمت های 
جاکارتا بــا نرخی بیشــتر از 20 ســانتیمتر در ســال 
پایین می روند و نیز دره ســن خواکین در کالیفرنیا که 
شامل چندین شهر است، نرخ فرونشستی حدود 60 

سانتیمتر در سال دارد.
براســاس مطالعات جدیــد تخمین زده می شــود که 
حــدود 10 درصد حومه تهران شــامل شــهرک های 
اقماری و روستاهای واقع در جنوب غربی این شهر با 

این مشکل درگیر هستند. متق، یکی از پژوهشگران 
این تیم، در مورد این موضوع بیان می کند: »هنگامی 
کــه در ایــن مناطــق راه می رویــد، ســطح ناهموار 
خیابان ها، موانع جابه جا شــده، ترک دیوارها و حتی 
ساختمان های کج شــده را می بینید که برخی از آنها 

ویران شده اند«. 
شــکاف های بزرگی بــا طول چندیــن کیلومتر و عمق 
و ارتفاع حــدود 4 متر در مناطق جنــوب غربی تهران 
بــه وجــود آمده اند کــه برخــی از آنها تهدیــدی برای 
 خطوط انتقــال بــرق و ریل هــای راه آهن محســوب 

می شوند.
افزایــش شــکاف های زیرزمینی گاهــی اوقات باعث 
ایجــاد گودال هایی بــه صــورت ناگهانی می شــود. 
علــی بیت اللهــی، رئیــس بخــش زلزله شناســی در 
مرکــز تحقیقات ساختمان ســازی تهــران، می گوید: 
»کشــاورزی را مالقات کردم که برای ساعت ها در یک 
گودال شــش متری عمیق افتاده و حبس شده بود«. 
این زمین های کشــاورزی دیگر قابل استفاده نیستند 
زیــرا گودال هــای پدیدآمده، آب های مــورد نیاز برای 
آبیاری را از سطح زمین می بلعند و باعث خشک شدن 

محصوالت کشاورزی می شوند.
بررسی های انجام شــده در طول سال گذشته توسط 
بیت اللهی و همکارانش نشــان می دهــد که مناطق با 
نرخ فرونشست زیاد در تهران و حاشیه اش شامل 120 
کیلومتر راه آهن، 2300 کلیومتــر جاده، 21 پل، 30 
کیلومتر خط انتقال نفــت، 200 کیلومتر خط انتقال 
گاز، 70 کیلومتر خط انتقال برق پرقدرت و بیشــتر از 

250 هزار ساختمان می شوند.

شهرهای لجام گسیخته
داده هــای دو زمین شــناس ایرانــی نشــان می دهد 
که فرونشســت چگونــه از ســال 2003 از زمین های 
کشــاورزی آغاز شــده و به صورت پیوســته به ســمت 
شــرق پیش  رفته اســت. دیگر منطقه درگیر با معضل 

فرونشست نیز حوالی فرودگاه است.
افزایــش جمعیت )جمعیت شــهر در طول 40 ســال 
گذشــته دوبرابر شــده( توأم با خشکســالی و ساخت 
ســدهای بزرگ که باعث جمع  شــدن آب باران و مانع 
پر شــدن منابع آب زیرزمینی می شــود، این مشکل را 
تشدید می کند. مســئولین برای تنظیم استخراج آب 
وارد یک مبارزه ســخت شده اند. به عقیده بیت اللهی، 
100 هــزار چــاه غیرمجاز در سراســر ایران مســدود 
شــده اند، ولی تخمین زده می شــود که 30 هزار چاه 

غیرمجاز هنوز در سطح تهران فعالند. 
نتیجه ایــن مطالعــه نشــان  می دهد که فرونشســت 
پیش آمده در تهران ممکن است برگشت ناپذیر باشد. 
با بررســی عمق آب در چاه های مناطق تحت تاثیر این 
پدیده، محققان دریافته اند که زمین حتی پس از بارش 
باران به حالت قبلی بازنمی گردد و باعث مطرح شدن 
این فرضیه می شــود که تخلخل خاک برای همیشه از 
دســت رفته  اســت. لینین جی، مهندس دانشگاه نیو 
سوت والز در ســیدنی، در این زمینه توضیح می دهد: 
»بــا از بین رفتــن تخلخل خــاک، منافذی در ســطح 
باقی نمی ماند و در نتیجه باران راهی برای رســیدن به 
الیه های زیرزمینی پیــدا نمی کند و این امر به افزایش 

سیالب ها و زیان های ناشی از آن منجر می شود.«
منبع: نشریه نیچر

طبق داده های ماهواره ای، برخی قسمت های تهران ساالنه 25 سانتیمتر فرونشست دارد

داریم فرومی رویم
فراتر از مرزهای منظومه  شمسی

برای دومین  بــار در تاریخ،  نوشین ترابی

یکــی از دست ســازه های بشــر بــه فضــای 
میان ستاره ای رسید. وویجر 2، کاوشگر ناسا از 
هلیوســفر )پهنــه ای حباب مانند کــه بادهای 

خورشیدی را دربر گرفته  است( عبور کرد.
بررســی داده های وویجر توسط تیم تحقیقاتی 
این پروژه نشان می دهد که این فضاپیما در روز 
5 نوامبر از هلیوســفر رد شده  است. هلیوسفر 
مرزی است که بادهای داغ خورشیدی به فضای 

سرد و متراکم میان ستاره ای می رسند. 
قبل از وویجر 2، وویجر ١ در سال 20١2 وارد این 
فضا شــده  بود  اما وویجر 2 دارای تجهیزاتی در 
نوع خود جدید است که می توانند بررسی های 

بهتری در مورد این فضا انجام دهند.
وویجر در حال حاضر حدود ١٨ میلیارد کیلومتر 
از زمیــن فاصله دارد. محققــان همکار در این 
پروژه می توانند با فضاپیما ارتباط داشته باشند 
اما اطالعات پس از حدود 5/16 ساعت به زمین 
می رســند )برای مقایسه نور خورشید را در نظر 
بگیرید که تنها هشــت دقیقه طول می کشد به 

زمین برسد(.
یکی از تجهیزات مهم وویجر PLS 2 اســت که 
برای مطالعه  بادهای خورشیدی به کار می رود. 
دقــت کنید که قبل از هلیوســفر فضا آکنده از 
 PLS .پالسمای پراکنده شده از خورشید است
از جریان الکتریکی برای تشخیص چگالی، دما 
و فشار این پالسما استفاده می کند. در 5 نوامبر 
کاهش شدیدی در سرعت بادهای خورشیدی 
مشــاهده شد و بعد از آن هیچ اثری از آنها دیده 
نشد که نشان می دهد وویجر 2 این فضا را ترک 
کرده  اســت. تجهیزات دیگری در این فضاپیما 

نیز عبور آن را از هلیوسفر تایید می کنند.
وویجرها در ســال ١٩٧٧ زمین را ترک کردند و 
هرکدام به فواصل بسیار دورتری از مقصد اولیه  
خود تاکنون رسیده اند. هرکدام از آنها لوحی را 
حمل می کند که حــاوی صداها و تصاویری از 
زمین است. داستان وویجرها نه تنها دانشمندان 
و مهندســان را تحــت تاثیر قرار داده که منشــا 

بسیاری از داستان ها و فیلم ها نیز بوده است.
در آخر، توجه به این نکته الزم است که با اینکه 
هرکدام از وویجرها بســیار دور از زمین هستند 
و وارد فضای میان ستاره ای شــده اند اما هنوز 
حدود ٣00 ســال باقی مانده است تا وویجر 2 
به ابر اورت )فضایی اطراف منظومه شمسی که 
منشــأ دنباله دارها به شمار می رود( برسد و ٣0 

هزار سال دیگر تا آن را نیز رد کند.

www.sciencedaily.com/  :منبع
releases/2018/12/181210113820.htm

علمــــــــــــــــــــــــــی شماره 796  سه شنبه 27 آذر 97از کوارک تا کیهان

فرونشست زمین چگونه اندازه گیری می شود؟
برای محاسبه میزان فرونشست زمین، حق شناس و متق 
از روش تداخل سنجی رادار دهانه ترکیبی )به انگلیسی
 )Interferometric synthetic aperture radar
 InSAR .اســتفاده کرده انــد InSAR بــه اختصــار
یــک روش راداری برای ایجاد مدل ســه بعدی ســطح 
بــا اســتفاده از تداخل ســنجی فــاز امواج ارســالی و 
بازتاب شــده از سطح اســت. به وســیله این تکنیک، 
ســیگنال های راداری با دقت باال در محــدوده امواج 
مایکروویــو توســط ماهواره ها جمع آوری می شــوند و 
بدین ترتیــب تصویر هایــی از توپوگرافی ســطح زمین 

به  دســت می آید. برای ثبت تغییرات در ســطح زمین، 
این پژوهشــگران از 9 مجموعه داده که از ماهواره های 
 TerraSAR-X، ALOS PALSAR، Envisat ASAR
و Sentinel-1 از ســال های 2003 تا 2017 گردآوری 
شــده  بود، استفاده کردند. آنها این مجموعه داده ها را 
برای بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت تغییرات آب های 
زیرزمینی بر ســطح زمین به کار بردند.  مهم ترین داده 
مربوط به ماهواره Sentinel-1 بود که تصاویری با دقت 
باال در نواری به طول 250 کیلومتر از تهران هر 24 روز 
از ســال 2014 و هر 12 روز از سال 2016 فراهم آورد. 

متق در این زمینه می گویــد: »امکان آنالیز مخاطرات 
زمین شناسی مثل فرونشست زمین تقریبا به صورت آنی 
فراهم شــده  است«. در ادامه، این محققان قصد دارند 
محدوده بررســی خود را گســترش دهند و فرونشست 
 Sentinel-1 زمین های خارج از تهران را نیز به  وســیله
بررسی کنند. به عقیده حق شناس، به کار بردن اینگونه 
داده ها برای فرونشست زمین در مقیاس های بزرگ تر 
همــراه با چالش های جدیدی اســت که باید ابزارهای 
پیشرفته برای جست وجوی تعداد بسیار زیادی تصاویر 

راداری به  کار رود.
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خودکفایی در تامین محصوالت کشــاورزی به اســتفاده بیش از اندازه از ذخایر آب زیرزمینی و همچنین احداث ســدهای بسیار روی آورده . گفت وگو بسیاری از مشکالت کشور ناشی از تصمیم گیری ها و هدف گذاری های غلط است. ایران دارای مشکل کم آبی است و در سال های اخیر برای 
میزان بارش ها هم به گونه ای نبوده که باعث جبران این بهره برداری بیش از اندازه از آب های زیرزمینی شــود. همچنین رشــد جمعیت، به خصوص در شــهر 
تهران، اتمام ذخایر آب را شدت می بخشد. اما به پایان رسیدن ذخایر آب پیامد دیگری هم داشته و آن هم فرونشست زمین  و به وجود آمدن خطرات ناشی از 
آن اســت. به همین بهانه گفت وگویی با یاســر خوشنویس داشته ایم. او فارغ التحصیل رشته مهندســی مکانیک از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد فلسفه 
علم از دانشگاه شریف است. خوشنویس در کارنامه اش تالیف کتاب »نوخاستگی و آگاهی« و همچنین ترجمه کتاب هایی از جمله »فلسفه تکنولوژی« نوشته 
کارل میچم، »فلســفه علوم طبیعی« نوشــته جان ورل، »فلســفه زبان« نوشته کریســتوفر پیکاک و... را دارد. او به عنوان پژوهشگر مدعو در مرکز تحقیقات 
سیاست علمی کشور بین سال های 85 تا 88 مشغول به کار بوده  و در حال حاضر در پژوهشکده مطالعات فناوری و پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری 

دانشگاه شهید بهشتی به عنوان پژوهشگر مدعو در زمینه سیاستگذاری های علم و فناوری مشغول تحقیق و مطالعه است.

خبرهای مبنی به فرونشست تهران فقط به 
مقاله منتشرشده در نیچر منتهی نمی شود. 
قبال هم دربــاره اتمام ذخایــر زیرزمینی آب 
و تاثیــر آن بر زمین های تهــران و پیامدهای 
آن بحث شــده اســت. امــا به نظر می رســد 
مسئولین توجهی به حل مشکل ندارند. نظر 

شما در این مورد چیست؟
به نظر من مساله نبود اطالعات نیست چراکه داده های 
تفصیلــی و با جزئیــات دقیق دســت کم در وزارت نیرو 
وجود دارد. به عنوان مثال، داده های مربوط به اینکه در 
هر منطقه ای چقدر آب استخراج یا پشت سدها چقدر 
آب جمع شــده کامال موجود است. مشــکل اصلی ما 
نه فقط در این مساله بلکه در مسائل دیگر، طراحی های 
غیرسیستمی و معطوف به حل مشکالت در کوتاه مدت 
است. مثال می گوییم امسال هم تهران بی آب نماَند و به 
هر نحوی که شده است امسال را طی کنیم، بدون اینکه 

نگاه کنیم این تصمیم ها چه اثراتی دارند.
این مسائل به هیچ  وجه الینحل و فقط هم مربوط به کشور 
ما نیســت. به عنوان مثال، مدل کــردن مصرف آب در 
تهران، میزان برداشت و مقدار آب پشت سد و همچنین 
میزان از دست رفتن آب در شبکه و مقدار مصرف توسط 
افرادی که در زمینه دینامیک سیستم ها کار می کنند، 
به راحتی می تواند انجام گیرد. نکته اصلی در این نهفته 
 اســت که طراح یا وزارتخانه و به طور کلی بوروکراسی ما 

به این شیوه ها عالقه مند نیست. 
مقصــر اصلی این مشــکالت چیســت؟ این 

مسائل از کجا نشأت می گیرند؟
 در گزارشــی کــه خود مرکز بررســی های اســتراتژیک 
ریاســت جمهوری درباره وضعیت حکمرانــی در ایران 
منتشــر کــرده، به ایــن مورد اشــاره شــده اســت که 
سیاســتگذاری ها و هدفگذاری ها در ایــران مبتنی بر 
شواهد نیست، بلکه ایدئولوژیک هستند. برای مثال، در 
صحبت مسئولین گفته می شود که کشور 150 میلیون 
نفر ظرفیت دارد و باید جمعیت کشور را دوبرابر کنیم. این 
دوبرابر شدن هم در واقع برای توازن قوای منطقه ای و در 

نتیجه همان مسائل ایدئولوژیک است.
تصمیمات در کشــور از پایین به باال ساخته نمی شود. 
مثال گفته می شود که باید از نظر مواد غذایی استراتژیک 
خودکفا باشیم. این هدفگذاری ها از سمت کارشناسان 
وزارت جهاد کشــاورزی یا وزارت نیرو بیرون نیامده تا به 
دست وزیر برســد، بلکه تصمیم گیری و هدفگذاری در 
سطوح عالی انجام می شود و کارشناسان مجبور به پیاده 

کردن آنها هستند.
مشکل دیگر، همانطور که در آن گزارش نیز وجود دارد، 
عدم وجــود حلقه بازخــورد تصمیم گیری هــا در ایران 
است. متاسفانه به افرادی که در مورد مشکلی بازخورد 
می دهند، گفته می شود شما بیرون از سیستم هستید و 
اطالعی در این زمینه ندارید. به نظر من یک بازی غلط 
هم از اول انقالب شکل گرفته و آن دعوای تعهد و تخصص 
اســت که بزرگ ترین ضربه  را به بوروکراسی ما وارد کرده  
است. از ابتدای انقالب کارشناسانی را با برچسب های 
مختلف حذف کردیم و تنهــا همفکرهای خودمان را به 
اســم متعهد مامور انجام کار کردیم و درنتیجه سیستم 

کارشناســی به یک سیستم »بله قربان گو« تبدیل شده 
است. زمانی هم که کارشناسی خالف این شیوه عمل 
کرد، به او گفتند شما از ظرفیت های کشور آگاه نیستی، 
انقالبی نیســتی و یا تهمت جاسوســی به او زدند، مثل 
قضیه محیط  زیســت یا همین اواخر قضیه کارشناسان 
وزارت بهداشــت در کنتــرل جمعیت. در واقع ســطح 
کارشناســی در کشــور با شــیو ه هایی کنترل می شود 
که اگر کســی حرفی ناخوشــایند زد، برای او موقعیت 
امنیتی و مسائل حراستی پیش می آید. به اینگونه حذف 
سطح کارشناسی از معادالت، سیاستگذاری مبتنی بر 
ایدئولوژی در مقابل سیاســتگذاری مبتنی بر شواهد 
می گوینــد. البته کشــورهای دیگری مثل انگلســتان 
و آمریکا هم دچار این مشــکل هســتند ولی در کشــور 
ما به صورت خیلی گســترده تر و ســازمان یافته شواهد 
نادیده گرفتــه می شــوند و تصمیم هــای ایدئولوژیک 
غالب می شوند. به نظر من مشــکل اصلی ما در سطح 

حاکمیتی همین است.
جنبه دیگــری نیز وجــود دارد. ظهور یــک تکنولوژی 
جدید ظرفیت هــا و امکاناتــی را برای کاربــران فراهم 
می کند. مثــال از دوران هخامنشــیان اینطور برمی آید 
که همیشــه یک نگرانی مردم ایران خشکســالی بوده  

ولــی بــا تکنولوژی هایی مثل 
ســاخت قنات مردم توانستند 
به یک تعادل نسبی با طبیعت 
برســند. بعــد از آن، یکــی از 
کارهایــی که بــه رونــق در هر 
حکومتی منجر شده، در واقع 
گســترش و الیروبــی قنات ها 
بوده  اســت و به هــر حال یک 
تعادل با محیط برقرار کرده اند. 
سپس می رسیم به قرن بیستم 
کــه از دو تکنولــوژی جدید به 
صورت گسترده و کنترل نشده 
استفاده می شود، یعنی پمپ 
آب و ســد. مــن بــه دالیلی به 
خیلی از مناطق اطراف دماوند 
ســر زده ام. تعــداد چاه هــای 

غیرمجاز از شــمار خارج اســت و بســیاری هم با رشوه 
توانسته اند مشکلشان را حل کنند. 

رابرت هیلبرونر در پایان مقاله کالسیک »آیا ماشین ها 
تاریــخ را می ســازند؟« می نویســد: »تعین گرایــی 
تکنولوژیک مســاله خاص یک عصر تاریخی بخصوص 
است که در آن نیروهای تغییرات تکنیکی آزاد شده اند، 
اما عامالِن کنترل و راهبری تکنولوژی هنوز در مراحل 
ابتدایی تکامل خود قــرار دارند«. به ایــن معنی که در 
دوره ای می گفتند تکنولوژی آینده بشر را معلوم می کند. 
دوره هایی هستند که در آنها یک ظرفیت تکنولوژیکی 
آزاد شــده ولی ظرفیت اجتماعی هنوز بــرای راهبری 
آن شکل نگرفته  اســت. ما هم در چنین موقعیتی قرار 
داریم. یعنی احساس کردیم پمپ و سد چیزهای خوبی 
هســتند ولی در واقع آینده را نتوانســتیم با مدل سازی 
و ســناریو نوشــتن ببینیم. حتــی در مــواردی قوانین 
کنترل کننده ای هم داشتیم ولی االن با ده ها هزار چاه 
غیرمجاز مواجهیم. تصور من این اســت که به زودی در 
کوهپایه های البرز که باید بیشترین آب را داشته باشند، 
دچار مشکل می شــویم. در واقع در این مناطق مشکل 
وجــود دارد و همینطور عمق چاه هــای این مناطق هر 

سال بیشتر می شود. 
وقتی مجــذوب یــک ظرفیت 
و  می شــویم  تکنولوژیکــی 
استفاده از آن برای ما خوشایند 
اســت ولــی ســاز و کارهــای 
اجتماعی کنترل آن را نداریم، 
سیستم به زودی از تعادل خود 
خارج می شود و دیر یا زود تمام 
ظرفیت های آن از بین می رود. 
در واقع این یک مســاله جامعه 
شناختی است که چگونه رفتار 
یک تکنولوژی جدید می تواند 
مخرب باشــد. اما نکته جالبی 
که وجود دارد، این اســت که ما 
معموال به تحلیل های سیستمی 
و جامعه شــناختی اهمیتــی 
نمی دهیم. انگار جامعه شناس، 

اقتصاددان و حتی روانشناس اجتماعی موجودات زائدی 
هستند که فقط در دانشگاه ها مدرک گرفته اند. در واقع 
از این افراد هیچ وقت خواســته نشده است که مسائل را 
تحلیل کنند و راه حل پیشنهاد دهند. همه این نکات به 
هم پیوسته اســت و وقتی این مشکالت همزمان اتفاق 

می افتند، موقعیت های بحرانی ایجاد می کنند. 
نقش دانشگاه در حل مشکل چیست؟

ببینید، مشــکل دیگری هم در زمینه نقش دانشــگاه 
به خصوص در 15، 20 ســال اخیر وجود دارد که شاید 
بزرگ تریــن بحــران هم باشــد. امروزه معیــار موفقیت 
دانشــگاه تعداد مقاالت ISI هست. خیلی واضح است 
که موضوعات پژوهشــی روز که شــما می توانید با آنها 
مقاله به چاپ برسانید، از کشورهای آمریکای شمالی و 
اروپای غربی می آیند. وقتی این موضوع مطرح می شود، 
بعضی ها این نقد را وارد می کنند که منظور این اســت 
که ایرانیان در تولید علم جهانی شــرکت نکنند. خب، 
بهتر اســت اول مشکالت حاد خودشــان را حل کنند و 
اگر انرژی ای باقی ماند، به ســراغ مســائل کشورهای 
دیگر بروند. مثــال در دوره ای موضوعی مثل نقطه های 
کوانتومی داغ می شــود، آن هم به این علت اســت که 
در برنامه های توســعه نانوتکنولوژی در آمریکا و آسیای 
شرقی مهم هستند. بعد اساتید ما به صورت رایگان مقاله 
چاپ می کنند. در واقع پول پژوهش و توسعه کشورهای 
پیشــرفته را به عنوان یک کشــور جهان ســوم پرداخت 
می کنیم و چون قــدرت تجاری ســازی نداریم، همان 
تحقیقات به تلویزیون های ســاخت کره  جنوبی تبدیل 
می شــوند و بعد ما پول می دهیم تا همین تلویزیون ها را 
بخریم. به خاطر فشاری که از سطوح عالی مثل شورای 
عالی انقالب فرهنگی برای جلوگیری از کم شدن شیب 
رشد تعداد مقاالت وجود دارد، ذهن استاد و دانشجوی 
تحصیالت تکمیلی به صورت ســازمان یافته به ســمت 
نیاز های آمریکا و اروپا معطوف می شود. ذهن استاد در 
بازی غلطی قرار گرفته است که به دلیل مسائل مربوط به 
تعداد ارجاعات مقاله و ژورنال علمی، به دنبال مساله ای 

مانند حل معضل ریزگردها در خوزستان نمی رود.
باز هم به دلیل سیاست های ایدئولوژیک حاضر نیستیم 
به این نکات توجه کنیم. دانشگاه هم، اگر به طور نسبی 
نگاه کنیم، توان حل مساله را از دست داده که بخشی از 
این به خاطر مهاجرت نخبه ها و بخشی دیگر به این دلیل 
است که پژوهشگران روی موضوعاتی کار می کنند که به 
درد مشکالت ایران نمی خورد. اگر نقدی هم وارد شود، 
پاسخ می دهند که یعنی ما در علم جهانی شرکت نکنیم و 
در سطوح عالی می گویند شتاب علمی کاهش پیدا کرده 
 است. با این تفکر، بسیاری از اساتید از جمله استاد آمار، 
فیزیکدان و زمین شناس حاضر نیستند روی فرونشست 

تهران کار کنند چرا که در ISI به چاپ نخواهد رسید.
این مشکل هم دردی بر مشکالت بوروکراسی ضعیف و 

دعوای تعهد و تخصص اضافه کرده  است.

از سیاستگذاری ایدئولوژیک تا بوروکراسی اداری ضعیف

مشکل از کجا آب می خورد؟

شماره 796  سه شنبه 27 آذر 97علمــــــــــــــــــــــــی

ظرفیت  یک  مجذوب  وقتی 
می شویم  تکنولوژیکی 
برای  آن  از  استفاده  و 
ولی  است  خوشایند  ما 
سازوکارهای اجتماعی کنترل 
آن را نداریم، سیستم به زودی 
و  شده  خارج  خود  تعادل  از 
ظرفیت های  تمام  زود  یا  دیر 

آن از بین می رود



نرم افــزار Find My iPhone تنها برای پیدا کردن گوشــی هوشــمند ســرقت یا 
مفقودشــده شما مفید نیست! با استفاده از این اپلیکیشن که روی آیفون و تبلت 
نصب می شود، به دستگیری تبهکاران بسیار کمک خواهید کرد. کاربران زیادی 
 Find My Device و همچنین ســرویس Find My iPhone از وجــود نرم افــزار
گوگل باخبر هستند، اما اغلب آنها استفاده از این ابزارهای بسیار حیاتی را پشت 
گوشی می اندازند. اگر کاربری به امنیت خود و همچنین سالمت جامعه اهمیت 
بدهد، باید بالفاصله بعد از خرید یک گوشــی هوشمند جدید، این سرویس ها را 

راه اندازی کند. با استفاده از این نرم افزار 
می توانید در صورت مفقود شدن یا حتی 
به ســرقت رفتن گوشــی، خیلــی راحت 
موقعیــت جغرافیایــی آن را روی نقشــه 

ببینید و به سراغش بروید. عالوه بر آن، در صورت سرقت شدن گوشی، با کشف 
محل اختفای مجرم، نه تنها دســتگاه خود را مجددا به دست خواهید آورد، بلکه 

به یافتن دستگاه های سرقت شده دیگران نیز کمک می کنید.
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رمزنگاری  امــروزه  اف یک
)Cryptography( امیررضا درودیان

در قلــب ارتباطات مبتنی بــر اینترنت، 
 ،)E-commerce( تجارت الکترونیک
پرداخت های بانکی و محصوالت مبتنی 
  )Blockchain( بر فناوری زنجیره بلوک
مانند بیت کوین قرار دارد. در این شماره 
به  مرور تاریخچه رمزنگاری و اصول اولیه 
آن خواهــم پرداخــت. اگرچــه امروزه 
رمزنگاری کامال مبتنی بر الگوریتم های 
ریاضی اســت، در مطلب پیش رو سعی 
می کنیــم مفاهیم آن را به زبان ســاده و 
قابل فهم توضیــح دهیم، به  گونه ای که 
پیش نیاز زیادی از نظــر دانش ریاضی 

برای فهم آن وجود نداشته باشد. 

مروری بر روش های تاریخی 
رمزنگاری

از همــان ابتــدا کــه زبــان پدیــد آمده 
است، انســان ها تالش کرده اند پیام را 
به شــکلی منتقل کنند که اگر توســط 
شخص سوم )شنودکننده( کشف شد، 
نتواند به محتوای آن پی ببرد. رمزنگاری 
هنر پنهان کــردن پیام از شــنودکننده 
بــا بهره گیری از رمزی اســت کــه تنها 
طرفین ارتباط از آن آگاهند. اگرچه این 
تعریف شــاید همه کاربردهای امروزی 
رمزنگاری را پوشش ندهد، برای شروع 

بحث مفید است.
برای نمونه، در دوره ساســانی ایرانیان 
هفت زبان داشــتند. »شاه دبیره« برای 
مراسالت رســمی به کار می رفت و برای 
مــردم عادی ممنوع بود. »راز َســهریه« 
زبــان دیگــری بود کــه برای ارســال یا 
دریافــت پیام هــای محرمانه به ســران 

کشورهای خارجی استفاده می شد. 
یکــی از رایج ترین نمونه هــای ابتدایی 
 )Caesar Cipher( رمزنگاری، کد سزار
نام دارد. ژولیوس ســزار بــرای مکاتبه 
با فرماندهان خود هــر حرف را در متن 
اصلی بــا حرف دیگری بــا فاصله ثابت 
جابه جا می کرد، به  ایــن  ترتیب نامه ها 
در صــورت کشــف بی معنــی بــه نظر 
می رسیدند. تصور کنید که می خواهید 
جمله »I LOVE APPLES« را ارســال 
کنید، می توانیــد هر حرف این جمله را 
با ســومین حرف الفبای بعد از خودش 
جایگزین کنید. جمله رمزگذاری شده 
»K NQXG CRRNGV« خواهد شد. 
برای رمزگشایی هم باید از هر حرف این 

جمله 3 حرف به عقب برگردیم.
هنگامــی  که در رمزنــگاری از هر زبانی 

برای انتقــال پیام اســتفاده می کنیم، 
بــه  طــور ناخــودآگاه ســرنخی را برای 
شنودکننده به  جای می گذاریم. وقتی 
فــرد »الــف« و »ب« بارها و بارهــا از کد 
ســزار برای انتقال پیام اســتفاده یا یک 
متن نسبتا طوالنی را رد و بدل می کنند، 
سرنخ شــروع به  ظاهر شــدن می کند. 
تحلیل فراوانــی حروف بــه  کار رفته در 
متــن رمزنگاری شــده و مقایســه آن با 
فراوانــی حروف در زبان فارســی میزان 
جابه جایی کلمات را در کد ســزار برمال 
می کند. برای مثال، اگر حرف »ت« در 
پیام رمزنگاری شده بیشــترین فراوانی 
را دارد، از آنجــا کــه بیشــترین فراوانی 
در زبان فارســی به حــرف »الف« تعلق 
دارد، به احتمال زیاد میزان جابه جایی 
3 اســت. به ایــن روش، تحلیل فراوانی 
)Frequency Analysis(  در شکستن 

رمز گفته می شود.
بــرای اینکه در یک متــن توزیع فراوانی 
حروف یکنواخت تر و بنابراین شکستن 
کــد دشــوارتر شــود، روش رمزنگاری 
 )Polyalphabetic Cipher( چندحرفی
ابداع شد. این بار تصور کنید فرد »الف« 
و »ب« روی یک کلمه رمز برای مشخص 
کردن میزان جابه جایــی حروف توافق 
کرده اند. مثال اگر ایــن کلمه »جهان« 
باشــد، فرد »الف« برای رمزنگاری پیام 
خود، حروف این کلمه را براســاس رتبه 
حروف در الفبا بــه عدد تبدیل می کند. 
سپس این زنجیره اعداد را در طول نامه 
تا انتها تکرار می کند و هر حرف پیام را به 
 اندازه عدد متناظر آن جابه جا می کند. 
به  ایــن  ترتیب فرد »الف« بــه جای یک 
جابه جایــی، چندیــن جابه جایی را در 
پیام اســتفاده می کند. فرد »ب«، برای 
باز کردن پیــام، عکس این روند را انجام 

می دهد.

فرآیندهای تصادفی در رمزنگاری
 ،)Claude Shannon( کالود شــانون
بنیان گذار تئوری اطالعات، محرمانگی 
ایده آل )Perfect Secrecy( را این گونه 
تعریف می کند که اگــر یک پیام ردیابی 
شــود، احتمال شکســتن رمز پیام پس 
از ردیابی با احتمال شکستن آن قبل از 
ردیابی هیچ تفاوتی نکند. برای سال ها 
پرســش این بود کــه چگونــه می توان 
به  طور کامــل ســرنخ ها را در پیام های 
رمزنگاری شــده از بیــن برد. پاســخ در 
فرآیندهای تصادفی است. فرض کنید 
فرد »الف« برای تولید میزان جابه جایی 
حروف یک تاس 32 وجهی می اندازد و 
میزان جابه جایی هر حرف را بر اســاس 
آن تعییــن می کند. مهم اســت که این 
کار را به تعداد حــروف پیام انجام دهد. 
بــه  این  ترتیب، یــک کلید رمــز بلند که 
کامال تصادفی تولید شده است، ایجاد 
می شــود. در این حالت شــنودکننده 
پیام دچار مشکل می شود چراکه روش 
رمزنــگاری دو ویژگی مهــم دارد. اول، 
چون برای هر حــرف میزان جابه جایی 
به شــکل تصادفــی )با توزیــع احتمال 
یکسان( به  دست  آمده است هیچ الگوی 
تکرارشونده ای در متن رمزگذاری شده 
یافــت نخواهد شــد. دوم، وقتــی فرد 
»ج« پیام های رد و بدل شــده را تحلیل 
فراوانی می کند، بــا یک نمودار فراوانی 
کامال یکنواخت مواجه می شود. به  این 
 ترتیب، برای فرد »ج« ناممکن می شود 
که آن را با توزیــع فراوانی واقعی حروف 

مقایسه کند.
برای فهمیــدن قدرت ایــن روش، یک 
کلمه پنج حرفی را در زبان فارسی در نظر 
بگیرید. اگر با روش سزار آن را رمزنگاری 
کنیم، 32 حالــت ممکن بــرای میزان 
جابه جایی وجود دارد، پس با این روش 

یــک کلمه پنــج  حرفی را بــه 32 حالت 
ممکن می توان رمزگــذاری کرد. تعداد 
زیادی حالت وجود ندارد و می توان همه 
آنها را آزمود. اما در روشــی که هر حرف 
به شکل تصادفی جابه جا می شود، 32 
به توان 5 حالت ممکن برای رمزنگاری 
یک کلمه پنج  حرفی وجود دارد؛ تقریبا 
33 میلیون حالت مختلف که همگی با 
احتمال یکسان ممکن است معادل پیام 

اصلی باشند.
امروزه الگوریتم های ریاضی رمزنگاری 
مبتنی بر تولید عدد تصادفی هســتند. 
اگر به پدیده هــای طبیعی اطراف خود 
نگاه کنیم، می توان فرآیندهای تصادفی 
بسیاری دید. اگر بتوان این پدیده ها را 
در هر لحظه اندازه گیــری کرد، زنجیره 
اعداد تولیدشده کامال تصادفی است. 
برای مثــال، ذرات دود به شــکل کامال 
تصادفی در هوا پخش می شوند. در هر 
لحظه نمی توان حرکت بعدی ذره دود را 
پیش بینی کرد. اما تولید عدد تصادفی 
برای انسان با استفاده از ماشین ساده 
نیســت. ماشــین ها قابــل پیش بینی 
هستند و الگوهای تکرارشونده در رفتار 
آنهــا وجــود دارد. همین عــدم قابلیت 
تولید اعداد کامال تصادفی موجب شد 
که کدهای دســتگاه رمزنگاری انیگما  
)Enigma Machine( در جنگ جهانی 

دوم شکسته شود. 
به شــکل ســاده، این دســتگاه حروف 
ورودی را می گرفت و هر یک را به شــکل 
تصادفــی جابه جــا می کــرد. انیگمــا 
دارای چرخ هــای گرداننــده ای بود که 
موقعیــت آنها نســبت به هــم کلید رمز 
را مشــخص می کرد. کلید رمــز پس از 
زمان های کوتاهی تغییر داده می شد. 
بــر اســاس کلید رمــز، انیگمــا حروف 
ورودی را بــه حــروف دیگــری تبدیــل 
و پیــام را رمزگــذاری می کــرد. گرچــه 
آلمانی هــا تمامی ســعی خــود را کرده 
بودند کــه حروف بــه شــکل تصادفی 
جابه جا شــود، خطاهایــی کوچک در 
طراحی موجب شــد این فرایند آنچنان 
هم که آنان تصــور می کردند، تصادفی 
 ،)Alan Turing( نباشــد.  آلن تورینگ
دانشــمند انگلیســی و از بنیان گذاران 
علم محاســبه نوین و هوش مصنوعی، 
نقــش مهمــی در شکســتن کدهــای 
انیگما داشت. فعالیت های تورینگ در 
این پروژه کمک های زیادی به توســعه 
کامپیوترهــای امروزی و حــوزه هوش 

مصنوعی کرد.

رمزنگاری و تعدادی از الگوریتم های آن

جپ چظخ طش زبژ اوثپ ناتژ )رمزگذاری شده(
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این پیام، نامه محرمانه آلمانی ها به مکزیک در خالل جنگ جهانی اول است.

رمزهای یکبارمصرف
معاون فناوری هــای نوین بانــک مرکزی اعالم 
کرد ارائه  رمــز دوم یکبارمصرف از اول آذرماه در 
شــبکه  بانکی عملیاتی شده است. مدتی پیش 
رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و ســازمان یافته  
پلیس فتــا از اقدامی جدید به منظور جلوگیری 
از ســهولت دسترســی مجرمان بــه اطالعات 
حســاب بانکی شــهروندان در فضای وب خبر 
داده بــود. طــی این اقــدام، تمامــی بانک ها و 
موسســات مالی ملزم شــدند به مشــتری های 
خود سرویس رمز دوم یکبارمصرف ارائه دهند. 
بانک مرکزی ســند الزامــات رمزهای پویــا را با 
عنوان التیــن One Time Password و مخفف 
OTP با همکاری شــرکت کاشــف به بانک ها و 
موسسات مالی ابالغ کرد. تکنولوژی OTP یکی 
از روش های مهم رمزنگاری اســت که امنیت در 
تراکنش های بر پایــه کارت را افزایش می دهد. 
مهم ترین مزیت اســتفاده ازOTP این است که 
برداشــت غیرمجــاز از حســاب های بانکی را از 
طریق ســرقت اطالعات کارت هــای بانکی به 
 خصوص رمز دوم غیرممکن می کند. دریافت رمز 
دوم یکبارمصرف به دو روش استفاده از SMS یا 
اپلیکیشن موبایلی تولید رمز ممکن خواهد بود.

ماسماسک

با این گجت نمی توانید با 
عصبانیت رانندگی کنید! 

ســاالنه افراد بســیاری به دلیل رعایت نکردن 
قوانیــن راهنمایی و رانندگــی محکوم به مرگ 
می شوند. اگر شخصی نســبت به این قوانین 
بی تفاوت باشــد، بــا کمک فنــاوری می توان 
به اصــالح رانندگــی وی پرداخــت. محققان 
اسپانیایی دستگاه جدیدی را اختراع کرده اند 
که با عالئم حیاتــی مانند میزان ضربان قلب، 
نبض، تعداد دفعات نفس کشــیدن راننده و... 
ارتبــاط برقرار می کند و اگر عالئم گفته شــده 
در حالــت طبیعی خود نباشــند و بــرای مثال 
تعداد ضربان قلب، میزان نفس کشــیدن و... 
بیش از حد معمول باشد، آالرم هشدار به صدا 
درمی آید و راننده باید تا زمان برگشتن حاالت 
مختلف بدن به شــکل طبیعــی منتظر بماند. 
این دستگاه می تواند جان بسیاری از انسان ها 
را که به دلیــل بی توجهی به عالئم راهنمایی و 
رانندگی محکوم به مرگ می شوند، نجات دهد.

دستکشی که به جای ناشنوایان 
صحبت می کند 

ناشنوایان قشری از جامعه  محسوب می شوند 
که بــه دلیل ناتوانی در شــنیدن با مشــکالت 
بســیاری مواجهنــد. ایــن قشــر نه تنهــا در 
برقــراری ارتباط، بلکــه در یافتن شــغل نیز با 
مشکالت متعددی دســت به گریبان هستند. 
اما دستکشــی جادویی برای تســهیل ارتباط 
ناشنوایان با محیط اطراف ساخته شده است 
که می تواند تحول عظیمی را در این عرصه به پا 
کند. این دستکش به ناشنوایان اجازه می دهد 
با سایرین که از زبان اشاره )حرکات و دست ها( 
اطالعی ندارند، به سادگی ارتباط برقرار کنند. 
دستکش مذکور حرکات دست ها را به ترکیبی 
از صدا تبدیل می کند. دســتکش هوشمند به 
حسگر مجهز است و با کمک یک اپلیکیشن که 
به اسمارت فون متصل می شود، به ناشنوایان 
امکان می دهد با محیط اطراف ارتباط بگیرند.

شیرین کاری

دستگیری تبهکاران
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شبان بزرگ امید 
پس از کودتای 2۸ مرداد، وقتی »ماِت این پرده ی شبگیر که می بازد رنگ« جای خود را به »فریبت می دهد، بر آسمان این سرخی 
بعد از سحرگه نیست« داد، شاعری می سرود: »با دهاِن سنگ های کوه، آرش می دهد پاسخ/ می کنْدشان از نشیب جاده ها آگاه/ 
می دهد امید/ می نماید راه«. کســرایی با ســرودن »آرش کمانگیر«، در روزهایی که »سرما سخت سوزان « بود، امید را پاسبانی 
می کرد، گویی این شــعر خود تیری اســت از جنس همان تیر آرش که شــاعر با همه  توش و توانی که برایش مانده است، پرتاب 
می کند تا امید زنده بماند، تا مبارزه زنده بماند؛ نخســتین شــعر حماسی با فرم نیمایی و به صورت روایی. تارهای دیگر اشعار او 
هم اغلب بر محور رویارویی امید و یأس تنیده اند، هر چند عشق هم در شعرهای او غایب نیست؛ اشعاری با زبان و بیان ساده که 
عناصر طبیعت نقشی محوری در آنها بازی می کنند: شب و سپیده دم، بهار و زمستان و باران؛ باران زندگی بخش. کسرایی را به 

راستی می توان با وام گرفتن از خود او فانوس کشیده ای در دل شب ها نامید.

مگر روزی امیر با احمد بدیهی نرد می باخت، و نرد ده هزاری1 به پایین2 کشیده بود 
و امیر سه مهره در شش گاه داشت و احمد بدیهی سه مهره در یک گاه، و ضرب امیر 
را بود3. احتیاط ها کرد و بینداخت تا سه شش زند، سه یک برآمد! عظیم طیره شد و 
از طبع برفت... و ندیمان چون برگ بر درخت همی  لرزیدند که پادشاه بود و کودک 

بود و مقمور به چنان زخمی. ابوبکر ارزقی برخاســت و به نزدیک مطربان شد، و این 
دو بیتی بازخواند: 

گر شاه سه شش خواست سه یک زخم افتاد تا ظن نبری که کعبتین داد نداد 
آن زخم که کرد رای شاهنشه یاد در خدمت شاه روی بر خاک نهاد 

)چهار مقاله  نظامی عروضی به تصحیح عالمه قزوینی(

برنامه های امســال کانون سینما،  روی پرده
مطابق وعده، از اکران های ســاده علیرضا جعفراسماعیلی

ماهانه فراتر رفته است. کانون امسال، عالوه بر اکران های 
معمول خود، برنامه هایی برای نقد و بررســی با حضور 
منتقدان برجسته  کشور و نمایش فیلم مستند نیز داشته 
است. آخرین برنامه  آن »سلسله جلسات نقد و بررسی« 
اســت که در دانشــگاه در حال برگزاری است. نشست 
کانون سینما حول چهار مبحث است. عنوان جلسه اول 
 »being john Malkovich« و »shining« تحلیل دو فیلم
بود؛ عنوانی کلی و مناسب که دو اثر مطرح و شناخته شده 
را هم پیش روی دانشجوی شریف می نهد. موضوع ساده 
و در عین حال جذاب نشســت، پیش از هر چیز، باعث 
می شــود دانشــجویی که زمینه اصلی تحصیلش هنر 
نیست و آن  را به عنوان عالقه دنبال می کند، جذب برنامه 
شــود. همانطور که انتظار می رفت، ایده جلسه اول، با 
سادگی نسبی موضوع خود، در اجرا نیز برای دانشجوی 
عام شریف تجربه ای جدید، روان و قابل فهم بود. بحث 
درباره علل موفقیت یک اثر، هنرنمایی بازیگران و تاثیر 
آن بر روند فیلم و موفقیت اثر، شخصیت پردازی بازیگران 
در طول فیلم، داستان ســرایی اثر و درکل علت شاهکار 
شدن آن از بحث های عمومی و گیرایی  بود که به برگزاری 
هرچه بهتر و مطلوب تر این جلسه کمک  کرد. موفقیت 
جلسه اول ناشی از عناصری در ایده  محوری این جلسه 
بود که جلسات بعدی فاقد آنها هستند: موضوع ساده و 
نمونه سینمایی آشنا. عنوان جلسه دوم »شناخت رنگ 
در سینما با توجه به سه گانه رنگ کیشلوفسکی« است. 
اول از همه رنگ شناسی در سینما مبحثی نسبتا پیچیده 
محسوب می شود و به خودی خود جذابیت چندانی برای 

دانشــجویان ندارد. این موضوع احتمــاال برای عموم 
دانشجویان شریف ناآشنا و غریب است و از این رو ممکن 
است کشش الزم را در آنها برای حضور در جلسه ایجاد 
نکند؛ اتفاقی که با شدتی کمتر در جلسه سوم روی داده 
است. عنوان جلسه سوم »نگاهی به اقتباس در سینما 
بــا توجه بــه فیلــم »پلــه  آخــر« )اثــر علی  مصفــا( و 
»آگراندیســمان« )اثر آنتونیونی(« اســت. در اینجا با 
موضوعی ساده تر و کلی تر نسبت به جلسه دوم روبه رو 
هستیم، اما نمونه  سینمایی معرفی شده )صرف نظر از 
اثر سینمایی داخلی( مشکالتی را پدید می آورد. اینجا 
با اثری ناآشنا روبه رو هســتیم در حالی که برای چنین 
موضوعی می توان چندین اثر به روزتر، شناخته شده تر و 
شاید گیراتر و محبوب تر را برای بررسی انتخاب کرد. فیلم 
»فرزندان بشر« اثر آلفونسو کوارون را فقط به عنوان یک 
مثال در نظر بگیرید. برای دانشجویان شریف، برخالف 
دانشــجویان دانشــکده هنر یا دانشــجویان ســینما، 
موضوعات و نمونه سینمایی ارجاعی در حداقل نیمی 
از این سلسله جلســات گیرایی چندانی نــدارد. با این 
معیار، در جلسه اول هم موضوع و هم فیلم های مناسبی 
انتخاب شــده بود اما جلســات دوم و ســوم هرکدام در 
حداقل یک بخش از دو بخش »موضوع« و »اثر سینمایی 
نمونه« کشــش چندانی در دانشــجوی عــام به وجود 
نمی آورنــد. با تمام اینها، این نقد فقط به نحوه انتخاب 
مباحــث و موضوعات وارد اســت، یعنی بــا وجود این 
اشــکاالت در انتخاب موضوعات ممکن اســت اجرای 
جلسات ساده و جذاب باشد، دشواری مباحث در طول 
جلسه از بین  برود و مانند جلسه اول، جلسات بعدی نیز 

ساده و دلنشین برگزار شود.

نقدی بر تخصصی بودن موضوعات جلسات نقد و بررسی کانون سینما 

شکاف

آورده اند که ...

هنر و ادبیات

مخاطب در سایه  روشن 
نما یشنامه خوانی

بــا  مخاطــب  مواجهــه   پگاه پزشکی

نمایشنامه به شــکل هایی متفاوت و در طیفی 
گســترده از فرم هــای خوانــش تا اجــرا اتفاق 
می افتد. در یک سوی این طیف، خوانش فردِی 
متن قــرار دارد؛ تجربــه  رویارویی مســتقیم و 
بی واســطه  مخاطب با متن که تمام بار تخیل را 
به دوش او می اندازد. هر شخصیت  چه چهره ای 
دارد؟ چــه صدا و لحنی؟ ایــن جمله را چگونه 
بیان می کند؟ و چندین و چند پرسش دیگر که 
خواننــده  متــن باید پاســخ آنها را بــا تخیلش 
برســازد. متن در تاریکی   است و خواننده خود 
نوری  است که بر متن می تابد. در سوی دیگر، 
اجــرا قرار دارد که در اغلب مــوارد بیننده را در 
مکانی تاریک و در برابر روشنایی  قرار می دهد. 
نمایشــنامه بر صحنه و زیر نور به رنگ و صدا و 
حرکــت درمی آید و بار بســیاری از ســواالت و 
تخیــالت را از دوش ببیننده برمی دارد. هرچه 
جزئیــات اجرا و صحنه پردازی  بیشــتر شــود، 
مجــال تاخت  و تاز کمتری بــرای تخیل فردی 
باقی می مانــد. تردیدها زیر نور متمرکز صحنه 

قطعیت می یابند.
نما یشنامه خوانی در این میان فرمی متفاوت 
است که فرصت مواجهه ای بدیع را به مخاطب 
می دهد. این بار مخاطب با متن تنها نیســت 
تــا خود بر تمــام خطــوط آن نور بینــدازد اما 
در برابــرش نیز روشــنایی محــض نمی بیند. 
سایه روشــِن نمایشــنامه خوانی مخاطــب را 
بــه ایــن چالش دعــوت می کند کــه تخیالت 
خــود را بر مبنــای آنچه می بیند، برســازد. او 
بایــد در هر لحظــه هم بیننده  تصویر باشــد و 
هــم تکامل بخــش آن در ذهن خویــش. این 
ارتبــاط دوســویه با متــن، تجربــه ای خاص 
 و از ایــن رو لذتــی متفــاوت را بــه مخاطــب 

می بخشد.
نکته  دیگری که نمایشنامه خوانی را تجربه ای 
منحصر به  فرد می کند، حضور »متن« به مثابه   
بخشــی از تصویر اســت. متن اینجا نیز مانند 
تجربه  خوانش، حضــوری فیزیکی و واقعی به 
شکل کلماتی روی کاغذ و نه در ذهن بازیگران 
دارد امــا این بار نه در دســتان مخاطب، بلکه 
در برابــر چشــمان او. این بار متن بخشــی از 
تصویر است و با حضورش در دستان بازیگران، 
هر لحظه شــکاف بیــن داســتان و واقعیت را 
یــادآوری می کنــد. ایــن نیز چالــش دیگری 
ا ســت در برابر مخاطــب نمایشــنامه خوانی. 
او نه تنهــا باید عناصــر تخیلــش را از آنچه در 
برابــرش می بیند برگیــرد، بلکــه باید حضور 
متن را در تصویر انکار و شــکاف میان داستان 
و واقعیــت را در ذهــن خود پر کنــد. از این رو 
نمایشــنامه خوانی نه شــکل ساده شــده و نه 
تمرینی برای اجرای تئاتر است، بلکه خود فرم 
 هنری متفاوتی ا ســت برای مواجهه  مخاطب 

با نمایشنامه. 
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 پرواز نت ها 
در ساختمان شهید رضایی 

اگر گذرتان به ســاختمان  در آینه آواها
شهید رضایی افتاده باشد، غزل شفیعی

بعید است کانون موســیقی را ندیده باشید یا 
صدای ساز و آواز آنجا توجهتان را جلب نکرده 
باشــد. یکــی از رویدادهــای ایــن کانــون، 
اجراهایــی بــا عنــوان »هــر هفتــه، هفته ی 
موسیقی« است که آخرین بار سه شنبه بیستم 
آذرماه در همکف ســاختمان شــهید رضایی 
انجام شــد. این برنامه اولین بــار در فروردین 
ســال 95 با اجرای یک گروه موسیقی سنتی 
و نواختــن تنبک و تار کلیــد خورد. در جریان 
این رویداد که ورود آن برای عموم دانشجویان 
آزاد اســت، عالقه مندان موسیقی به تماشای 
اجرای زنده  دانشــجویان می نشینند. ویژگی 
مهم این برنامه برای مخاطب، تماشای رایگان 
اجرای باکیفیت اســت. این رویــداد مجالی 
برای نوازندگان جوان است که اعتماد به نفس 
خود را برای اجراهای رسمی تر تقویت کنند و 
 همچنین با نوازندگان دیگر در سطح دانشگاه 

آشنا شوند. 
آخرین اجــرای این برنامه که سه شــنبه  هفته  
گذشته انجام شد، دونوازی  بود. این دونوازی  
در دو بخش دونــوازی گیتار و تــار و دونوازی 
گیتار اجرا شــد. یکی از نکات قوت آنها زمان 
کوتاهشــان بود بــه طوری که کل ایــن برنامه 
حــدود 20 دقیقه به طول انجامید. این برنامه 
با آنکه ساعت 12 و در زمان ناهار دانشجویان 
برگزار شــد، توانســت تعداد قابــل توجهی از 
دانشــجویان را به همکف ســاختمان شــهید 
رضایی بکشــاند. برگزاری ایــن رویداد در این 
مکان موجب شد فضایی دوستانه به وجود آید 
که البتــه چندان از فضــای درون خود کانون 
هــم دور نبود و هر دانشــجویی می تواند آن را 
تجربه کند. در این فضا عالقه مندان موسیقی 
و کســانی که از موســیقی سررشــته ای دارند 
دور هم جمع می شوند، موسیقی می شنوند، 
دربــاره  آن صحبت می کنند و گاهی هم ســاز 

می زنند.
مهم ترین نکته درباره  سلســله  برنامه های »هر 
هفتــه، هفته ی موســیقی« آن اســت که این 
برنامه ها در واقع فضایی را ایجاد کرده اســت 
که کمبود آن در ســاختمان شــهید رضایی تا 
حدودی حس می شــود؛ کاری کــه می تواند 
الگویی برای دیگر گروه ها باشــد تا حصار بین 

خود و دانشجویان عالقه مند را بشکنند. 

خوش نویس: هاجر جوادی

3. نوبت امیر بود2. پایان 1.یکی از هفت بازی نرد 



صفحـــــــه آخـــــــــر

روزنامــه  شــماره  ایــن  ســالم.   :0915****418
فرصــت خیلی خوبــی بود که بــه مســاله آزار یکی 
از دانشــجوها توســط اســتاد کــه قضیــه اش توی 
 دانشــگاه پخش شــده هــم بپردازید که متاســفانه 

از دست رفت!
  اون همیشه فرصتش هست، رخصتش 

نیست متاسفانه!

. :0990****795
  آره دقیقــا. البته نظر شــما هم محترمه 

ولی من شخصا معتقدم که »؛«.
270****0919: ســالم. با تشــکر از پرونده شماره 
قبل. کاش سوالی به نظرســنجی اضافه می کردید 
کــه پوشــش شــما چیســت؟ شــاید همیــن یــک 
پرســش را می توانســتید بــرای یک راه حــل کارآمد 

بررســی کنید تا شــاید حتی بــه مبارزه هم نرســد. 
گاهــی کلیــد اصلی حل یــک معضــل در خودمان 
 اســت و نیــازی بــه گردیــدن دور جهان نیســت... 

ممنون
  بلــه، قطعا یه تیرانداز نظــرش اینه که به 
جای اینکه تفنگش رو بذاره کنار، جلیقه ضدگلوله 

تن آدما بکنه!

اس ام اس

عکس و مکث
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تحفه نه طنز

استاد شریف ما

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

استاد شــریف ما از یکی اســتادهای درسی که دوتا 
استاد داشت، پرســید: »ببخشید استاد! فرق شما با 

اون یکی استاد چیه؟«
دانشــجوی شریف ما برای اعتراض به برگه امتحانی 
پیش یکی از استادهای دانشــکده اقتصاد رفته بود. 
استاد تا برگه را دید گفت: »مزخرف نوشتی ها. معلوم 
است که هیچی از درس یاد نگرفتی.« کمی مکث کرد 
و گفــت: »اما بازم از خیلی از مســئول های اقتصادی 

نظام بیشتر بلدی.«
استاد شریف ما گفت: »فرض کنید می خواهیم یک 

گوسفند را شبیه سازی کنیم، مثال یکی مثل شما!«
اســتاد شــریف ما در کارگاه از دانشــجوی شریف ما 
خواست از جعبه ابزار انبردست را پیدا کند و به او بدهد. 
دانشــجوی شــریف ما بعد از مدتی فکــر کردن بدون 

انبردست آمد و گفت: »انبردست چیه؟«
دانشجوی شریف ما ساعت 11:30 شب در خوابگاه 
از ســمت حیاط روی پنجره اتاقــی می کوبید. بعد از 

اینکه ساکنین اتاق می پرسند که چرا این کار را می کنی 
و می گوینــد داری برای ما مزاحمــت ایجاد می کنی، 

گفت: »ای بابا! فکر می کردم اتاق خودمان است.«
یک استاد شریف ما داریم که خودش دو ساز ویولن و 
سه تار را می نوازد و در جشن های دانشکده ای هم برای 
اهالی دانشکده ســاز می زند. یک استاد شریف مای 
دیگر هم داریم که نمی توان جلویش ساز زد و به سختی 

اجازه اجرای موسیقی زنده در جشن ها را می دهد. 
استاد شریف ما بعد از اصرار زیاد یکی از همسایه هایش 
که در دانشگاه دیگری رشته دیگری می خوانده برای 
نوشــتن ریکام، قبول کرده برایش ریکام بنویســد. در 
متن ریکام هم نوشــته »او همســایه طبقه باالیی مان 
است و من هر روز صبح در پارکینگ می بینمش که به 
دانشگاه می رود. به نظر می رسد آدم مسئولیت پذیر و 

وقت شناسی باشد.«
اســتاد شــریف ما بعد از اینکــه برگه هــای امتحان 
میان تــرم را تصحیح کرد، ســر کالس گفــت: »من از 

دیدن نمره های شــما بغضم گرفت. کم بودن نمره ها 
نشــان دهنده این است که امتحان استاندارد نبوده و 

وقت کافی نداشته است.«
تی ای شریف ما گفت: »خب حاال بیایید یه کم با هم 

کانسپچوال دیزاین بازی کنیم.«
تی ای شــریف ما برای محاسبه ریشه سوم یک عدد، 
به جای اســتفاده از ماشین حســاب ویندوز، متلب را 

باز کرد.
استاد شریف ما مدل دستگاهی را که دانشگاه برای 
آزمایشگاهش به قیمت زیادی خریده است، نمی داند.
حراســت شــریف ما از یکی از دانشــجوها که کارت 
دانشــجویی اش را فرامــوش کــرده بود، اســم رئیس 
 .X دانشکده اش را پرســید. دانشجو جواب داد دکتر
بعد از آنکه حراست قبول کرد و اجازه ورود به دانشگاه را 
به دانشجو داد، او گفت: »حاال من را االن راه دادید. اما 
رئیس دانشکده دکتر Y است. چند وقت پیش عوض 

شد. برای دیگران حواستان باشد.«

اطالعیه یکی از 
آبدارخانه های 

دانشکده عمران

زیرگیری از چرخ نیلوفری
»آیا مشتق و انتگرال گرهی 
از کالف ســردرگم مصائب 
پرشمار انسان پست مدرن 
بــاز می کننــد؟« »قانــون 
چندم نیوتن به چه کار ما در 
زندگی می آید؟« »چرا باید از 90 دقیقه آزادی و 
سرخوشی صرف نظر و 5400 ثانیه از عمر گران 
را در اســارت کالس شــیمی عمومی با نگرش 
مولکولی تلف کنیم؟« گزافه نیست اگر ادعا کنیم 
که اهمیت پاسخ  دادن به این دست پرسش های 
بنیادین مغزهای در آستانه  فرار، هم تراز وجوب و 
لزوم یافتن جواب سوال قدیمی و ریشه ای بشر 
مبنی بر آنکه »ز کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود/ 
به کجا می روم آخر ننمایی وطنم« قرار می گیرد. 
لذا با انگیزه  متعالی روشــنگری و زدودن زنگار 
جهــل از آیینــه  دل ها، به شــرح فضائل دروس 
دانشــگاهی و تاثیرات سودمندشــان بر زندگی 

نخبگان می پردازیم.
ریاضی: در روزگاری که روشنفکرنمایان منحط 
مشــغول زدن بر کــوس فردگرایــی و نکوهش 
سنت حسنه هســتند، این علم متعهد، ضمن 
اثبات صفر شدن فرد تنها در زیر انتگرال حیات 
و توصیــف محاســن توابع مختلــط و زوج های 
مرتــب، یکه گرایی را زیر ســوال برده و علما را به 
زوجیت ســوق می دهد، برای ادامه  مســیر نیز 
اصل »)F)x(=F)-x« را تجویز و زوج های جوان 
را به تفاهم دعوت می کند. کارکرد مهم دیگر این 
دانش، پرده برداری از توخالی  بودن طبل ادعای 
افــراد خودهمه چیــزدان اســت چراکه مطابق 
تعالیم روح بخش علم حساب، تنها زیرمجموعه  

مشترک تمام مجموعه ها، تهی  است.
فیزیــک: با احاطــه بــر مبحــث مطلع االنوار 
درمی یابیم که آدمیان همچون آینه ها هستند و 
باید از آنان که غرور محدب یا اعتماد به  نفس مقعر 
دارند دوری گزید تــا ما را کوچک تر یا بزرگ تر از 
آنچه هستیم، نشان ندهند. رابطه  عمیق و گهربار 
»)F=)Gm1m2(/)R^2« نیز که تنظیم کننده  
فاصله  ایمنی بین افراد جوامع جهان سوم است، 
ضرب المثــل و قول رایج امــا دروغین »دوری و 
دوستی« را ملغی می سازد. القصه، اگر بر ابعاد 
و زوایای پنهان و آشکار این شاخه  نه چندان سر 
به  زیر از درخت دانش مسلط باشیم، آخرت که 
خیر، اما الاقل دنیایمان را آباد خواهیم کرد زیرا 
در سایه سار آموزه هایش فرامی گیریم که در شب 
پرتنش امتحان به چه لطایف الحیلی تغییر شکل 
االستیک داده و سطح مقطعمان را کاهش دهیم 
اما بالفاصله پس از پایان آزمون به حالِت ز غوغای 
جهان فارغ گذشــته بازگردیــم. مضافا اینکه با 
تأســی به قوانین حرکت پرتابه، عملکرد خوب و 
قابل قبولی در رقابت های angry birds داریم.

شــیمی: به مدد تــورق رســاله  دل انگیز عالمه 
رادرفورد، خالــی  بودن 90 درصــد از مغز افراد 
متکبر و خویشتن طالپندار، در صورت بمباران  
شدن توســط پرتوهای بت شــکن آلفا بر انظار 
عمومی آشکارشده و آحاد اتم های ملت، درصدد 

حفظ فاصله  تعادلی با این جماعت برمی آیند.

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به حوزه، به وحدتی که قرار بود بین حوزه و دانشــگاه ببینیم ولی هرکدام 
ســاز خودش را زد و معلوم نیســت آخر آبشــان در یک جوی خواهد رفت یا نــه؟ تقدیم می کنیم بــه مطهری ها و 
شــریعتی هایی که جای خالی شــان هم در حوزه و هم در دانشــگاه بدجور حس می شــود. تقدیــم می کنیم به 
شریفی هایی که مشکل درد عشقشان را مهندسی حل نکرد و گذرشــان به حجره و درس خارج افتاد تا بلکه آنجا 
گمشده شــان را پیدا کنند. تقدیم می کنیم به حوزه دانشــجویی شــهید شــریف که حال و هوای پنج شنبه های 

مسجدمان و بعضا خودمان را حسابی عوض می کند.
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