
اولین تصویر سیاهچاله و تبلور آرزویی برای شریف
 خبر مهم این روزهای علم، بی چون و چرا مشاهده اولین 

شانت باغرام

تصویر ســیاهچاله است! داســتان این مشاهده علمی 
آن چنان جذاب و هیجان انگیز اســت که هر قسمت آن 
روایتی دارد در خور فکر و اندیشــه! 21 فروردین ماه طی 
یک کنفرانس خبری، تیم بین المللی تلسکوپ افق رویداد 
)Event Horizon telescope( اعالم کرد که برای اولین بار تصویر یک سیاهچاله 
را ثبت کرده اســت. تصویر از ابرسیاهچاله مرکز کهکشان M87 به فاصله 53 
میلیون ســال نوری از ما اســت! در تصویر سایه سیاهچاله و حلقه ای نورانی از 
دیسک برافزایشی اطراف سیاهچاله که دچار همگرایی گرانشی نیز شده است، 
دیده می شود. سیاهچاله ای که 6.5 میلیارد برابر خورشید جرم دارد. این تصویر 
یکی از مهم ترین شــاهدهای رصدی وجود ابرســیاهچاله در مرکز کهکشان و 
هم خوان با نظریه 104ساله نسبیت عام اینشتین و مفهوم سیاهچاله ای است 

که از قدمت آن بیش از 50 سال می گذرد.

یکی از جنبه های درخور فکر این داستان، نوع کار علمی انجام شده است. ایده 
استفاده از آرایه تلسکوپ های رادیویی برای مشاهده سیاهچاله ها در سال 1993 
میالدی مطرح شــد و پس از دریافت بودجه های حمایتی با گذشت ربع قرن و 
با همکاری دانشــمندانی در حوزه های نجوم، فیزیک، علوم کامپیوتر و علوم 
مهندســی به نتیجه رسیده است. تلسکوپ افق رویداد؛ آرایه ای از 8 تلسکوپ 
رادیویی است که در شش نقطه از زمین هم زمان شده و با تکنیک بسیار دقیق و 
پیچیده تداخل سنجی توانسته است که به صورت موثر تلسکوپی به قطر زمین و با 
قدرت تفکیک بسیار باال )معادل توانایی رصد یک سیب بر روی کره ماه( بنا کند.
اما این تصویر پندها و درس های شنیدنی نیز به همراه خود دارد: الف( علم در 
مرزهای آن، فرایندی است در حال جریان؛ ولی فرایندی است کند! از طرح ایده 
تا به دست آوردن این نتیجه حیرت انگیز بیش از ربع قرن طول کشیده است. این 
بدین معنا است که فرایند فهم طبیعت نیاز به تامل، پژوهش و همکاری بلندمدت 
دارد. جامعه علمی که مجزا از جامعه انسانی نیست با این فهم و دانش که برای 

کشــف های بزرگ باید سرمایه گذاری و مدیریت بلندمدت داشت، این پروژه را 
حمایت کرده اســت. ب( این پروژه بالغ بر 200 پژوهشگر، 13 موسسه اصلی 
و بیش از 50 دانشگاه و موسسه را به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر خود 
کرده است. این نشان می دهد که علم در مرزهایش با همکاری های بین المللی 
به نتایج شگرف می رسد. سهم ارتباطات و همکاری های جدی بین المللی در 
پیشبرد علم از اهمیت بسزایی برخوردار است و بدون آن وضعیت علمی کشور 

وارد فاز جدید نخواهد شد.
بی شک دهه 2020 میالی با کشف های بسیار مهم در کیهان شناسی و نجوم 
همراه خواهد بود. بدون تردید درباره انرژی تاریک، ماده تاریک، کیهان اولیه، 
سیاهچاله ها، فهم گرانش، امواج گرانشی، سیارات فراخورشیدی و حیات در 
کیهان اتفاقات بزرگی خواهد افتاد و بســیار دل انگیز خواهد بود که دانشگاه 
شریف ما با وارد شدن در همکاری های جدی و مهم بین المللی در این زمینه ها 

سهمی در این هیجان درخشان دوست داشتنی پیش رو داشته باشد.
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 سنگ بزرگ
 رویدادهای بزرگ برای انجمن های علمی 
چه فایده ای دارند؟

  جامعه دینی و تنگنای بروکراسی دولتی
گفت وگو با محسن حسام مظاهری پیرامون رابطه انقالب و جامعه دینی

منجمان موفق به گرفتن اولین تصویر از سیاهچاله شدند 

رخساره نشان دادی
4و5بی دین و دلم کردی

سرمقاله



نشست صمیمانه واحد خواهران نهاد با دختران فعال فرهنگی 

همه دعوت بودند ولی همه نیامدند
z	Sharif As-  شماره  ششم نشــریه

Sanayia، اولیــن نشــریه  به زبان 
انگلیسی، منتشر شد. از آغاز کار، 
این نشــریه به دلیل انتخاب زبان 
انگلیســی و خالقیــت در توزیــع 

نشریه مورد توجه قرار گرفت، اما این 
شماره به صورت عادی و مشابه سایر 
نشریات توزیع شد. نشریه در ابتدا با 
معرفی فیلم آغاز می شــود، ساختار 
و محتــوای آن این ایــده را به ذهن ما 
مــی آورد که آیا ایــن اطالعات در یک 
جســت وجوی ســاده قابل دسترس 
نیست؟ چه موضوع متفاوت و جدیدی 
بیان  شده  است؟ سپس متنی ورزشی 
را مشــاهده می کنیم که خواندنش با 
خواندن صفحه  ویکی پدیای آن تفاوت 
اندکی دارد! در ادامه به جنجالی ترین 
بخش نشــریه می رســیم که بــا کنار 
هم قرار دادن دو تصویر و با اشــاره به 
دختران شریفی، سعی در ایجاد حس 
شــادی در مخاطب دارند اما بیشــتر 
حس انزجار نســبت به محتوای آن، 
در مخاطب ایجاد می شود. آیا صرف 
خنــده دار بودن مهم اســت یا محتوا 
و مفهــوم طنز هم اهمیــت دارد؟ در 
انتها الزم است تولیدکنندگان نشریه 
به نتیجه برســند هنگامی که مطلب 
جدیدی برای ارائه ندارند، آیا الزم است 

نشریه چاپ کنند یا خیر؟

z	 شــماره  ســی وچهار م نشــریه  اوج نیز
منتشر شــد. در ابتدا با متنی جذاب و 
پخته وارد نشریه می شویم. وجود متنی 
دربــاره  جنگ ایران و عــراق و مرتبط با 
ساختار کلی نشــریه، جلوه  ویژه ای به 
آن داده  اســت. همچنین نوشــته ای 
درباره  کار دانشجویی، بررسی ضررها 
و منافــع آن و انتقال ایــن تجربیات در 
بین نســل ها، می تواند به آگاه شــدن 
نسل های جدیدتر کمک کند و از نکات 
مثبت این شــماره  نشــریه اســت. در 
پایان نشریه نیز به متنی کوتاه و مفید با 
موضوع رفتار سازمانی برمی خوریم که با 
توجه به عدم آموزش های الزم در فضای 
آکادمیک، جای خالی بررسی این گونه 

مسائل در نشریات حس می شود.

	z»بارون درخت نشین« یک داستان 
زیبای دیگر از ایتالو کالوینو است که 
با ترجمه پرویز شهدی و به همت نشر 
چشمه منتشر شــده است. داستان 
فرزندی از یک خانواده اشــرافی که 
در 12ســالگی از خانــه قهــر کرده و 
تصمیم می گیرد روی درخت زندگی 
کند! به مــرور زمان ایــن کار برای او 
حالت جدی و آگاهانه ای پیدا می کند 
و بــارون تا آخر عمــر، پایش به زمین 
نمی رســد. البته او دوست ندارد تنها 
باشد و خوشبختی انسان را در جمع 
می داند، اما هیچ اجتماع مناســبی 

پیدا نمی کند. 

z	 داســتان »در رویای بابل« درباره یک
کارآگاه خصوصــی اســت که کارش 
کساد اســت، حتی اجاره خانه اش را 
هم نمی تواند بدهــد و زندگی خیلی 
بدی دارد؛ زندگی ای که می توانست 
بهتــر از ایــن باشــد، اگــر کارآگاه 
داســتان ما اینقدر در موقعیت های 
مهم زندگــی اش در رویای بابل غرق 
نمی شد. بابل یک ســرزمین رویایی 
است که کارآگاه در آنجا یک قهرمان 
همه فن حریف اســت؛ روایت ریچارد 
براتیگان از داســتان زندگی خیلی از 
آدم های امروزی، باز هم از نشر چشمه 

و با ترجمه پیام یزدانجو.

z	 فلسفه مالل« انتخابی برای عاشقان«
فلسفه است که به بهترین شکل بحران 
مالل را در عصر حاضر شرح می دهد. 
الرس اسوندسن با زیرکی این سوال را 
مطرح می کند که مالل زندگی معاصر 
نه از فقدان معنا، که شاید از ازدیاد معنا 
باشــد و بیشــتر ما با مالل بسیاری به 
شکل تنهایی، تکرار و روزمرگی زندگی 
می کنیم، بی آنکه بدانیم. فصل ابتدایی 
کتاب طرح مسأله و تعریف مفهوم مالل 
و چیستی آن اســت و فصل پایانی در 
پی پاسخ دادن به این سوال که با مالل 
چه می توان کرد؟ آیا عالجی برای این 
مرض معاصر وجود دارد؟ این کتاب را 
افشین خاکباز ترجمه و فرهنگ نشر نو 

آن را روانه بازار کرده است.

کار + پروژه = کاروژه
کاروژه طرحی اســت که هدف آن بهینه ســازی فرآیند کارآموزی 
دانشــگاهی است. روند طرح به این صورت است که دانشجویان 
در طرح ثبت نام می کنند و پــس از مصاحبه، گذراندن دوره های 
مهارت سنجی و شرکت در بازدیدهای صنعتی موقعیت کارآموزی 
خود را انتخاب می کنند. تیم کاروژه مسئولیت برگزاری مصاحبه، 
دوره ها و بازدیدها را بر عهده دارد و ســپس بــا توجه به داده های 
موجود، محل کارآموزی مناسب را به دانشجویان معرفی می کند. 
پس از حضور دانشــجویان در محل کارآمــوزی، کاروژه به صورت 
پیوســته وضعیت کارآموزی و شرکت را پایش می کند و با برگزاری 

جلسات و دوره های ویژه در پی ارتقای کیفیت دوره  کارآموزی است. 
تنها دانشجویانی که می توانند تابستان امسال درس کارآموزی را 
بگذرانند، امکان ثبت نام در طرح را دارند. حتی دانشجویان علوم 
پایه عالقه مند به شــرکت در کاروژه نیز می توانند از موقعیت های 
کارآموزی مرتبط که وجود دارد، اســتفاده کنند. برای اخذ درس 
کارآموزی ثبت نام در کاروژه کافی نیســت و تمامی فرایند اداری-
آموزشی اخذ کارآموزی باید طی شــود و ثبت نام در کاروژه تغییر 
در روند معمول دانشــگاه ایجاد نمی کند. برای ثبت نام و کســب 

اطالعات بیشتر تا 30 فروردین به karoje@ مراجعه کنید.

بزرگداشت مردان بزرگ
در این چند روز باقی مانده تا پایان هفته، دو رویداد شهدایی در پیش رو 
داریم؛ اولی دیدار دانشــجویی با خانواده سپهبد شهید، علی صیاد 
شیرازی است که به همت بچه های کنگره شهدا برگزار می شود. برای 
شرکت در این دیدار امروز ساعت 15 به کنگره شهدای دانشگاه مراجعه 
کنید؛ البته قبل از آن با آیدی kongere_shohada_sut@ هماهنگ 
کنید! ضمنا این دیدار ویژه خواهران است. برنامه دوم، مراسم بزرگداشت 
خانواده  شهدا و ایثارگران دانشگاه است که اداره امور دانشجویان شاهد 
و ایثارگر آن را برگزار می کند. این بزرگداشــت فردا ســاعت 14:30 تا 

16:30 در سالن جابر برگزار می گردد.

بیا تا جوانم بده رخ نشانم
ماه شــعبان، ماه اعیاد مبارک شیعیان اســت. بچه های هیأت الزهراء 
)س( هم برای این ایام حسابی دست به کار شده اند؛ از شمال تا جنوب 
دانشگاه که حرکت کنید، ایستگاه های صلواتی کام دانشجویان را با 
شربت و شیرینی و البته کتاب شیرین می کنند. مسجد دانشگاه هم 
مانند همیشه پذیرای محبین ائمه معصومین )ع( است؛ امروز جشن 
میــالد حضرت علی اکبر )ع( و روز جوان از ســاعت 18 با ســخنرانی 
حجت االسالم هدایت و مدیحه سرایی کربالیی احمدی برگزار می شود. 
همچنین کســانی که مایلند در برنامه های آتی هیأت توفیق خادمی 
داشته باشند به کانال هیأت به نشانی azzahraasharif@ مراجعه کنید.

دیروز، نهاد رهبری دانشگاه 
میزبان دخترانی از گروه ها 
فرهنگــی  تشــکل های  و 
دانشــگاه بود تــا زمینه ای 
فراهم کند برای هم افزایی 
و اتحاد دختران در جهت رفع مشکالت 
مشــترک آنها. افــرادی از همه گروه ها و 
تشــکل های فرهنگی دانشــگاه دعوت 
شده بودند اما تعدادی از دعوت شدگان 

در جلسه حاضر نشدند.
مــرادی،  صحبت هــای  بــا  جلســه 
دانش آموخته شریف و از  فعاالن فرهنگی 
سابق دانشگاه که اکنون به عنوان مسئول 
واحــد خواهران نهاد انتخاب شــده آغاز 
شد. وی هدف اصلی این جلسه را ایجاد 
زمینــه تعمیــق و تقویت دوســتی ها در 
جامعه دختران و ارائه گزارشی از برنامه ها 
و اهداف واحد خواهران نهاد معرفی کرد.

فکرهای بزرگ واحد خواهران نهاد
به گفته مرادی فعالیت های شاخصی که 
بــرای واحد خواهران نهاد تعریف شــده 
عبارتنــد از: رصد فرهنگــی زمینه های 
حضــور و عملکــرد پیــش روی دختران 
شــریف در دانشگاه و خوابگاه ها، تالش 
برای هم افزایی گروه هــای فعال و مؤثر، 

ارتقای کیفی و کمی برنامه های صنفی، 
تربیتی و فرهنگی دختران، ایجاد زمینه 
بهره گیری از بدنه فارغ التحصیالن فعال 
و خوش فکر شریفی اســت که مصادیق 
عملیاتی این اهداف در چهار بخش نمود 
پیدا می کند: همکاری فعال و مســتقیم 
با معاونــت فرهنگی نهــاد در راه اندازی 
مرکز فرهنگ خانــواده، راه اندازی دفتر 
مشــاوره ترنج )تعالی و رشد نسل جوان( 
با همکاری معاونت فرهنگی نهاد با هدف 
ارائه مشــاوره در حوزه هــای گوناگون؛ 
از اعتقادی و خانــواده و ازدواج گرفته تا 
جهت گیری هــای تخصصــی و علمی، 
مجمــع دختران شــریف کــه مهم ترین 
فعالیت واحد خواهران نهاد است. بخش 
آخر فعالیت هایی که برای واحد خواهران 
نهاد تعریف شده، تالش برای پشتیبانی 
از فعالیت های گروهی و نشاط آور و رصد 

مشکالت دختران در خوابگاه است.

نباید به سلیقه ای خاص محدود شویم
جلســه با حضــور معــاون فرهنگی نهاد 
رهبری، حجت االســالم عبدالهی ادامه 
پیــدا کرد. عبدالهی بیــان کرد که تصور 
نادرستی از کارویژه نهاد وجود دارد و آن 
این است که فعالیت های نهاد در عرض 

فعالیت های فرهنگی دانشگاه است در 
حالی که نهــاد باید به عنوان پشــتیبان 
انجام وظیفه کند. این پشــتیبانی فقط 
عملیاتی نیســت وکارویژه نهاد، راهبری 
فعالیت های فرهنگی در دانشگاه است. 
وی اظهار داشت خطاست که ما در عرض 
فعاالن فرهنگی دیده شویم و نباید بخشی 
از فعاالن فرهنگی با سالیق خاص باشیم. 
این گزاره واکنش برخی حضار را به همراه 
داشت و لغو برخی برنامه های فرهنگی را 
دلیلی بر صحبت های خود می دانستند. 
عدم حضــور نمایندگانــی از طیف های 
ظاهــرا متفاوت با اغلب حضار شــاید به 
همین دلیل باشد و این سوال را در اذهان 
ایجاد کند کــه آیا عملکرد نهاد تا به حال 
به گونه ای بوده که همه فعاالن فرهنگی 

چنین نقشی برایش قائل باشند؟
عبدالهی اذعان داشــت که می خواهیم 
به واسطه این مجمع نشان دهیم در نسل 
ما، مسائل فرهنگی بین همه تا حد زیادی 
مشــترک اســت و اختالفات می تواند با 
مباحثه حل شود. مســئول نهاد رهبری 
در این جلســه نتوانســت حاضر شــود و 
جلســه با تقدیر از اعضای ســابق هیأت 
اندیشــه ورزی و پرســش و پاسخ حضار و 

مرادی به پایان رسید.
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بخشخبری



رویدادهای بزرگ برای انجمن های علمی چه فایده ای دارند؟

سنگ بزرگ

حرف های زیادی در سیل
1. اگر بدانید در یک دعوای رسانه ای 
به عنــوان مخاطــب و عضــوی از 
افــکار عمومی گیــر کرده اید، ضرر 
نمی کنیــد؛ مثال بــا دیدن هــر فیلم یا 
پاســخش سریع و شــدید رگ گردنتان 
بیــرون نمی زنــد و دادتان به آســمان 
نمی رود، نه بیل به دست بودن یک نفر 
برایتان مالک همه چیز می شود نه داد و 
بیداد دیگری. کمی تحمل و حوصله تان 
باالتــر می رود جدا از هر واقعیتی که در 

بیرون هست. 
2. جملــه »از حضــور در مســیل ها 
خودداری کنید« را با »رودخانه کشکان 
در منطقه فالن و بهمان طغیان خواهد 
کرد« به همراه اندک نقشه ای از منطقه 
مقایســه کنید. کــدام بــرای مخاطب 
فهمیدنی تــر اســت؟ طبیعــی اســت 
رسانه ای که بناست تمام کشور را پوشش 
دهد، از عهــده این حجــم از جزئیات 
بر نمی آید. اینجاســت که بــاز هم باید 
حسرت رسانه های قدرتمند و حرفه ای 
محلــی را بخوریم و البته هشــدارهایی 
که ادبیات و سطح بندی شان برای همه 
مــردم مفهوم و ملموس و تمرین شــده 

باشد. 
3. هیأت مذهبی ایرانی ترین NGOای 
است که توانسته در گذار ایران از سنت 
به دنیــای مدرن هم خــودش را زنده و 
به روز نگــه دارد. موکب ها هم که از دل 
این هیأت ها و با هدف حضور در مراسم 
تازه رونق گرفته اربعین شکل گرفته اند، 
در تجربه زلزله سرپل ذهاب و سیل 98 
کارکردهــای اجتماعی بیشــتری پیدا 
کردند؛ ســاختارهایی که توان و تجربه 
کار در شــرایط اضطــرار و ظرفیت الزم 
برای ســازماندهی نیروهای مردمی در 
شرایط بحرانی و امدادرسانی را دارند. 
این اتفاقات بار دیگر ارزش ساختارهای 
اجتماعی و مردمی برخاسته از فرهنگ 

بومی را به ما نشان داد. 
4. نهاد دین سال هایی است که درگیر 
چالش و سوال های کارکردی در بخشی 
از افکار عمومی است. این سوال در کنار 
احســاس بی اهمیت بودن مشــکالت 
مردم برای حاکمان و مشغول بودن آنها 
به مسائل منطقه، باعث تکرار شعارهایی 
مانند نه غزه نه لبنان یا خشم نهفته در 
سوال مردی شد که استاندار خوزستان 
را از کــوره به در برد. حضور بخشــی از 
بدنه نهاد دین یا منسوبان حاکمیت در 
امدادرسانی داوطلبانه دست کم برای 
ســاکنان آن مناطــق از تیــزی و تندی 
ســوال های باال کاســت تا نشان دهد 
همراهی ساده و حداقلی و اندک حضور 
در میان مــردم توان حــل چالش های 
کارکردی و ســوال هایی را دارد که فارغ 
از درســتی، بســیاری مواقع بی جواب 

مانده اند.

صنایعی ها GameIn را دارند، م.شیمی ها با 
SC3 سر و کله می زنند، مکانیکی ها مسابقه 
ملی و جشــنواره صنعتی خودشان را برگزار 
می کننــد، برقی ها با ســمپوزیوم و ماکاتون 
مشغولند و کامپیوتری ها در یک زمستان هم 
WSS و AIChallenge ساالنه شان را برگزار می کنند و هم 
ایده می زنند و Data Days و TEDx را پایه گذاری می کنند. 
انجمن هــای علمی مــا با پدیــده »رویداد بــزرگ« غریبه 
نیســتند؛ رویدادهایی چند روزه، با ده ها میلیون بودجه و 
چند ده یا چند صد شرکت کننده از داخل و خارج دانشگاه و 
نیروی اجرایی به وسعت یک دانشکده. هنگامی که بسیاری 
از انجمن های علمی با چنین برنامه هایی غریبه نیستند، 
باید به این ســوال پرداخت: ریشــه این رویدادهای بزرگ 
چیست و چرا برگزار می شود؟ این رویدادها چه تاثیراتی بر 
فضای انجمن های علمی، دانشکده ها و دانشگاه دارند و 

چه مسائلی را ایجاد می کنند؟

چرا رویداد بزرگ؟
اکثر رویدادهای بزرگ دانشــکده ها، با یک دغدغه ســاده 
آغاز می شود؛ مثال آموزش مهارت های ساده بازاریابی در 
محیطی مشابه بازار کار، ترویج مهارت های برنامه نویسی 
دانشــجویان ترم های پایین، حل چالش های مهندســی 
به وســیله ابزارهای کامپیوتری و دیگر مســائلی که در هر 
دانشکده ای ممکن است وجود داشته باشد. چیزی که به 
این رویداد وسعت می بخشد، شاخ و برگ دادن به آن برای 
باال بردن کیفیت اســت، و اینجاســت که تیم های اجرایی 
و مهم تــر از آن، نیــاز مالی ســربرمی آورند و چــه برای باال 
بردن کیفیت و چه برای اقناع اسپانســر، گستره فعالیت و 
شرکت کنندگان، به خارج از دانشگاه هم می رسد. این گونه 
است که رویداد از یک برنامه ساده دانشکده ای به رخدادی 
وسیع با شرکت کنندگانی از دانشگاه های مختلف تبدیل 

می شود و کل دانشکده را به تکاپو می اندازد.

مزدی از جنس تجربه
معمــوال بین تصویب یــک رویداد در انجمــن علمی تا روز 
برگزاری و پایان آن چندین ماه زمان اســت. روند برگزاری 
رویــداد از انتخاب مســئول و بدنه تصمیم گیــر از فعاالن 
دانشکده آغاز می شود و شــروع کار اجرایی نیز با انتخاب 
تیم هــای برگزاری اســت. طی این چند مــاه، از تیم های 
علمی و فنی که به مطالعه و طرح مسأله مشغولند تا تیم های 
تبلیغات و جذب اسپانسر، یا حتی مدیریت منابع انسانی، 
هر کدام به وظیفه ای می پردازند که نمونه مشابهی از کاری 
آکادمیک یا صنعتی است که در آینده با آن درگیر خواهند 
بود. حتی شــخص نگارنده افرادی را بــه خاطر دارد که با 
رزومه ای متشکل از برگزاری رویدادهای مختلف، موفق به 

اخذ پذیرش از چند دانشگاه ها در آمریکا شدند.
جنبه دیگر پرورش برگزارکنندگان یک رویداد، همکاری با 
افراد مختلف انجمن علمی اســت؛ همکاری با افرادی که 
تجربه ها و ذهنیت های متفاوت دارند، طی یک مدت قابل 
توجه، عالوه بر اینکه دایره آشنایی اعضای دانشکده را باال 
می بــرد، ذهنیت خوبی از انجمن علمی و فعالیت های آن 

در ذهن دانشجوهای جوان تری به جا خواهد گذاشت که 
در رویدادها با انجمن علمی همکاری می کنند؛ برای مثال 
در انجمن علمی مهندسی کامپیوتر در هر یک از چهار سال 
گذشته دو دانشجوی ورودی از طریق فعالیت در رویدادها 

جذب شورای مرکز انجمن علمی شده اند.

برندسازی دوطرفه
احتماال فکر می کنید پیوند نام »دانشگاه صنعتی شریف« 
با یک رویداد موفق را بتوان از دالیل رونق آن رویداد شمرد. 
تا حدی از واقعیت هم به دور نخواهد بود؛ هم اسپانســرها 
تمایل دارند رویدادی در مشهورترین دانشگاه صنعتی کشور 
را پشتیبانی کنند و هم شرکت کننده های خارج از دانشگاه 
پس از شــنیدن نام دانشــگاه تصور رویدادی با کیفیت باال 
خواهند داشــت. اما این همه ماجرا نیســت؛ رویدادهای 
مثل ماکاتون و SC3 که با ده ها مخاطب به مدت چهار دوره 
برگزار شــده اند، به خودی خود به اندازه ای بزرگ می شوند 
کــه به تبلیغی برای دانشــگاه و دیگــر رویدادهای آن بدل 
شوند. برای مثال، بسیاری از دانش آموزانی که به رشته های 
 AI Challenge کامپیوتری عالقه مندند، شریف را با رویداد
می شناســند و در آن شرکت کرده اند. حتی برای شرکت ها 
و ســرمایه گذاران نیز چنین امکانی برقرار اســت؛ با اینکه 
بســیاری از ســرمایه گذاران صرفا با برند دانشگاه صنعتی 
شریف کار دارند، اما کیفیت رویدادها و خوش حسابی یک 
انجمن علمی می تواند باعث ســرمایه گذاری بیشــتر یک 

اسپانسر برای برنامه های دیگر شود.

معایب برگزاری رویداد بزرگ
رویدادهای دانشجویی ما بی عیب و ایراد نیستند. هنگامی 
که رویــدادی به بزرگی و مقیــاس AI Challenge با حدود 
2700 شــرکت کننده را بــا نیروهــای دانشــجویی برگزار 
می کنید، برخورد با مشــکالت ریز و درشت اجتناب ناپذیر 
اســت. اولیــن مشــکل، وقت گیــر بــودن رویــداد بــرای 
برگزارکنندگان اســت. در حالی که بسیاری از دانشجویان 
حتی از فرجه خود برای نوشتن گزارش آزمایشگاه و تمرین 

و پروژه اســتفاده می کنند، اجــرای رویدادهای ثقیلی که 
چندین ماه وقت می برد، مســأله ای جدی است و می تواند 
ســبب لطمه خوردن به وجوه دیگر دانشــجویی فرد شود. 
البته مسأله دیگری نیز به طور کلی در برنامه های دانشجویی 
کوچک و بزرگ وجود دارد و آن بحث اســراف منابع اســت. 
برنامه های ریز و درشت گروه ها، چه در دانشکده ها و چه در 
تشکل ها و کانون های فرهنگی، ریخت وپاش های متعدد 
دارد؛ از موارد ساده ای مانند مصرف بی رویه کاغذ تا شام و 
ناهارهای آن چنانی حین برگزاری رویداد. با این حال نباید 
فراموش کرد که برگزارکنندگان رویداد بدون حقوق یا مزایای 
شغلی مشغول انجام کاری هستند که انجام همان کار بیرون 
دانشگاه می تواند برایشان شــغل تلقی شود و درآمد قابل 

توجهی داشته باشد.

سخن آخر
چندی پیش، معاونت فرهنگی بودجه گروه ها در سال 96 
را منتشــر کرد که واکنش های زیادی را برانگیخت. فعاالن 
گروه هایی که بودجه بیشــتری گرفته بودند، بودجه گروه 
خود را هم ارز میزان فعالیت ها و اثرگذاری آن می دانســتند 
و به نوعی فعالیت بقیه گروه ها را زیر ســوال می بردند. همه 
دانشجویان مخاطب برنامه های انجمن های علمی هستند، 
بخش زیادی از سرمایه های انسانی یا فرهنگی دانشگاه در 
دانشکده ها متمرکز است و رویدادهای بزرگ به طور فصلی 
یا ساالنه در دانشکده ها برگزار می شود، و در چنین شرایطی 
ســخت و به دور از انصاف اســت که فعالیــت انجمن های 
علمی -که عمدتا از این گونه درگیری های جناحی تر فاصله 
می گیرند و ســکوت اختیار می کنند- زیر سوال برود. برای 
بسیاری از دانشجویان، انجمن های علمی پایه های فعالیت 
فوق برنامه را تشکیل می دهند و تنها گروهی هستند که از 
بدو ورود به دانشگاه با جشن ورودی تا زمان فارغ التحصیلی 
درگیر آن خواهند بود. فعالیت های دانشجویی در حوزه های 
مختلف می تواند مفید باشــد و دیدی که آن را به گروه های 
خاص محدود می داند، دیدی  اســت ناقص و ناشی از قرار 

نگرفتن در محیط  فعالیت دانشکده ای.

حادثه در کمین نمازگزاران
چند روزی اســت کــه حاج آقا طباطبایــی، نماز جماعت 
ظهر و عصر را کمی عقب تر از محراب اصلی مسجد اقامه 
می کند که این حرکت باعث شده است تا نمازگزاران برای 
پیدا کردن جا در ساعت شلوغی دچار مشکل شوند. دلیل 
ایــن حرکت امام جماعت نمازهای ظهر و عصر بحث های 
ایمنی اســت. ظاهرا گنبد فاز توسعه یافته مسجد نم پس 
می دهــد و حتی بخشــی از گچ آن نیز فرو ریخته اســت. 
این خبر خوبی برای مســجد نیســت و نشان می دهد که 

آن قسمت باید تقویت شود و بسیار مستعد حادثه است.

فرسودگی ســاختمان ها و نکات ایمنی به مسجد محدود 
نمی شــود. یکی از قدیمی ترین و امــروزه خطرناک ترین 
ســاختمان های دانشــگاه، ســاختمان ابن سیناست که 
منتظــر افتتــاح ســاختمان جدید آموزش اســت تا برای 
مرمت و تقویت اساسی، به استراحت بپردازد. به ابن سینا 
اضافه کنید سقف مجتمع خدمات فناوری و سالن ورزش 
)نمایشــگاه!( مرحوم جباری را که در هنگام باران شدید، 
آب از ســقف آنها چکه می کند. همین ســال گذشته بود 
که در اثر باران شــدید، ســقف یکی از اتاق های کنفرانس 

مجتمع خدمات فناوری پایین آمد ولی خوشبختانه تلفاتی 
به همراه نداشت.

بخشی از خطرات را گفتیم؛ کمی هم از اقدامات بگوییم. 
دکتر رجبی مدیر امور ساختمان و تأسیسات دانشگاه در 
پاسخ به بی اطالعی روزنامه از قول های داده شده در امور 
ایمنی در شــماره 808 گفت که شــیر قطع کن اتوماتیک 
روی گاز ورودی دانشگاه نصب شده است. البته در کل به 
نظر می رسد هنوز راه زیادی تا زندگی در یک محیط بدون 

خطر در پیش داریم.

مرتضی یاری

حرف
زیادی

ذرهبین

امیرحسین 
پویا

گزارش
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بخشخبری



همه چیز از سیب شروع شد
ســیاهچاله ها اجرام بســیار سنگینی هستند که حتی نور نیز نمی تواند از دست آ نها فرار کند. برای اینکه سیاهچاله ها را بهتر بشناسیم، 
ابتدا باید نگاهی به تاریخ و تحول نظریه گرانش بیندازیم. در سال 1687 میالدی )1066 شمسی( ِسر آیزاک نیوتن قانون عمومی گرانش 
خود را بیان کرد. این قانون به خوبی حرکت سیارات را توصیف می کرد. دقت این نظریه به حدی بود که توانست از روی اختالالتی که در 
مدار سیاره اورانوس مشاهده شد، وجود سیاره دیگری را پیش بینی کند که بعدها نپتون نام گرفت. گرانش نیرویی عمومی است که بین 
همه اجســام جرم دار وجود دارد. حتی نور نیز به دلیل هم ارزی انرژی و ماده تحت تأثیر نیروی گرانش قرار می گیرد. از سوی دیگر نیروی 
گرانش همواره به صورت جاذبه عمل می کند؛ بنابراین اگر کپه ای از ماده در اختیار داشته باشیم و تنها نیروی گرانشی بین ذرات آن عمل 
کند، این ماده شــروع به رمبش و فرورفتن در خود خواهد کرد ولی به دلیل وجود نیروهای دیگر که مهم ترین آن نیروی الکترومغناطیس 

بین ذرات باردار ماده است، من و شما در اثر گرانش به درون خود نمی رمبیم.

فرار ممکن نیست
یکی از مفاهیمی که برای مقایســه شــدت گرانش روی 
ســیارات مختلف به کار می رود،  ســرعت فرار است. اگر 
ســنگی را به باال پرتاب کنید، به دلیل شتاب کندشونده 
ناشــی از گرانش زمین، ســنگ پس از مدتــی به پایین 
بازمی گردد. ســوالی که می توان پرسید این است که با 
چه ســرعتی ســنگ را پرتاب کنیم تا دیگــر هیچ وقت به 
زمین بازنگردد. در درس های فیزیک مقدماتی مشاهده 
کردیم که این سرعت با جذر نسبت جرم سیاره به شعاع 
آن رابطــه دارد. در واقــع هرچه جرم ســیاره در شــعاع 
کوچک تری جمع شــود، ســرعت فرار و در نتیجه شدت 
گرانش آن بیشــتر خواهد بود. ســرعت فرار برای زمین 
حدود 11کیلومتر بر ثانیه است. در سال 1783 میالدی 
)1162 شمســی( جان میچل، فیلسوف انگلستانی با 
اســتفاده از نظریه ذره ای نور نیوتن بیــان کرد که ذرات 
نوری که از ســتاره ها ساطع می شــود، به دلیل گرانش 
ستاره سرعتشان کاهش می یابد و با اندازه گیری کاهش 
ســرعت ممکن اســت بتوانیم جرم ســتاره را به دســت 
بیاوریم. حال ممکن اســت ســتاره هایی وجود داشــته 
باشــد که کشــش گرانشــی آنها به قدری قوی است که 
حتــی نور نیز نتوانــد از میدان جاذبه آنها فــرار کند، در 
نتیجه این ســتاره ها قابل رویت نیستند. بنابراین اولین 
ایده سیاهچاله ها را جان میچل ارائه داد و او این اجرام را 
»ستاره های تاریک« نامید. چندی بعد با کشف خاصیت 
موجی نور و ندانستن اینکه چگونه گرانش بر روی امواج 
نوری اثر می گذارد، ایده جان میچل کنار گذاشته شد. 

اینشتین وارد می شود
در ســال 1915 میــالدی )1294 شمســی( آلبرت 
اینشتین نظریه نســبیت عام خود را ارائه داد. در این 
نظریه دیگــر گرانش به عنوان نیروی بنیادی طبیعت 
شناخته نمی شود، بلکه نمودی از انحنای فضازمان 
است و هر ذره ای در فضازمان منحنی کوتاه ترین مسیر 
ممکن یا همان ژئودزی ها را طی می کند. نسبیت عام 
توانست به خوبی حرکت تقدیمی مدار عطارد را توضیح 
 دهد، پدیده ای که گرانش نیوتنی از توضیح دقیق آن 
عاجز مانده بود. همچنین نسبیت عام انحنای مسیر 
حرکت نور در میدان گرانشی را پیش بینی می کند که 
در یکی از مشهورترین آزمایش های تاریخ و در جریان 
یک خورشــیدگرفتگی در سال 1919 میالدی، آرتور 

ادینگتون آن را تایید کرد. 

همه مغزها در خدمت تو؛ از شوارتزشیلد تا هاوکینگ
یک سال بعد در خالل جنگ جهانی اول، کارل شوارتزشیلد، فیزیکدان و افسر ارتش آلمان جوابی برای معادالت نسبیت عام اینشتین به 
 دســت آورد. جواب شوارتزشیلد برای جرمی ایســتا با تقارن کروی بود. در این جواب شعاعی وجود دارد که اگر کل جرم در این شعاع قرار 
بگیرد، ســرعت فرار جسم برابر با سرعت نور خواهد شد. به این شــعاع، شعاع شوارتزشیلد و به سطح آن »افق رویداد« می گویند. بنابراین 
ایده »ســتاره تاریک« جان میچل در جواب شوارتزشــیلد بار دیگر نمایان شد و نظریه نسبیت عام وجود آنها را پیش بینی کرد. شوارتزشیلد 

در همان سال بر اثر بیماری درگذشت و نتوانست ایده های خود را ادامه دهد.
در سال 1939 هم زمان با شروع جنگ جهانی دوم، اولین مقاله درباره سیاهچاله ها را رابرت اوپنهایمر به چاپ رساند. در این مقاله پیش بینی 
می شــد که رمبش دائمی یک ســتاره می تواند تا حدی ادامه یابد که جرم تشکیل شــده اجازه فرار به نور را نیز ندهد. این ایده در زمان خود 
بســیار عجیب می رســید. با ادامه جنگ مقاله اوپنهایمر تقریبا به دست فراموشی سپرده شد و اکثر پژوهش های فیزیکی در اختیار جنگ و 
حکومت ها قرار گرفت. اوپنهایمر خود مدیر پروژه منهتن شــد و ســاخت بمب اتمی برای ایاالت متحده را دستور کار خود قرار داد. بعد از دو 

دهه از پایان جنگ، جان ویلر، اســتاد دانشگاه 
پرینســتون مقاله اوپنهایمر را مورد بررسی قرار 
داد و در ســال 1964 واژه ســیاهچاله را معروف 
کرد و در نتیجه نســبیت عام دوباره رونق خود را 

به دست آورد.
در سال 1970 استیون هاوکینگ با بیان اینکه 
سیاهچاله ها واقعا سیاه نیستند و از خود تابش 
می کنند، خواص ترمودینامیکی سیاهچاله ها 
را تعریف کرد. تابش هاوکینگ به از دست دادن 
انرژی از سوی سیاهچاله ها و در نتیجه تبخیر و 
از بین رفتن آنها منجر می شود. پژوهش ها و در 
نتیجه جست وجو برای آثار رصدی سیاهچاله ها 
مانند جست وجو برای تابش x-ray از آن زمان 
رونق پیــدا کرد که مهم ترین آنها کشــف امواج 
گرانشی ناشی از یک سیستم دوتایی سیاهچاله 

در سال 2015 بود.

 به دنبال نشانی از بی نشان
اگر از روشنایی نور شــهر خارج شوید، می توانید منظره ای از کهکشان راه 
شیری را ببینید. ما در فاصله حدود 26000 سال نوری یعنی در حدود 1017 
کیلومتر از مرکز کهکشــان قرار داریم. منجمان در حدود 16 سال 6 ستاره 
در مرکز کهکشان را مورد مشاهده قرار دادند. اما چیز عجیب آن بود که این 
ستاره ها حول جرمی نامریی گردش می کردند. با مطالعه مسیر این ستاره ها، 
اخترشناسان به این نتیجه رسیدند که تنها چیز کوچک و سنگینی که باعث 
حرکت این ستاره ها می شود، یک ابرسیاهچاله واقع در مرکز کهکشان است. 

نتایج این مطالعه در سال 2008 به چاپ رسید.
حاال اگر به مرکز کهکشان نزدیک تر شویم، می توانیم از چیزی عکس بگیریم 
که طبق تعریف اصال قابل دیدن نیســت؟ اگر در طــول موج های رادیویی 
به یک ســیاهچاله نگاه کنیم، نوری به شکل حلقه مشاهده می شود که به 
خاطر گردش پالسمای داغ حول سیاهچاله و در اثر انحنای نور یا همگرایی 
گرانشی سیاهچاله ایجاد شده است. در واقع سیاهچاله به شکل یک سایه 
در پشــت این پالسما قرار می گیرد. این حلقه همان افق رویداد سیاهچاله 
است. معادالت اینشتین به خوبی شکل و اندازه این حلقه را تعیین می کند؛ 
بنابراین گرفتن عکس از سیاهچاله نه تنها هیجان انگیز خواهد بود بلکه کمک 
می کند تا درستی معادالت نسبیت عام هم تایید شود. ولی مشکل آنجاست 
که سیاهچاله ها به شدت از ما دور هستند، به اندازه ای که برای عکس برداری 
از آنها نیاز به رزولوشــن یا بزرگ نمایی در سطح خواندن متن یک روزنامه در 
نیویورک از پیاده رویی در پاریس یا بزرگ نمایی در سطح دیدن یک پرتقال روی 
ســطح کره ماه است. هرچه دقت و رزولوشن تلسکوپ بیشتر باشد، اندازه 
دیش آن نیز باید بزرگ تر باشــد و برای چنین بزرگ نمایی هایی به یک دیش 

به اندازه کره زمین احتیاج داریم.
اما تلسکوپ های رادیویی مختلف که در فاصله های زیادی از هم قرار گرفته و 
به وسیله ساعت های اتمی با دقت باال هم زمان شده و روی یک نقطه از آسمان 
متمرکز شده اند، می توانند به عنوان یک تلسکوپ با اندازه بزرگ به کار روند.

)Interstellar( » قانون مورفی به معنی این نیست که اتفاق بدی رخ میده. به این معنیه که هر اتفاقی بتونه رخ بده، رخ میده« 
اکثــر ما وقتــی کلمه ســیاهچاله را می شــنویم، ناخودآگاه یــاد فیلم Interstellar ســاخته کریســتوفر نــوالن می افتیم. ســیاهچاله ای عظیم در 
ایــن فیلم نشــان داده می شــود که محصــول همکاری یک ســاله کیپ ثــورن فیزیکــدان و برنده جایــزه نوبل فیزیــک در ســال 2۰17 و گروه ۳۰ 

منجمان موفق به گرفتن اولین تصویر از سیاهچاله شدند 

رخساره نشان دادی/ بی دین و دلم کردی
سینا 

هوشنگی گزارش

168718731915
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پرونده



تلسکوپ افق رویداد
با هم زمان کردن هشت تلسکوپ در ارتفاعات شیلی، هاوایی، اسپانیا، 
آریزونا، قطب جنوب، فرانســه و مکزیک یک تلسکوپ بزرگ در مقیاس 
زمین درست شد. در روز 5 آپریل 2017، تلسکوپ افق رویداد شروع به 
مشاهده کهکشانM87  کرد. این کهکشان بیضوی در خوشه کهکشانی 
ســنبله و در فاصله 55 میلیون سال نوری از ما قرار دارد. بعد از بررسی 
پیش بینی های متعدد هواشناسی، دانشمندان چهار شب را که برای 
هر هشت تلسکوپ شرایط مناسی داشت، پیدا کردند. موقعیتی نادر که 
این هشت تلسکوپ می توانستند به عنوان یک تلسکوپ برای مشاهده 
سیاهچاله به کار روند. در اخترشناسی رادیویی، تلسکوپ ها دامنه و فاز 
امواج رادیویی را به شــکل ولتاژ ثبت می کنند. در مجموع هر تلسکوپ 
حدود یک پتابایت داده معادل یک میلیون گیگابایت داده دریافت کرد. 
بعد از داده گیری، منجمان هر ایستگاه داده ها را بسته بندی و به وسیله 
پست هوایی به رصدخانه های  اســتک ماساچوست و موسسه ماکس 
پالنک آلمان ارسال کردند )پست هوایی سریع تر از انتقال الکترونیک 
داده ها بود(. داده ها در ماساچوســت و آلمان با ابرکامپیوترها شروع به 
بازخوانی شدند. چون هر تلسکوپ در مکان متفاوتی از تلسکوپ مجازی 
افق رویداد قرار داشت، دید هر تلسکوپ از سیاهچاله کمی متفاوت بود. 
یعنی در واقع دو تلسکوپ متفاوت، سیگنال مشابهی از سیاهچاله را ثبت 
کرده بودند اما نویزهایی وجود داشــت که مختص هر تلسکوپ بود. با 
مقایســه دو به دو داده ها در ابرکامپیوتر نویز داده ها برطرف شد و فقط 
سیگنال سیاهچاله باقی ماند. هم زمانی دقیق تلسکوپ ها در برطرف 

کردن نویز و ساختن عکس سیاهچاله بسیار مهم بود.

از سفید سفید تا سیاه سیاه
دیدیم که اگر کل جرم یک جســم را در شــعاع شوارتزشــیلد قرار دهیم، آن 
جرم تبدیل به ســیاهچاله می شــود. به عنوان مثال اگــر کل جرم زمین را 
در کره ای به قطر یک ســانتیمتر فشــرده کنیم، زمین به سیاهچاله تبدیل 
خواهد شد. همچنین شعاع شوارتزشیلد خورشید برابر با 3 کیلومتر است. 
پس ســیاهچاله ها در طبیعت چگونه به وجود می آیند؟ همان طور که قبال 
اشــاره شد نیروی گرانش از نوع جاذبه است و باید نیروهای دیگری باشد تا 
تعادل برقرار شود. در ســتاره ها با تولید انرژی از سوخت هسته ای فشاری 
تولید شده که انقباض ناشی از گرانش را خنثی می کند. زمانی که سوخت 
ستاره ها به اتمام می رسد، گاز ستاره ای دمای خود را از دست می دهد و در 
نتیجه فشار آن کم شده و دیگر توان مقابله با گرانش را ندارد و ستاره شروع 
به رمبش می کند. رمبش گرانشــی ســتاره باعث آزاد شــدن انرژی زیادی 
می گردد که به آن انفجار ابرنواختری می گوییم. در این انفجار ابری از غبار و 
گاز و هسته ای به شدت چگال باقی می ماند. اگر جرم هسته باقی مانده در 
حدود 1.4 برابر جرم خورشــید باشد، انتهای کار ستاره کوتوله سفید است 
و اگر تا 4 برابر جرم خورشــید باشد، ســتاره نوترونی تشکیل می شود. ولی 
در صورتی که جرم هســته باقی مانده بیشتر از این مقدار باشد، سیاهچاله 

سرنوشت نهایی ستاره خواهد بود.

الگوریتم ها به کمک می آیند
داده هــا در اختیــار چهــار گــروه تصویرســازی قرار داده شــد تــا بتوانند 
بــا الگوریتم های خودشــان تصویر ســیاهچاله را بســازند. هــر چهار تیم 
الگوریتم هایشان را قبال روی اجرام اخترفیزیکی دیگر امتحان کرده بودند 
تا مطمئن باشند که روش آنها نمایش تصویری درستی از داده های رادیویی 
به دســت می دهد. هر چهار تیم به طور مســتقل از یکدیگــر کار می کردند 
تــا نتیجه نهایــی بدون هیچ پیــش داوری و تاثیری از کار دیگران به دســت 
آید. اولین تصویر به دســت آمده شــلوغ و نامنظم بود ولی همان تصویر هم 
ساختار حلقه ای شکل سیاهچاله را نشان می داد. در نهایت هر چهار گروه 
تصویرسازی با مقایسه تصویرهایشان در اجتماع دانشگاه هاروارد با اطمینان 
اولین تصویر مستقیم از ســیاهچاله را به نمایش گذاشتند. تلسکوپ های 
بیشتری قرار است به مجموعه افق رویداد بپیوندند تا تصویر سیاهچاله را با 
رزولوشن بهتر تهیه کنند. همچنین آنها قصد دارند سیاهچاله مرکز کهکشان 
راه شــیری را مشاهده کنند که نســبت به سیاهچاله مسیه 87 در بازه های 
زمانی کوتاه تغییرات بیشتری نشان می دهد. هزینه های این کار پژوهشی 
از طرف بنیاد ملی علوم آمریکا )NSF(، شــورای پژوهشی اروپا و موسسات 

شرقی آسیا از جمله ژاپن برای ترویج علم تامین شده است. 

نفره جلوه های ویژه فیلم اســت. این شبیه ســازی که با اســتفاده از ۸۰۰ ترابایت داده انجام شــد، دقیق ترین شبیه ســازی از یک ســیاهچاله تا االن به شــمار می رود.
اما هفته پیش و در روز 1۰ آپریل، گروهی بین المللی شامل 2۰۰ دانشمند از سراسر دنیا برای اولین بار موفق به گرفتن اولین تصویر از سیاهچاله شدند. این دانشمندان 
با اتصال ۸ تلسکوپ رادیویی در چهار قاره به منظور بهره گیری به عنوان یک تلسکوپ واحد به اندازه کره زمین به این موفقیت دست پیدا کردند. در مجموعه مقاالتی 
که در Astrophysical Journal Letters به چاپ رســیده اســت، این گروه از محققان ۴ تصویر از ابرســیاهچاله موجود در قلب کهکشــان مسیه ۸7 را که در فاصله ۵۵ 
میلیون سال نوری از ما قرار دارد، منتشر کردند. هر ۴ تصویر شامل دیسکی تاریک در مرکز است که به وسلیه حلقه ای نورانی احاطه شده و یک طرف این حلقه نورانی تر 
از طرف دیگر است. بنا به تعریف، سیاهچاله ها نامریی هستند چون حتی نور نیز نمی تواند از دست گرانش قدرتمند آنها فرار کند. ولی اگر سیاهچاله به وسیله ماده ای 
نورانی یا همان پالســمای داغ احاطه شــده  باشــد، بنا به نظریه نسبیت عام اینشتین نور پالسما حول مرزی به اســم افق رویداد سیاهچاله خمیده می شود و ما در واقع 

سایه سیاهچاله را می توانیم ببینیم. 
از این تصاویر، نظریه پردازان و مدل ســازان جرم این ســیاهچاله را حدود ۶.۵ میلیارد برابر جرم خورشید تخمین زده اند. همچنین اندازه این سیاهچاله بسیار بزرگ تر از 

مدار نپتون به دور خورشید است؛ سیاره ای که هر 2۰۰ سال یکبار به دور خورشید می گردد.

رصد سیاهچاله، نطق 
کنگره و سیل پل دختر!

پرده اول- چهارشنبه هفته گذشته 
ســاعت 17:30 بــه وقــت تهران، 
یــک خبر علمی در صــدر اخبار جهان 
قــرار گرفت. یــک تیــم بین المللی به 
 Event  »نام »تلســکوپ افــق رویــداد
Horizon Telescope )EHT(اعــالم 
کــرد که توانســته اولین تصویــر از یک 
ســیاهچاله را ثبــت کند. حــدود 100 
سال پیش اینشــتین توصیف جدیدی 
از گرانش ارائه کرد که یکی از نتایج آن، 
وجود اجســامی به نام ســیاه چاله بود. 
بیــش از یک قرن بعد، در یک همکاری 
بین المللی، حدود 200 محقق از بیش 
از 60 موسســه علمــی و تحقیقاتی به 
مدت 10 سال تالش کردند تا چیزی را 
که خود اینشتین شاید باور به وجود آن 

نداشت، به ما نشان دهند.
پرده دوم- ترامپ امسال در اوایل نطق 
ســالیانه در جمع مجلــس نمایندگان 
و ســنا گفت که ما امســال پنجاهمین 
سالگرد واقعه ای را جشن می گیریم که 
در آن خلبانان شــجاع ما چند میلیون 
مایــل مســافت را در میــان فضــا طی 
کردند تا پرچم آمریکا را »بر روی ماه« به 
اهتزاز دربیاورند. این نکته جالب است 
که رئیس جمهور ایــاالت متحده برای 
قدرت نمایی پیشرفت های علمی و فنی 

کشورش را به رخ جهانیان می کشد.
پرده سوم- ابتدای سال، سیلی ویرانگر 
سراســر کشــور را در معرض خطر قرار 
داد و خســارات زیادی را نیز به بار آورد. 
اما جوانان این ســرزمین، با »همدلی« 
و »شــجاعت« و »فــداکاری« در مقابل 
این ســیل ســینه ســپر کردند. تصویر 
چند جــوان ایرانی که فــارغ از لباس و 
پیشه، شــانه زیر بار داده تا پرچم ایران 
را در مناطق ســیل زده دوباره به اهتزاز 
دربیاورند، قطعا جای تصویر ساختگی 
ســربازان متجــاوز آمریکایــی را که در 
حال برافراشتن پرچم آمریکا در جزیره 

اشغالی ژاپنی هستند، خواهد گرفت.
پیشــرفت علمــی مــا می توانــد عامل 
اقتدارآفرین برای کشــور باشــد. موتور 
محرکه این پیشرفت جوانان دانشگاهی 
هستند و بی شک جمعی از بهترین آنها 
در این دانشگاه دور هم جمع شده اند. 
آفــت این حرکــت »تنــگ نظری«ها و 
»ترس«های ما اســت. باید بــا ارتقای 
»روحیــه خطرپذیری« اهــداف بزرگ 
ْقَصی 

َ
را نشــانه بگیریم )اْرِم ِبَبَصــِرَک أ

اْلَقــْوِم(، کار و تــالش جهــادی بدون 
خستگی را سبک زندگی خودمان قرار 
دهیم و در نهایت به یاد داشته باشیم که 
در نظام خلقت »یدالله مع الجماعه«؛ 
اگر قصد پیشرفت داریم باید بدانیم که 
پیشرفت در ســایه کار گروهی حاصل 

خواهد شد.

علی اکبر 
ابوالحسنی
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پرونده



این جامعــه مدنی مذهبی که شــما از آن یاد 
می کنید، از چه زمانی در ایران شکل گرفت؟ 
و قدرت خود را چگونه و از کجا به دست آورد؟
ذهنیــت ما از جامعه مذهبی ذهنیت متأخری اســت، 
درحالی کــه تشــکل یافتــن و احســاس ضــرورت به 
ســازمان دهی نیروهای مذهبی چیزی است که حول 
و حوش مشــروطه شــکل می گیرد و نوعا هم واکنشی 
است، یعنی جامعه مذهبی با یک هجمه مواجه است و 
در مقابل آن باید واکنش نشان دهد. با ورود تکنولوژی 
و اندیشه های غربی به جامعه ایران دین به عنوان عامل 
عقب ماندگی معرفی می شود و نیروهای دینی در مقابل 
شــرایط جدید احســاس می کنند باید متشکل شوند. 
البته این پدیده متأثر از اندیشــه های اصالحی دینی و 
تفکرات افرادی چون سیدجمال اسدآبادی نیز هست 
که در ابتدا ایده تشــکیل امپراتوری اســالمی را در سر 
می پروراند ولی بعد از فروپاشــی عثمانی جریان عوض 
می شــود و آرمان تشــکیل امپراتوری فراگیر اســالمی 
نیست ولی احساس ضرورت جدید، گروه های مذهبی 
را به سمت تشــکیل ســازمان های خرد حول نخبگان 
روحانــی و متمولین بازاری ســوق می دهــد که االن با 
نــام هیأت هــای مذهبی می شناســیم. ایــن هیأت ها 
یک ویژگــی مهم دارنــد و آن الگوی ســازمان دهی در 
مقیاس میانه است. جماعت ها و هیأت های مذهبی از 
حیــث جغرافیایی محدودند و یک هویت خرد دارند که 
اعضای آنها را به یکدیگر پیوند می دهد: پیشه، موقعیت 
جغرافیایی، محله، خانــواده و... . اتفاقی که به تدریج 
رخ می دهد، ارتباط این ســازمان ها در مقیاس بزرگ تر 
با یکدیگر حــول مرجعیت واحد اســت. در جغرافیای 
کوچک تر هم علمای بالد حضور دارند که با جریان ها و 
فعاالن مذهبی مرتبطند. در واقع ما یک سازمان دهی 
کالن بــرای اتصال این ســازمان های کوچــک نداریم 
و جایگزین آن بی شــمار شــبکه های خرد اســت که در 
جغرافیای محدود بــا هم ارتباط دارند. همین شــبکه 
علمای بالد و مســاجد در انقالب نیز زمینه ســاز بسیج 

توده ای می شود.
بعــد از انقالب چــه اتفاقی بــرای این جامعه 
مدنی مذهبی پیش می آید؟ آیا با همان شکل 

سابق به حیات خود ادامه می دهد؟
بعد از انقالب پدیده فراگیری به اسم دولت پدید می آید 
که می خواهد همه تکثر ها و پراکندگی ها را سامان دهد. 
به عبــارت دیگر قدرتی که طی چند دهــه و به تدریج و 
به صورت واکنشی در پاسخ به نیازها در جامعه مذهبی 
شــکل گرفته بود، قرار اســت به دولــت مرکزی منتقل 
شــود. جامعه مذهبی قبل از انقالب بــرای بقای خود 
تالش می کرد، نگاهی به بیرون نداشــت، خودبسنده، 
مســتقل و خودکفــای مالی بود و خــودش را در مقابل 
تهدیدها و خطرها مسئول می دانست؛ خطری که یا از 
جانــب جریان چپ بوده یا بهائیت و... . همین دغدغه 
تشکل ها را تقویت و هیأت را به سازمان مردم نهاد امروزی 
تبدیل می کند، یعنی در یک شــعاع محدود و متکی بر 
ســرمایه های مادی کــه از روال های ســنتی مثل وقف 
و وجوهات شــرعی تأمین می شد و اســتقالل را حفظ 
می کرد. بعد از انقالب مجموعه این قدرت هایی که در 
جامعه مدنی و مذهبی شکل گرفته، به نهاد دولت منتقل 
و دولت میراث دار آن می شــود. این انتقال که به صورت 
یک مطالبه از تریبون های رسمی بیان می شود، جامعه 
را روزبه روز ضعیف تر و دولــت را قدرتمندتر کرد؛ دولت 
گفتمان خودش را به عنوان گفتمان رســمی، و تشــیع 
سیاســی فقاهتی دولت گرا را به عنوان تشــیع معیار و 
اسالم ناب توسعه می دهد و جریان های مختلف و بدیل 

را طرد می کند. دولت بعد از انقالب مقدس می شــود، 
قداستی که قبال در جامعه وجود داشت و به دلیل عدم 
سازمان دهی کالن متنوع و متکثر بود. با پیروزی انقالب 
این قدرت انباشته شــده در خدمــت دولت قرار گرفت 
که یک اشــتباه راهبری بود که هم دولت و هم نخبگان 
جامعــه انجام دادنــد. از آن طرف جامعه هم دســتش 
خالی بود و ابزاری برای کنترل دولت نداشــت. قبل از 
انقالب یک دولت عرفی وجود داشــت و تعامل جامعه 
با آن بر اساس منافع مشــترک شکل می گرفت. دولت 
رضاشاه تالش کرد با تشکیل سازمان مذهبی روحانیت 
را خلع ســالح و قــدرت آن را به دولــت خودش منتقل 
کند و تا حــدودی هم موفق بود، امــا عمال بخش های 
مهــم فعالیت های مذهبی و اجتماعی در دســت مردم 
باقی ماند و تنها برخی کارهای اداری مثل ثبت احوال 
به ســازمان منتقل شــد و به عنوان مثال تالش او برای 
مدیریت حوزه هــا و ادغام آنها در یک ســازمان دولتی 
موفق نبود و دانشــکده علوم معقول و منقول نتوانست 
جایگزیــن حوزه شــود. این هم به دلیــل درایت برخی 
علما بود و هم امکان این انتقال وجود نداشــت، چراکه 
حکومت پهلوی با وجود داشــتن شــأن دولت، شأنیت 
مذهبی نداشــت. اما بعد از انقالب حاکم و دولت شأن 
مذهبی دارد و در نتیجه دســت گشاده ای دارد و نه تنها 
شئون عرفی که شئون مذهبی را هم از جامعه مذهبی 
گرفته و در بروکراســی دولتی ادغــام کرد و ماحصل آن 
همین نتیجه فعلی و شکل گیری بروکراسی های پیچیده 
و وابسته شدن زیاد جامعه مدنی مذهبی به دولت است.
واکنش جامعه مذهبی بــه این انتقال قدرت 
چیســت؟ آیا پیگیری همــه دغدغه هایش را 
بــه دولت مرکزی می ســپارد و خــودش کنار 
می نشــیند؟ یا اگر دولت توقعاتش را برآورده 
نکند، دوباره خودش وارد میدان می شــود؟ 
آیا مــدارس خــاص مذهبی، رســتوران های 
خاص مذهبــی و... در اثر ناامیــدی از دولت 

شکل نگرفته اند؟
وقتی دولت تشــکیل می شــود، خواه ناخواه گفتمان 
مذهبی حاکم شــده با نحوه عملکــرد نهاد دولت پیوند 
می خورد. به هرمیزان که احســاس کارآمدی در جامعه 
باال باشــد، اقبــال به آن گفتمــان هم زیاد می شــود و 
برعکس. به همان میزان که احســاس ناکارآمدی زیاد 
می شود، ریزش های ادبیات تشیع سیاسی دولت گرا هم 

افزایش می یابد. این ریزش ها یا از تشیع سیاسی بیرون 
می روند و جذب جریان های دیگر شــده و یا از گفتمان 
مذهبــی خارج می شــوند. به هرحال برای بخشــی از 
جامعه مذهبی شــرایط دهــه 20 و 30 به وجود آمده و 
نسبت به بقای خود احســاس خطر می کنند. در واقع 
هم جامعه مذهبی امیــد و خوش بینی زیادی به دولت 
داشــت و هم دولت توقــع زیادی از خود بــرای جامعه 
مذهبی ایجاد کرده بود. چهار دهه گذشته و انتظارات 
جامعــه مذهبی نه تنها برآورده نشــده بلکه احســاس 
تنهایی و رهاشدگی هم دارد، نه قدرت قبلی را دارد و نه 
از حمایت ویژه ای برخوردار اســت. رفتارهایی که مثال 
زدید، پاســخی به احساس خطر و تالش برای بقاست، 
گویا جامعه حســاب خودش را از دولــت جداکرده و با 
وجــود حاکم بودن ادبیات دینی و حیات ذیل حکومت 
دینی نیاز دارد خودش را منســجم و برای حفظ و بقای 

خودش تالش کند. این یک پارادوکس است؛ تصور اولیه 
از حکومت دینی تقویت جامعه دینی اســت ولی تجربه 
نشان داده که می تواند حتی آن را ضعیف تر کند. قدرت 
کالم و نفــوذ جامعه مذهبی در ســطح میانــه و زندگی 
روزمــره و عرفی کاهش یافته و دینداری با چالش هایی 

جدید مواجه شده است.
  از دهــه ۶۰ بــه بعــد مــا شــاهد جداشــدن 
قســمت هایی از جامعه از حاکمیت هستیم؛ 
مثــال دولت از حاکمیــت تمایــز می یابد و در 
خیلی از ســازمان های دولتی هم نگاه دینی 
دیده نمی شــود. آیا این موضوع ناشی از فهم 
حاکمیت از عرفی بودن این نهادهاســت؟ یا 
مردم خودشان این رویه را در پیش گرفته اند؟
در بدنه مدیران و مســئوالن به صورت فردی این اتفاق 

افتاده، شــما می بینید که عرفی ترین نگاه ها را افرادی 
دارند که بیشــترین مسئولیت را داشــته اند. پدیده ای 
کــه با آن مواجهیم، ریزش در مدیــران معتقد به نظام و 
جایگزینی مدیران منتفع است، مدیرانی که مسئولیت 
دارند اما باورمند نیستند. این پدیده عمیق تر و متأخرتر 
از بحث ریاکاری و تظاهر است. مدیرانی که به نتیجه ای 
رسیده اند ولی شجاعت بیانش را ندارند یا نمی خواهند 
با واقعیتی که در عمل به آن رســیده اند، مواجه شوند. 
در وقایــع دی ماه 96 هم تعبیر بی رؤیایی جامعه ایرانی 
بیان شد. در دهه 40 جامعه پر از رؤیاست، جریان های 
مختلف رؤیای خودشــان را دارند و هرکدام یک جامعه 
آرمانی قابل تحقق را هدف گیری کرده و تبلیغ و ترویج 
می کننــد. بعد از انقــالب هم جریان هــای مختلف یا 
دولت هــای مختلف رؤیاهایی ســاختند. اما بعد از 88 
وارد دوران بی رؤیایی شدیم. حتی مفاهیمی مثل تمدن 
اسالمی هم در سال های اخیر کم رنگ شده و خستگی و 
رخوت در جامعه مشاهده می شود، چون نظام رؤیاهای 
دیگــر را از میدان به در کــرده و االن خودش هم رؤیای 
بدیلی ندارد. االن در بدنه اصطالحا حزب اللهی جامعه 
هم این تفکیک را مشــاهده می کنیم، بعضا به تشــیع 
ســنتی پناه می برند یعنی می خواهنــد همان الگوی 
حداقلی دینداری را حفظ کنند. فربه شــدن مناســک 
و به خصــوص مناســک نوظهــور نیز در واقع دســت و 
پــا زدن برای حفظ دینی اســت که با تحــوالت جامعه 
سیاســی در حال از دســت رفتن به نظر می رسد. حتی 
مرجعیت سیاســی و مرجعیت مذهبــی برای خیلی از 
جوانان مذهبی هوادار نظام از هم جدا شده، یعنی در 
فعالیت های اجتماعی و سیاســی تابع تشیع سیاسی 
هســتند ولــی در فعالیت دینــی وارد گفتمان ســنتی 

می شوند.
راه چاره از نظر شــما چیســت؟ آیــا باید یک 

عقب گرد داشته باشیم؟
بحث بازگشــت مطرح نیســت، چون مســیر طی شده 
یک مســیر رشــد بوده و دقیق صحبت کــردن االن ما 
نتیجه این تجربه اســت و دیگرانی هــم از این تجربه ما 
اســتفاده کرده اند. ولی آنچه می توانســت رخ ندهد، 
حذف شــدن و ادغام جامعه در دولت بود، یعنی امکان 
داشــت که مرز بین آنها حفظ شود. چیزی که خود من 
به آن قائل هســتم، دولت عرفی و جامعه دینی اســت؛ 
یعنی بازگشــت از مســیر رفته، بازپــس گرفتن قدرت 
واگذار شــده به دولت و بازگرداندن آن بــه جامعه تا در 
یک مسیر تدریجی جامعه مدنی تقویت شود. البته این 
نکته را نیز باید در نظر داشــت کــه جامعه مدنی دینی 
به  معنای بازگشــت به فرد نیست. ما همیشه در دوگانه 
کاذب حکومت و فرد مانده ایم، یعنی یا حکومت گرایی 
و دیدگاه کالن یا نگاه ســنتی آخرت گرای فردی. هردو 
نگاه امتحان خودشــان را پس داده اند. بنده خودم به 
تشیع اجتماعی قائل هستم، یعنی نه برد کالن و نه برد 
خــرد و برد میانه، یعنی بازگشــت به جماعت. جماعت 
جغرافیای عمل و نفوذش محدود است، میل و شهوت 
توســعه ندارد، نقطه هدف و انگیزه هایش نیز در همان 
محدوده تعریف می شــود، اما به دلیل استقالل مالی و 
منزلتی و ســازمانی یک هسته به هم پیوسته، متمرکز و 
قوی است. ما نهادها و سنت های دینی را رها کرده ایم 
به امید آنکه مقوله های مدرن را رام و دینی کنیم و اکنون 
بعد از 4 دهه متوجه شــده ایم این مســیر اشتباه بوده، 
چراکه این ابزارهای مدرن، صامت و خنثی نیستند که 
بتوان به راحتی پسوند اسالمی برایشان گذاشت و آنها 
را به شکل مطلوب فرم داد، بلکه ویژگی های ذاتی دارند 

که نمی توان نادیده شان گرفت.

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  810

سه شـنبه  27  فروردین  مـاه 1398

6

گفت وگو با محسن حسام مظاهری پیرامون رابطه انقالب و جامعه دینی

 جامعه دینی و تنگنای بروکراسی دولتی )2(
در قسمت قبلی گفت وگو درباره وقوع انقالب اسالمی و تشکیل حکومت دینی در جامعه مذهبی ایران با حسام مظاهری صحبت کردیم. حسام مظاهری از گسترش و مقبولیت 
جریان تشیع سیاسی با رهبری افرادی چون امام خمینی، شهید مطهری و دکتر شریعتی در میان جامعه دینداران ایران و شکل گیری ایده تشکیل دولت دینی بر اثر تحول در 
فهم دینی و بازنگری در مفاهیم و حوادث تاریخی مذهب شیعه گفت. او با اشاره به ویژگی های ذاتی مفهوم دولت مدرن و نگاه ساده اندیشانه و خوشبینانه متفکران انقالبی 
به آن، پدید آمدن بروکراسی دولتی و به وجود آمدن سازمان های مختلف دولتی را برای کنترل شور اجتماعی جامعه و تثبیت و توسعه گفتمان حاکم ناگزیر دانست و در آخر راه برون رفت 

از این چالش را تقویت جامعه مدنی مذهبی دانست که در آن جریان های مختلف در عین تکثر با یکدیگر رقابت کرده و تعامل دارند. قسمت دوم این گفت وگو را در ادامه می خوانیم.
گفتوگو

قدرتیکهبهتدریجدرطی

چنددههدرجامعهمذهبی

شکلگرفتهبود،بعدازانقالب

بهنهاددولتمنتقلشدواین

انتقالقدرتجامعهمذهبیرا

تضعیفکرد

گفتوگو



سال هفدهم  دوره جدید  شماره  810

سه شـنبه  27  فروردین  مـاه 1398

7

محمد جوانمرد 

گزارش

مقایسه ای کوتاه میان دو اثر 
موفق سعید روستایی

متری ابد و یک روز  
روز گذشته کانون سینما با همکاری 
انجمن اسالمی دانشجویان، آخرین 
اثر ســعید روســتایی را در ســالن جابر 
اکران کرد که با اســتقبال بسیار خوبی 
از سوی دانشجویان مواجه شد. عالوه 
بر اســتقبال دانشــجویان، در کشــور 
هم اســتقبال از فیلم ســعید روستایی 
باال بوده و به نقــل از وبگاه فیلم نیوز در 
کمتر از یک ماه، رکورد بیشترین تعداد 
مخاطب سینمای اجتماعی را، باالتر از 
جدایی نادر از سیمین از آن خود کرده 
اســت. در این بین نکتــه حائز اهمیت 
این است که سعید روستایی تا چه حد 
موفقیــت اثر جدیــدش را مدیون فیلم 

سینمایی ابد و یک روز است؟
»ناصر خاکباِز« متری شیش ونیم نقطه  
مقابل »محســِن« ابد و یک  روز است، یا 
به عبارتی بهتر، همان محسنی است که 
از تمام مصائــب آن خانه، خود را بیرون 
کشــیده و از یــک خرده فروش ســاده، 
به صدر هرم مواد مخدر رســیده است. 
موضوع اصلی این فیلم نابودی خانواده 
بر اثــر مواد مخدر نیســت، بلکه این بار 
سعید روستایی مواد مخدر را وسیله ای 
در داستانش قرار داده تا یک »گادفادر« 
مواد مخدر را در مقابل پلیس فیلمش قرار 
دهد و برخالف فیلم اولش اصال تالش 
نمی کنــد خانواده  ناصر را فروپاشــیده 
معرفی کند. در واقع تا نیمه های اثر، ما 
با یک اثر جنایی- پلیسی طرفیم. حتی 
از نیمه  فیلم که ناصر دستگیر می شود و 
فیلم با افت روبه رو می شود – چون هدف 
فیلم در نیمه اولش دستگیری ناصر بیان 
می شود اما پس از دســتگیری او انگار 
نمی داند چگونه آن  را ادامه دهد- سعید 
روســتایی به بخش هایــی از معضالت 
اجتماعی پیرامــون تجارت مواد  مخدر 
مثل فداشدن واسطه ها، زاغه نشینی و... 
می پردازد که در اثر اولش به آن اشاره ای 
نکــرده بود. در کنار تمــام اینها، این بار 
سعید روســتایی لوکیشن فیلمش را به 
یک خانه و چند بازیگر محدود نمی کند. 
او این بار فیلمش را حتی به سطح شهر 
می برد و در یک مکان گسترده شروع به 
فیلم ســاختن می کند و از چندین هزار 
هنرور برای سکانس های شلوغ فیلمش 

استفاده می کند.
در دیــدگاه اول شــاید این گونه به نظر 
نرسد، اما متری شــیش و نیم تا آ نجا که 
بســتر داســتانش به آن اجازه می دهد 
سعی کرده از ابد و یک روز فاصله بگیرد. 
بستر دو فیلم یک موضوع خاص است، 
اما کارگردان این بار سعی می کند روی 
دیگری )گادفــادر ثروتمند و قدرتمند( 
از دنیای ابد و یک روز را مقابل مخاطب 

قرار دهد.

علیرضا 
جعفراسماعیلی

شریفانه

چرا در چند دهه  اخیر، در واقع پس از انقالب 
57، هیچ شاعر بزرگی پا به دشِت دورکرانه  شعر 
فارسی نگذاشته است؟ این پرسش را می توان 
در ســطوح گوناگونی پاســخ داد: نخســت 
در ســطح بررســی دگرگونی های شخصیت 
شاعران، دوم در سطح نهاد شعر یا به طور کلی تر نهاد ادبیات 
و در آخر در سطح بررسی ساختار جامعه ای که اینها از دل آن 
برآمده اند. از میان این موارد، آنچه ما را به فهمی همه جانبه تر 
می رساند، سطح سوم این بررسی است. اما باید پیش از ورود 
به مســأله منظورمان را از »شاعر بزرگ« مشخص کنیم. در 
این نوشــته منظور از »شاعر بزرگ« شاعری است که بخش 

بزرگی از جامعه او را بشناسند و با شعرهایش آشنا باشند.
بهتر اســت داســتان را به عقب  برگردانیم، به عصر انســان 
شکارچی و انساِن تازه  یک جانشین شده برگردیم و از خود 
بپرســیم چرا اســطوره های ملل مختلف چنین شباهتی 
بــا هم دارند و چرا اســطوره ها زبان حال همه  انســان های 
ابتدایی انــد؟ اگــر راز آن شــباهت و فراگیــری را دریابیم، 
می توانیــم راز ایــن تفاوت و کم گســترگی را هــم بفهمیم. 
سرچشــمه  ایــن همانندی  این اســت که مــردم ابتدایی، 
نگرش های هماننــدی به دنیای خود داشــته اند؛ چراکه 
اسطوره  در واقع توضیحی  است که انسان  کهن درباره  جهان 
و پدیده های آن می دهد. وحدت جمعی، ویژگی بارز جامعه  
آن روزگار است. آنها در زندگی عملی به صورت جمعی و برای 

کل گروه دســت به عمل می زدند و بــه تبع آن جهان بینی  
یکپارچه ای  هم داشتند.

 از آن زمــان هرچــه جلوتــر می آییــم، ســاختار جامعــه 
دگرگونی های بسیاری به خود می بیند: دوره  شهرنشینی 
آغاز می شــود، دیگر همه  افراد همه کاره نیستند و تقسیم 
کار رخ می دهــد، کارهای عملی و ذهنــی از یکدیگر جدا 
می شوند و صنف ها و طبقات شــکل می گیرند. با هرکدام 
از ایــن دگرگونی ها، گروه های گوناگون انســان ها به مانند 
رودهایی از سرچشــمه  نخســتین خود جدا می شوند و از 
همیــن رو، وحدت آغازیــن خود را چــه در زندگی عملی و 
چه در جهان بینی از دســت می دهند. البته تا پیش از دوره  
مدرن، هنوز جوامع آن قدرها از سرچشمه دور نشده بودند 
و تعداد رودهایی که از سرچشــمه جدا شده بودند، بسیار 
کمتر و فراگیری آنها بیشــتر بود. شعِر شــاعران آن دوره ها 
از مســائلی مشترک سخن می گفت و جهان بینی ای که در 
پس خود داشــت، به اکثریت مردم سرزمین  شاعر نزدیک 
بود. امــا امــروزه مخاطب هیچ شــاعری همه  مــردم یک 
سرزمین یا دست کم بخش بزرگی از آنها نیست، زیرا وحدِت 
جمعی ای که الزمه  این اتفاق است، نه در میان مردم وجود 
دارد و نه بین شاعر و مخاطبان بالقوه اش. آنها به طبقه ها، 
صنف ها و قوم هــای گوناگون تعلق دارند و پیروان دین ها و 

ایدئولوژی های مختلفند.
 اما این پاســخ، هنوز تفاوت میان دوره  پیش از انقالب 57 

و دهه های اخیر را توضیح نمی دهد. مســأله آن است که با 
وجود این شاخه شاخه شدن ها، دوره هایی وجود دارند که 
گروه های گوناگون یک جامعه در راستای رسیدن به هدفی 
با یکدیگر متحد می شوند و دست کم برای مدتی، وحدتی 
جمعی در میان آنها پدید می آید. دهه های پیش از انقالب 
57، مصــداق چنین دوره ای اســت کــه در آن طبقه های 
گوناگون، مذهبی ها و غیرمذهبی ها و قومیت های مختلف 
در مبــارزه با حاکمیت با هم هم ســو و همراه شــده بودند. 
به همین خاطر اســت که می بینیم مجموعه ای مانند »در 
کوچه باغ های نشــابور« شــفیعی کدکنی در فاصله  اسفند 
56 تــا تیر 57، ســه بار و به ترتیــب با شــمارگان پنج، ده و 
پنجاه هــزار تجدید چاپ می شــود؛ حــال آن که مجموع 
شمارگان دفترهای شعر شاعران مطرح امروز گاه به یکی از 
چاپ های در کوچه باغ ها هم نمی رسد. البته شاعرانی که 
مجموعه هایشان را مؤسسه هایی مانند حوزه  هنری بدون 
محدودیــت مالی از بودجه  عمومی کشــور چاپ می کند، 

طبیعتا از این قیاس بیرونند. 
شــاعران را گاهــی بــه پیامبرانــی تشــبیه می کننــد که 
جبرئیل شان، الهام های شــاعرانه است. اما امروز شاعران 
دیگر نمی توانند پیامبران قوم خویش باشند. وضعیت آنها 
یادآور این شــعر لنگرودی اســت که می گوید: »دیر آمدی 
موسی!/ دوره  اعجاز ها گذشته است/ عصایت را به چارلی 

چاپلین هدیه کن/ که کمی بخندیم.«

درباره  چرایی ظهور نکردن شاعری بزرگ در چند دهه  اخیر

 دیر آمدی موسی!

که ابلیس را دید شخصی به خواب  ندانم کجا دیده ام در کتاب 
چو خورشیدش از چهره می تافت نور  به باال صنوبر، به دیدن چو حور 
فرشته نباشد بدین نیکویی!  فرارفت و گفت: ای عجب، این تویی! 
چرا در جهانی به زشتی َسَمر؟  تو کاین روی داری به حسن قمر 
ُدژَم روی کرده ست و زشت و تباه؟  چرا نقش بندت در ایواِن شاه 
به زاری برآورد بانگ و غریو  شنید این سخن بخت برگشته دیو 
ولیکن قلم در کِف دشمن است که ای  نیکبخت این نه شکِل من است 

)بوستان سعدی/ تصحیح غالمحسین یوسفی(  

خالق نان و شراب 
»در هیــچ عصر و زمانه ای ماننــد دوران ما کلمات را از هدف ســاده و 
طبیعی خویش که مرتبط ساختن انسان ها به یکدیگر است، منحرف 
ننموده انــد. حرف زدن و فریــب دادن امروزه تقریبــا مترادفند «. این 
جمــالت بخشــی از رمان نان و شــراب، معروف ترین رمان اینیاتســو 
سیلونه اســت. این رمان یکی از دوران های بسیار تلخ روزگار انسان را 
روایت می  کند؛ ایتالیای زیر ســلطه  فاشیسم. سیلونه که خود زندگی 
ســخت و پرفراز و نشیبی داشته است، گوشه هایی از این فراز و نشیب 
را در هر یک از رمان هایش به تصویر می  کشــد. »پسرم که وارد شد، ده 
نفر از ما دور صندوق و دیگر اشیایی که ناشناس آورده بود تا روزنامه ی 

دهقان درآوریم، جمع شده بودیم. در واقع، اولین روزنامه ی دهقانی. 
روی صندوق نوشته شده بود »پلی گراف«. صندوق را معصومانه روی 
میز مغازه ماریتا، وســط جاده گذاشــته بودیم...«. رمان های سیلونه 
واقع گرایانه روایت می شــوند و اغلب به مسائل اجتماعی می پردازند، 
امــا از جنبه های فردی و عاطفی نیز غافل نمی مانند. »تو هیچ مترس 
چون بخشوده شده ای، اما برای جامعه ی فاسدی که تو را مجبور کرده 
اســت تا از بین مرگ و بی آبرویی یکی را انتخاب کنی، بخشایش وجود 
ندارد.« این نویسنده  ایتالیایی، رمان های دیگری از جمله یک مشت 

تمشک و فانتامارا را نیز در کارنامه  خود دارد.

وحشت 
فرایند تبادل واژه میــان زبان ها، پیچیده تر از آن چیزی 
اســت که مــا می پنداریــم. وام گرفتن واژه »وحشــت« 
نمونه ای از این فرایند پیچیده است که یک لفظ از زبانی 
وام گرفته شــده، اما در زبان مقصد بــا معنایی متفاوت 
به کار می رود. وحشــت در زبان عربی به معنای تنهایی 
و بریدن از مردم اســت. اکنــون بهتر می توانیم منظور از 

هنروادبیات»نماز وحشت« را دریابیم.

آوردهاندکه... واژهباز

صریر
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بدون سانسور هرگز
ید  شــا د  شــا ر ا ت  ر زا و
نــه  رتخا زا و یــن  ل تر حا با
انتخابــش  باشــد.  دولــت 
فرایند خاصــی دارد و تقریبا 
رئیس جمهــور در آن تاثیری 

ندارد. در چهار دهه گذشته غیر وزیر 
ارشــاد دولت اصالحــات تقریبا وزیر 
ارشــاد خاصی هم نداشتیم. جا دارد 
از شــاخص ترین وزیر ارشاد به لحاظ 
تطابق رشته تحصیلی با حوزه فعالیت 
هم یــادی کنیم؛ مهندس میرســلیم 
با تخصص در موتور های درون ســوز. 
بودجه وزارت ارشــاد نســبت به سایر 
نهاد هــای فرهنگــی تقریبــا نســبت 
قیمت نوشــابه به شیشلیک در منوی 
باز شاندیز است. اما مهم ترین وظیفه 
وزارت ارشاد شاید ارائه مجوز کنسرت 
باشــد کــه متعاقب آن شــونصد نهاد 
باالدســتی در صورت احساس خطر 
آن مجــوز را لغــو می کننــد. وظیفــه 
مهم بعدی، مجوز نشــر کتاب اســت 
کــه کتــاب و کتاب خوانــی خــودش 
جــزء مقــوالت فکاهــی در کشــور ما 
طبقه-بندی می شــود. فــرض کنید 
نویســنده ای به نام هنری میلر وجود 
دارد که زمانــی کتابش در آمریکا هم 
مجوز نشــر نداشــته، حاال بخواهید 
ایــن کتــاب را در ایران چــاپ کنید. 
اول ده ســال کتاب مجوز نمی گیرد، 
دســت آخر هم کتــاب »مــدار رأس  
الســرطان« با هفتاد صفحه سانسور 
چاپ می شود. اما در سینما وضعیت 
به مراتب فکاهی تر اســت. یک دسته 
از فیلم هــا مجــوز تولیــد می گیــرد، 
ســاخته می شــود ولی مجــوز پخش 
نمی گیرد مثل »خانه پدری« ساخته 
کیانــوش عیاری. دســته دیگر مجوز 
ســاخت نمی گیرد، ســاخته می شود 
و در خارج از کشــور پخش می شود، 
کارگــردان  ولــی  می گیــرد  جایــزه 
ممنوع الخــروج اســت. دســته آخر 
مجوز ســاخت می گیرد، مجوز پخش 
هم می گیرد، پخش هم می شود ولی 
وســط اکران متوجه می شوند عجب 
اشتباهی شد؛ ورژن سانسورشده اش 
به سینما داده می شــود و بعد همین 
افاقــه نمی کنــد و کال پخــش  هــم 
قطع می شــود، مثل رحمان 1400. 
تشــخیص و درایت در مقوله سانسور 
حرف اول را می زند. یعنی خب خیلی 
ظرافــت می خواهــد در زمانه ای که 
محتــوای غیــر اخالقــی در فضــای 
مجازی و حقیقی به صورت زنده قابل 
رویت است شما کتابی را که سر جمع 
1000 نسخه چاپ می شود و فوقش 
در پایتخــت کــه مهــد کتاب اســت 
دویســت عــدد فروش می کنــد مورد 
عنایت قرار دهی و از معنا ســاقطش 
کنی. چــرا؟ چون در یــک صفحه از 
آن نقش ســوم داستان به دختری در 
کافه چشــمک زده اســت. خدا قوت 

سانسورچی!

شریف در سال ۲۰۴۰
پیش بینی رویدادهای دانشگاه صنعتی شریف در بیست سال آینده با دقت 99.9۸ درصد .

شنبه 1۰ اردیبهشت 1۴19
مراسم روز شریف زیبای من با حضور 
دکتــر بوامپالــو گاپالوتوتو، ریاســت 
محتــرم دانشــگاه و در میــان پایکوبی بیــش از 12000 
نفر از قبیله سامباســاتو و با آیین های باشــکوهی از کنگو 
برازاویل در ســالن بی تربیت بدنی )تربیت بدنی ســابق( 
برگزار شــد. دکتر بوامپالو که دو ســال دکترای خود را در 
رشته مهندسی پیکولوژی سازه های کهکشانی از شریف 
گرفته و از دانشــجویان بورسیه دانشــگاه پیام نور جنوب 
کینشاســا پایتخت کنگو بوده، در این مراســم ضمن ابراز 
خرســندی از اینکه از ســال آینده دیگر هیچ دانشــجوی 
ایرانی در شــریف نخواهد بود گفت: ماگا شنگوال هاندرد 
اشــتودنتا ایرانیا دیپلوما، اپالی کومبا. خبرنگار شترنیوز 

که آنجا حضور داشــت اینطور ترجمه کــرد )دیگه گردن 
خودش(: ما خوشحالیم که همه صددرصد دانش آموزان 
ایرانــی همین که دیپلم گرفتند اپــالی کردند و رفتند پی 
کارشان! وی گفت امیدواریم استادانی که باقی مانده اند 
هم بازنشسته شوند تا بتوانیم سال آینده شریف زیبای من 
را در کینشاسا برگزار کنیم. پس از ایشان، ناگومبو پوپویه 
معاون خورد و خوراک )رفاه و فرهنگی و امور خوابگاه ها( 
گفت: سایا تومبه وانگاال. این بار هیچکس حتی خبرنگار 

شترنیوز هم نهفمید ایشون چی گفت!
دوشنبه 12 اردیبهشت 1419، استاد روزت مبارک!

تعداد 2450 استاد دانشگاه شــریف با امضای طوماری 
که از پوســت خربــزه تهیه شــده بود خواســتار پرداخت 
حقوق های معوقه شــان از ده سال پیش به این ور! شدند. 

در این نامه آمده است ما جمعی از استادان دانشگاه از ده 
سال پیش هیچی نگرفتیم و دولت به خاطر سیل و زلزله و 
برخورد شهاب سنگ پارسال به تهران، دچار کمبود بودجه 
شــده. این عده بــا تجمع جلــوی اداره جیره بندی غله و 
مستغالت )رستوران سابق( شعار می دادند: دانشجو حیا 
کن، اســتادت رو رها کن. دانشگاه پیشتر وعده داده بود 
به مناســبت این روز عزیز، به استادان یک هفته مرخصی 
بدون حقوق بدهــد ولی بعدا تصمیم گرفت به جای آن به 
هر اســتاد تمام و دانشیار، یک کیلو آرد ذرت بوداده هدیه 
دهد. خیلی از استادان گفته بودند چنین هدیه ای را قبول 
نخواهنــد کرد. در پایان این طومار، آمده بود: حقوق یک 
استاد امروز 12 دالر است که همان هم پرداخت نمی شود.
* شیخ بزول )علیرضا مختار(

شیخ بزول *

خواهم که به جانب تو پرواز کنم / اما چه کنم بال و پری نیست مرا باز آی، که از جان اثری نیست مرا / مدهوشم و از خود خبری نیست مرا 
)هاللی جغتایی، قرن دهم، رباعیات(

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به صبر که ز غوره حلوا ســازد. تقدیم می شــود به 
همه مســئوالن ایــران و صبری که ندارند یا اگر هم داشــته باشــند، برنامــه ای ندارند یا 
اگــر هم برنامــه ای دارند، عمری ندارند کــه آن را اجرا کنند. تقدیم می شــود به آن مدیر 
خودرویــی که در پاســخ به درخواســت دو ســال زمان بــرای طراحی و ســاخت پلتفرم 

خودرو توســط اســتاد شــریف صنعتی ما، گفت: »دکتر کی دو ســال وقــت داره تو این 
مملکــت؟ راه حــل یک ســاله یا شــش ماهه نداریــد؟« این شــماره تقدیم می شــود به 
 علــوم پایه که صبر ایــوب و مدیریت پــروژه ای بلندمدت می خواهند تا مــزه حلوای آنها 

زیر زبان مردم بیاید.

۰91****۰912: مــا داشــتیم یــه حســاب سرانگشــتی 
می کردیم. اگر دانشــگاه سیل بیاد روزنامه اول غرق میشه. 

مراقب خودتون باشید.
  به نظر شــما ما اگر ِز سر بریده می ترسیدیم، در 

محفل عاشقان، روزنامه درمی آوردیم؟
far_ 72۸****۰912: ســالم. پیشــنهاد می کنم از فونت
MashinTahrir بــرای چاپ روزنامه اســتفاده کنید خیلی 

قشنگ می شه امتحانش ضرر نداره
  ســالم. بابــا ملت دیگه خیلی پررو شــدن! من 
اگر تو بخش پیامک با درخواست تغییر فونت شما مبارزه 
نکنم، فردا سردبیر باید تو دفتر با درخواست های به مراتب 

بی شرمانه تری مبارزه بکنه.
۰۴1****۰91۰: ســالم، کاش در روزنامه در مورد مصائب 
مــادران دانشــجو در یــک دانشــگاه صنعتی هــم مطلب 

می نوشتید و یکی پای درد دل این دانشجویان می نشست.
  سالم. من از همین جا اعالم می کنم که سلطان 

غم، مادران دانشجو در یک دانشگاه صنعتی.
۸7۸****۰9۳9: اونــی که دنبال یــزدی بودی برات حرف 

بزنه، بیا پی وی
  آخر عمــری، همین یه کار رو نکــرده بودیم که 

بفرما!

تقدیممیشودبه...
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حسین شاهرخی
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نیش اشتر نه از ره کین است / نوش داروی زخم دیرین است

 ثبت انفجار بمب اتم 
در دانشگاه!

عکس از امیر سبزی
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