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اخبار شریف در 
خبرگزاری های 
خارج دانشگاه

همیشه راحت ترین راه بهترین راه نیست
ســایت دانشــگاه زمانی بخشی به نام شــریف در آینه 

محسن رستمی

مطبوعات داشــت و به انعکاس خبرهای دانشــگاه در 
فضای عمومی رسانه های کشور می پرداخت؛ خبرها 
و گزارش هایی که عمدتا مرتبط با دستاوردهای علمی 
و پژوهشــی شــریف بود و در اندک مــواردی نیز اتفاق 
سیاســی اجتماعی خاصی را پوشــش می داد. این اندک موارد اکنون سهم 
بیشــتری به خود اختصاص داده؛ عمده خبرها بازنشر بدون منبع از سایت 
دانشگاه اســت اما گزارش های تولیدی هم در این میان به چشم می خورد 
که معموال چند خاصیت مشــترک دارد: اول اینکه عمدتا منشــأ انتشار این 
جنس گزارش ها از رســانه های یک گروه خاص سیاســی است، دوم اینکه 
تحلیل احســاس نشــان می دهد عمدتا تم منفی دارد و ســوم اینکه سوای 
نتیجه گیری و رویکرد کلی متن، برخی از ارجاعات درون متنی نشان می دهد 
که نویسنده از اطالعات داخلی دانشگاه کامال مطلع است و به عبارتی یک 

شریفی در نگارش متن دخیل بوده است.
اگر فرض را بر جریان آزاد اطالعات بگذاریم، قاعدتا نباید حساسیتی نسبت 
به انتشار چنین خبرهایی داشته باشیم، خصوصا وقتی پایش فضای مجازی 
و وب نشــان می دهد که این رویکرد خاص، بازنشر یا جلب توجه خاصی بین 
کاربران نداشته است، البته این گزاره درباره مدیران صادق نیست. اما شاید 
سؤال اصلی این باشد که چرا عده ای در شریف به این جمع بندی رسیده اند 
که با ابزارهای رسانه ای بیرون صدایشان را به گوش مسئوالن برسانند. خب 
اولین جواب می تواند این باشــد که ممکن اســت در داخل دانشگاه گوشی 
شنوا یا ابزاری مؤثر برای انتقال پیام پیدا نکرده باشند، خصوصا زمانی که در 
سطح حاکمیت، اعتدال را معادل احتیاط تعبیر می کنند و کمتر مدیری پیدا 
می شود که مسئولیت کار خود را بپذیرد و فرافکنی نکند. تعداد زیاد کارگروه ها 
و کمیته ها و تصمیم هایی که اجرا می شــوند ولــی تصمیم گیرنده و فاعلش 
مشخص نیست، مصداقی از چنین رویکردی است. چنین رویکردی می تواند 

افراد داخل خانواده را مجاب کند که دست به دامن بیرون دانشگاه شوند.
اما اگر از زاویه ای دیگر نگاه کنیم، ممکن اســت این رفتار ناشــی از انتخاب 
راحت ترین راه و نه بهترین راه برای پیگیری خواســته ها باشد، یعنی وقتی 
من دسترســی به رســانه ای دارم که به راحتی محتوای مرا منتشر می کند و 
می توانم از این طریق مدیران دانشــگاه را به موضوع مد نظرم حساس کنم، 
چــه لزومی دارد وقت خود را در دانشــگاه صرف تعامل با مدیران یا انتشــار 
نظریاتم در نشریات داخلی شــریف کنم. اگر برای شما اهمیت نهاد علم از 
اهداف سیاسی تان کمتر باشد و رســانه ای حاکمیتی هم در اختیار داشته 
باشــید که فراموش کرده باشد از وظایف ذاتی حاکمیت، حفظ و حراست از 
استقالل و آزادی دانشــگاه ها در چارچوب قوانین کشور است، این مسیر، 

منطقی به نظر می آید.
بــه هرحال هر کدام از ما مســیری را انتخاب می کنیم و مســئولیتش را هم 

می پذیریم. زمان مشخص می کند جهت خدمت و خیانتش چه می شود.
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از چادر تا پابوس
نمایشگاه عفاف و حجاب از سوی هیئت الزهراء )س( همین روزها 
در حوالی سلف و شــریف پالس در حال برگزاری است. سال 97 
سال اول این نمایشگاه بود که با عنوان »جشنواره فاطمی« برگزار 
شد و امســال با نام »شوق پروانگی« دومین ســال خود را تجربه 
می کند. غرفه های این نمایشگاه شامل غرفه کتاب، غرفه فروش 
چادر و روسری و ملزومات حجاب، غرفه شهدای دفاع مقدس که 
شامل فعالیت های بانوان در این دوران و رشادت های آنها است، 
غرفه عکس بــا محتوای عفاف و حجاب و همچنین محل معرفی 

و ثبت نام اردوی پابوس عشق می شود و امروز روز آخر آن است.

کدام آتش؟ کدام دود؟
جامعه اسالمی امروز برنامه ای برگزار می کند با عنوان »چه چیزی 
در ایران آتش گرفت؟« و در آن قصد دارد حوادث آبان امسال را از 
ابعاد مختلف واکاوی نماید. مهمانان این برنامه سعید زیباکالم، 
علــی صابــری توالیی و ســید جواد میری هســتند و از ســاعت 
16 در ســالن جناب دانشــکده فیزیک آغاز می شود. نکته قابل 
توجــه حضور ســعید زیباکالم در یک محفل دانشــجویی پس از 
اعالم خبر رد صالحیت او در انتخابات مجلس اســت. با توجه به 
ترکیب مهمان های برنامه انتظار شنیدن صحبت های جنجالی و 
پرحاشیه که از تریبون های رسمی شنیده نمی شود، زیاد است.

اخبار شریف در خبرگزاری های خارج دانشگاه

عمو  این منو زد
۳۰۰۰تومان و دیگر هیچ!

موضوع شماره شش نشریه انجمن 
علمی دانشکده انرژی بنزین است. 
»اگــزرژی« بــدون تیتر جلــد و فقط با 
تصویر کانتر پمپ بنزین ۳۰۰۰تومانی 
منتشر شــده است. نوشته »یارانه های 
پنهان انرژی، مانع توســعه کشــور« از 
دکتر یدالله صبوحــی و »تحلیل رفتار 
دولتمــردان در زمینــه افزایش قیمت 
بنزین« نوشته دکتر عباس ملکی متون 
این شــماره اگزژی هشــت صفحه ای 
را تشــکیل می دهند که هر دو، نوشته 
اســتادان دانشــکده انرژی هستند؛ 
صفحه آخر نشریه خالی از محتواست 
و تنها شناسنامه را در خود جای داده؛ 
برای یک نشــریه هشت صفحه ای این 
یــک اشــکال جدی اســت. در شــش 
صفحه متن نشریه هم تنها یک تصویر 
وجــود دارد و چگالــی متــن نشــریه 
چشــم را می زند. اگزرژی ششم گرچه 
پرمحتواســت، تهی بــودن از نوشــته 
دانشــجویان و اکتفا به نوشته استادها 
تاحدی به دانشجویی بودن این نشریه 

خدشه وارد کرده است.

آرمان اصالت تکثر 
دو ماهنامــه »جــرات اندیشــیدن« در 
شماره هشتم خود به موضوع »فلسفه 
زیست شناسی« پرداخته است. نشریه 
مــورد حمایــت معاونــت فرهنگی که 
بــا تأخیر چندماهه منتشــر شــده، در 
سرمقاله علت این تأخیر را روایت کرده و 
عذرخواهی می کند. در ادامه سرمقاله، 
نویســنده به موضوع پرونده می پردازد 
و اصالت تکثــر را علت عدم اضمحالل 
زیست طبیعی انسان معرفی می کند. 
جرات اندیشــیدن ۳7 صفحه ای که به 
واسطه نوع چاپ و صفحه آرایی بیشتر به 
کتاب یا کتابچه شباهت دارد تا نشریه، 
در متون دیگر خود به موضوعات نظریه 
علمی تکامل، فلسفه زیست شناسی، 
مســائل معرفت شناســی و متافیزیک 
در نظریــه نئوداروینــی و معرفی کتاب 
سرگذشت شگفت انگیز »حیات« روی 

زمین می پردازد.

و حاال توی دروازه!
بعد از پایان مســابقات بســکتبال دانشــگاه نوبت به فوتبالی ها 
رســید که در اوج آلودگی هوای تهران و در شرایطی که تمرینات 
فوق برنامه ورزشی دانشگاه هم تعطیل شده، ناچارند مسابقات 

دانشکده ای شان را شروع کنند. 
مسابقات فوتبال امسال در چهار گروه سه تیمه برگزار می شود و 
مرحله گروهی که دیروز آغاز شد تا دوشنبه هفته بعد ادامه دارد، 
البته در صورتی که کار دانشگاه به تعطیلی نکشد و مسابقات به 
تعویق نیفتد. در روز اول بازی ها مهندســی شیمی و نفت مدعی 
با نتیجه 2 بر 1 از ســد برق گذشــت و کامپیوتر هم 4 بر 2 مقابل 

صنایــع پیروز شــد. امروز هم مواد به مصــاف مدیریت و اقتصاد 
می رود و مکانیک مقابل علوم ریاضی صف آرایی می کند. 

مســابقات فوتبــال برخــالف والیبــال و بســکتبال در ســالن 
قهرمانی برگزار می شــود و همین مســأله شاید در کاهش تعداد 
تماشــاگران تأثیرگذار باشــد. مکانیک و فیزیــک و علوم ریاضی 
در گروه اول، مواد و شــیمی و مدیریــت و اقتصاد در گروه دوم، 
صنایــع و هوافضــا و کامپیوتــر در گروه ســوم و بــرق و عمران و 
 مهندســی شــیمی و نفــت در گروه چهارم مســابقات امســال 

حضور دارند.

اگرچه خارج از دانشــگاه و 
در فضای ذهنی جامعه نام 
»دانشگاه صنعتی شریف« 
با صنعــت و علم و... گــره خورده، طی 
یک سال گذشــته نام دانشگاه شریف با 
چند خبر پرحاشــیه در عرصه رســانه ها 
مطرح شــده اســت؛ خبرهایــی که جو 
داخلی دانشگاه را ملتهب نشان می دهد 
و البتــه کــه فضــا را داغ و هیجانــی نیز 

می کند.
یکی از پرحاشیه تریِن این خبرها ماجرای 
صعود گروه کوه به قله دماوند و انتشــار 
فیلــم آن بــود کــه خبرگزاری فــارس با 
تیتــر »کوهنوردی با طعــم اختالط« به 
آن پرداخــت. پــس از انتشــار این خبر 
واکنش هایی در دانشگاه شکل گرفت و 
خبرگزاری فارس در ادامه، با مطرح کردن 
دیگــر اتفاقات حــوزه معاونت فرهنگی 
به بازتاب نقدهایــی درباره آن پرداخت. 
پــس از این خبر بود کــه در توییتر میان 
دانشــجویان بحثی شکل گرفت که چرا 
چنین مســائلی بــه خارج از دانشــگاه 
منتقل شده است؟ موضوعی که ناتمام 
نمانــد و در چنــد هفته  اخیر نیــز ادامه 

یافت.
اواســط آذرمــاه نامــه ای در خبرگزاری 
فــارس به اســم جمعی از دانشــجویان 
دانشــکده فیزیک منتشر شــد. در این 
نامه ضمن انتقاد از بی عدالتی آموزشی 
و تبعیــض در این دانشــکده و عملکرد 
مســئوالن آن از قــول دکتــر گلشــنی 
بیان شــده که دانشکده اســالم زدایی 
شــده اســت. البتــه در فارس جــز این 
دو خبــر پرحاشــیه، یک خبــر صنعتی 
هم دربــاره یکی از شــرکت های حاضر 
منتشــر  شــریف  نــوآوری  ناحیــه  در 
شــده که دربــاره تحریم هــا کار کرده. 
فــارس همچنیــن راجع بــه برنامه های 

مربــوط بــه 16 آذر بســیج و انجمــن 
 مســتقل نیــز گزارش هایــی را منتشــر 

کرده است.
بر خالف فارس که اخبار پرحاشــیه تری 
از شــریف رفته، خبرگزاری های دیگر از 
شــریف فضایی آرام تر تصویــر کرده اند. 
این اتفاق شــاید به گروه انتشــاردهنده 
خبر نیز مربوط باشد. در فارس سرویس 
تشــکل های دانشــگاهی زیرمجموعه 
بخــش سیاســی اســت کــه در کنــار 
ســرویس علمــی کار می کنــد ولــی در 
بقیه  خبرگزاری ها چنین نیست و اخبار 
دانشــگاه را فقــط در ســرویس علمــی 

پوشش می دهند.
در خبرگــزاری ایســنا اخبــار محدود به 
برگزاری دوره ها و انتشار نشریات است. 
البته در این میان اخبار علمی نیز دیده 
می شــود کــه همــراه بــا مصاحبه های 

مســئوالن دانشگاه در این خبرگزاری به 
چشم می خورد؛ خبرهایی که عموما فرم 
اخبار روابط عمومی دانشگاه را دارند، نه 
آنکه پیگیر خبر و موضوعی خاص باشند. 
در خبرگــزاری مهــر نیــز اخبار بیشــتر 
در مــورد برگزاری برنامه های دانشــگاه 
اســت و اخبــار موفقیت هــای علمی و 
دانشــگاهی نیــز در این میان به چشــم 
می خورد. البته خبر اهدای نشــان نقره 
یادمان پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه 
صنعتی شریف به عنوان باالترین درجه 
افتخــار ایــن دانشــگاه به همــراه لوح 
تقدیر به پــاس زحمــات و حمایت های 
رســول کشــت پور، شــهردار منطقه در 
بنیان گــذاری ناحیــه نوآورانه شــریف و 
طرح های توسعه فیزیکی این دانشگاه 
نیــز در میان اخبار ایــن خبرگزاری قرار 

دارد.

گزارش

این بار مرثیه به جای داد
نشــریه داد »مســئله اعتیــاد« را 
به عنوان موضوع پرونده ویژه شماره 
بیست وششــم خود انتخــاب کرده 
است  . جز متن سرمقاله، یک متن در 

مورد اعتیاد به مواد مخدر و متنی دیگر 
که تحلیل صنعت فیلم های مستهجن 
و مسأله اعتیاد در این گونه فیلم هاست، 
نوشــته های پرونــده داد را تشــکیل 
می دهند. ســرویس جدید داد در این 
شماره، نقد و بررسی شماره دوم ماه نامه 
مشق فرداســت که به قلم بهرامی ثانی 
نگاشته  شده اســت. تصویر زن معتاد 
فیلم دارکوب، جلد داد بیست وشــش 
و »مرثیــه ای تکراری« تیتــر جلد آن را 

تشکیل می دهد. 

ارزش نقد دارد؟
»دکوپاژ« تازه وارد عرصه نشریات است. 
شــماره اول نشریه تخصصی سینمایی 
بــا بیســت وچهار  دانشــگاه شــریف 
صفحه، روز بیســت وچهارم آذر منتشر 
شــد! کاش دکوپاژ تــازه وارد بــه تعداد 
صفحات کمتری قناعــت می کرد تا در 
این وانفســای کاغــذ برگه های کمتری 
از جیــب بیت المــال زیــر چــاپ برود. 
دکوپاژ ایده ای برای غافلگیری مخاطب 
ندارد؛ مثل اغلب نشریه های دکه  های 
روزنامه فروشی های سطح شهر پر است 
از متن های جورواجور و متنوع و تصاویر 
مرتبط و نامرتبط که به تحلیل فیلم های 
سینمایی موجود می پردازند، به عالوه 
نگاهی به سبک های فیلم سازی و تاریخ 
سینما و بحث پروانه و وزارت ارشاد و مانند 
اینها. قبل از هر چیز شــلوغی بی حد و 
حصر جلد اســت که توی ذوق می زند. 
مانند یک روزنامه دیواری، کالژی شده از 
تکه تصاویر عجیب و رنگ های متناقض. 
داخل نشریه هم وضع بهتری از جلد آن 
ندارد و تیتر و زیرتیتر و سوتیتر و تصویر و 
پروفایل و کیوآرکد درهم تنیده  اند! البته 
نســبت به سایر نشریات شــروع دکوپاژ 
ابدا ضعیف نیســت. البته قبل از هرکار 
محتوایی، اصــالح صفحه آرایی باید در 

اولویت دکوپاژ باشد.

مهدی 
فخرآبادی

میز 
نشریات

میز 
نشریات

باکس 
خبری

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  843

   1398 مـاه  دی   3 سه شنبـه 
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بخش خبری



مسابقات بسکتبال بین دانشکده  به پایان رسید

�پیرمردهای بی تماشاچی قهرمان شدند
پس از سه هفته مسابقه و چند 
روز آلودگی هــوا باالخره روز 
شنبه مسابقات بسکتبال بین 
دانشکده ای دانشگاه صنعتی 
شریف با قهرمانی مجدد تیم 
دانش آموختگان )فارغ التحصیالن( برابر 
تیم برق - مکانیک به پایان رســید. در این 
دیدار تیــم دانش آموختــگان در حالی به 
مصاف برق - مکانیک باانگیزه رفت که فقط 
5 نفر از آنها توانسته بودند خود را برای این 
مسابقه به دانشگاه برسانند! در سوی دیگر 
اما تیمی جوان، جویای نام و تقویت شــده 
با چند بازیکن از تیم حذف شده کامپیوتر 
خــودش را گرم می کرد تــا بازیکنان دیروز 
دانشگاه و پیرمردهای امروز را از پا درآورد.

کوارتر اول بازی در اصطالح قفل شده بود 
و همین باعث شــد سوت پایان وقت اول با 
نتیجــه 1۰ بر 9 به صدا درآیــد. یک نفر به 
تیم فارغ ها اضافه شــد! شــاید بی ارتباط 
باشــد ولی بر خــالف کوارتــر اول که تیم 
فارغ التحصیالن به خاطر محدودیت خطا 
از یک ســو و کمبود انرژی از ســوی دیگر 
دســت به عصا بازی می کــرد، در وقت دوم 
جســورانه تر به میدان آمــد و در پایان نیمه 

اول با برتری ۳5 بر 2۳ روی نیمکت رفت.
بین دو نیمه تیم جوان برق - مکانیک پس 
از کمی صحبت با مربی، مشغول گرم کردن 
روی حلقه جدید شــدند ولی پیرمردهای 
بی تماشــاچی بیشتر اســتراحت کردند تا 
بتواننــد دو کوارتر دیگر دوام بیاورند. وقت 
ســوم دانشجویان توانستند اختالف را کم 
کنند ولــی فارغ التحصیالن جان ســخت 
دوباره توانســتند اختالف خوبی در امتیاز 

با حریف جوان شان ایجاد کنند.
باالخره وقت آخر فرا رسید و بحران گریبان 
فارغ هــا را گرفت؛ بازیکنان چهارخطایی. 
ســه بازیکن چهارخطایی تیــم باتجربه تر 
تقریبا از مدار دفاعی خارج شدند و راه برای 
امتیاز آوردن بازیکنان جوان برق - مکانیک 
هموارتر شــد ولی فارغ التحصیالن هرگاه 
صاحب توپ شدند، بیشترین زمان ممکن 
را مالک ماندند تا زمان با ســرعت علیه تیم 
رقیب زخم خورده شان سپری شود. باالخره 
از دقیقــه آخر تیم بــرق - مکانیک تصمیم 
گرفــت بــا خطــای تاکتیکی جلــوی این 

گذران وقت را بگیرد اما بدون اطالع دقیق 
از تغییر قانون خطــای تاکتیکی، مرتکب 
خطای عمد غیرورزشــی شدند. در قانون 
گذشته کافی بود بازیکن صاحب توپ را به 
عمد لمس کنید تا خطا اعالم شود ولی در 
قانون جدید حتما باید حین حمله به توپ 
خطا اتفــاق بیفتد. فقط 8 ثانیه وقت باقی 
مانده بود و تابلوی امتیاز، برتری 8امتیازی 
فارغ التحصیــالن را نمایش می داد و ســه 
امتیازی دیدنــی و لحظه آخــری ابراهیم 
زیودار نیــز دردی از تیم برق - مکانیک دوا 
نکــرد و پیرمردها از عنــوان قهرمانی خود 
در سال گذشته دفاع کردند. در این دیدار 
امین جعفرلو، ورودی 91 کارشناسی نفت 
با کســب 22 امتیاز، امتیازآورترین بازیکن 
فارغ التحصیالن بود. دیدار رده بندی نیز 
بیــن دو تیم عمران و هوافضــا - مکانیک، 
یک هفته زودتر برگزار شد که عمران موفق 

شد مدال برنز را مال خود کند.

جام ورودی های جدید
معموال همه درباره فینال و قهرمان صحبت 
می کنند و بقیــه فراموش می شــوند ولی 
مســابقات امســال کال به یادماندنی بود. 

حضور هفت تیم در مســابقات که پنج تیم 
آن بسیار از لحاظ فنی به هم نزدیک بودند، 
خاطره های بسیار ساخت، حتی در گروه 
دوم که هر سه تیم مدعی بودند. گل سرسبد 
این مسابقات هم بی شک بازی هوافضا - 
صنایع با کامپیوتر در مرحله حذفی بود که 
۳ ثانیه مانده به پایان بازی در وقت قانونی 
به تساوی کشیده شد و در وقت اضافه اول 
با پیروزی هوافضا - صنایع به پایان رسید.

مسابقات امســال اما یک ویژگی دیگر نیز 
داشت و آن درخشش چهره های جدید در 
بسکتبال شــریف بود. نفوذهای بی پروای 
صدرای کامپیوتر روی سر و کول بازیکنان 
حریف، صدای فریادهای ارشیای عمران 
و خیلی از بازیکنان تازه وارد از پدیدارشدن 

نسلی جدید از بازیکنان خبر می دهد.

مسابقات بین دانشکده ای یا 
غیردانشکده ای؟!

بســکتبال چون مثــل والیبال و فوتســال 
همه گیر نیســت، معموال تعــداد تیم های 
شــرکت کننده کمتری هم دارد اما چیزی 
کــه بــه نظر می رســد این اســت کــه این 
مسابقات هرچه هست، بین دانشکده ای 

نیست! یعنی تیم ها ساختار دانشکده ای 
ندارنــد. در چند تیم شــما می توانید از 4 
یا 5 دانشــکده بازیکن پیــدا کنید. کار ما 
که در گزارش نوشــتن سخت شده است با 
اســم های عجیبی مثل هوافضا - صنایع، 
بــرق - مکانیک و... ولی تماشــاچیان نیز 
بعضا گیج می شــوند که باالخره دارند تیم 

خود را تشویق می کنند یا نه؟
در مســابقات والیبال چون هر دانشــکده 
یک تیــم داشــت و برخــی از تیم ها فقط 
چند بازیکن کمکی می گرفتند، هواداران 
بیشــتری را نیز به ســالن جباری کشاند. 
حال نــه تنها یــک تیم از هفــت تیم اصال 
تماشــاچی ندارد )تیم فارغ التحصیالن( 
بلکــه بقیــه تیم هــا نیز بیشــتر از ســوی 
دوستان شان تشویق می شدند و نه به خاطر 
دانشکده شان. این نحوه برگزاری مسابقات 
البته یک حسن بزرگ هم دارد و آن باالبودن 
کیفیت مسابقات است که امسال به وضوح 

می شد تفاوت را احساس کرد.

تور ورزشی تابستان 99 در گیالن
در حالــی کــه کم کم همــه دانشــجویان 
آماده امتحانات پایان نیمســال می شوند، 
ورزشکاران دانشگاه خودشان را برای فصل 
تمرینات نیز آماده می کننــد. این رویه در 
تیم بســکتبال همیشــه جدی تر بود ولی 
امســال با ترافیک بازیکن، احتماال رقابت 
شدیدتر هم خواهد شد. هر دو سال یک بار 
مسابقات المپیاد ورزشی دانشجویان کشور 
برگزار می شود و تابستان 99 یکی از همین 

دوره هاست.
تیم هــای ورزشــی دانشــگاه در دو بخش 
پسران و دختران در ماه های بهمن و اسفند 
در مســابقات منطقه ای بــه مصاف رقبای 
خود خواهند رفت و در هر رشته فقط چند 
نماینده به المپیــاد راه پیدا خواهند کرد. 
قصه بســکتبال امسال کمی حیثیتی تر از 
گشته هم هست، زیرا ناکامی تیم در المپیاد 
گذشــته در شیراز را باید جبران کنند. باید 
منتظــر ماند و دید کــه »اســتاد ثانوی« و 
»کاپیتان اختردانــش« با این همه بازیکن 
چه عملکردی را به یادگار خواهند گذاشت 
و آیا بلیت المپیاد 99 در گیالن را برای تیم 

بسکتبال شکار خواهند کرد یا خیر؟

آفتابه لگن هفت دست؛ 
شام و ناهار هیچی!

تاریخچــه بســیاری از رویدادهــای 
دانشــجویی را کــه نــگاه می کنی، 
روز اول بــا انبوهــی از اهــداف بــزرگ 
تعریــف می شــوند؛ اهــداف علمــی، 
ترویجی، رقابتی، آموزشی و بقیه کلمات 
قلمبه سلمبه ای که به ذهن تان می رسد. 
مخاطبان شــان هم غالبا دانشــجوها و 
دانشــگاهی ها تعریف می شوند و رشد 
آنها هــدف متعالی رویدادها شــمرده 
می شود. اما برای برخی از این رویدادها، 
وقتی توصیف های کاغذی و پوستری را 
کنار می گذاری، به نظرت می رسد انگار 
برگزار کنندگان رویــداد هدف اصلی را 
فراموش کرده و بیشتر سرگرم زرق و برق 
و پذیرایی های به قول معروف الکچری 
و تزئینــات عریض و طویل شــده اند یا 
مثال تیم برندینگی دارند که از تیم های 
طراح محتوای آن رویداد وزن و اهمیت 
بیشــتری پیدا کرده. انگار یادشان رفته 
باشــد که برندینگ بــرای یک محتوای 

خوب است که اهمیت دارد.
مســیر طی شــده این رویدادهــا را که 
نگاه می کنی، در بسیاری از آنها به این 
نتیجه می رسی که این اتفاق نه یک شبه 
بلکه در اثر تغییراتی رخ داده اســت که 
نسل های قبلی این رویدادها به تدریج 
به وجود آورده اند؛ مثال یک روز نشسته 
و اندیشیده و به این نتیجه رسیده اند که 
از امســال یک وعده پذیرایی خوشمزه 
نه چنــدان ارزان باید پــای ثابت رویداد 
باشــد. اولین بار که ایــن تصمیم گرفته 
شــده احتماال شــک و تردید بیشتری 
درباره آن وجود داشــته اما این شــک و 
تردیــد پس از چند ســال از بیــن رفته و 
پذیرایی الکچری مذکور تبدیل شده به 
یک جزء جدایی ناپذیر آن رویداد. نتیجه 
این فرض جدا ناپذیری هم در سال های 
بعد این شــده که اگــر آن  رویداد منابع 
مالی محدودی داشته باشد، احتماال این 
وعده پذیرایی جذاب از آخرین گزینه ها 
برای حذف از فهرســت هزینه هاست و 
احتمال کاهش هزینه کرد های مربوط به 
محتوا و هدف اصلی رویداد بیشتر است.
اینکــه چرا نســل قبلی رویــداد چنین 
تصمیمــی گرفته انــد، در عواملی مثل 
جذب اسپانسر پولدار در آن دوره و دامن 
از کف دادن مسئوالن در خرج و مخارج 
رویداد و برخوردار نبودن برگزارکنندگان 
از نــگاه بلندمدت ریشــه دارد. خالصه 
کالم اینکــه حواس مــان باشــد که اگر 
امسال ما مســئول برگزاری یک رویداد 
هستیم، اثر تصمیمات ما فقط به همین 
امســال محدود نمی شــود. بدانیم که 
بسیاری از تصمیماتی که ما به سختی و 
با شک و تردید می گیریم، در سال های 
بعد می تواند تبدیل به پیش فرض های 

ذهنی و ثابت برگزارکنندگان شود.

محمدجواد 
ابوطالبی

اخالق؛ از انتشار عکس تا نامه نگاری
حاشــیه های کمیته نشــریات تمامی ندارد. انگار کمیته 
نشــریات تالش دارد تا زمان برگزاری انتخابات جدید نوار 
حاشیه ســازی اش قطع نشود. در جلســه آبان ماه کمیته 
از تعدادی از نشــریات بابت انتشــار چند عکس شکایتی 
مطرح شــده بود؛ شــکایتی که از قرار معلوم از سوی دفتر 
نهاد نمایندگی رهبری بوده و نماینده نهاد آنها را نامناسب 
با فضای دانشگاه برشمرده است. هرچند جمع بندی افراد 
حاضر در جلسه همراه با این تشخیص نبوده و حکمی در پی 
نداشته است، با این حال در شماره آخر »جرات اندیشیدن« 
اتفاقی افتاده که در خور تأمل اســت. نشریه نامه مسئول 
دفتر نهاد نمایندگی به دکتر حسینی در مورد تذکر به شرایط 
نشریات و به طور خاص جرأت اندیشیدن را با تصویر و متن 
کامل منتشــر کرده است. سوال این اســت که این کار از 
لحاظ قانونی چه حکمی دارد؟ اینکه نشریه بداند از سوی 
چه کســی و به چه دلیل از او شکایت شده یا به عملکردش 

اعتراضی صورت گرفته، حق نشریه است اما آیا اینکه نامه 
مســئول نهاد به معاون فرهنگی دانشگاه در اختیار نشریه 
قرار بگیرد و انتشار آن از سوی نشریه نیز قانونی و اخالقی 
اســت؟ آیا تحویل دادن این نامه به نشــریه طبق آیین نامه 
کمیته نشــریات صورت گرفته اســت؟ بسیار پیش می آید 
که اعتــراض و گالیه از مدیران کشــور به جــای پیگیری، 
در اختیار ایشــان قرار می گیرد و مدیر مربوطه با دعوت از 
فرد معترض بــه او می فهماند که اعتراضــش راه به جایی 
نمی برد و مدیر ارشــد حامی اوست. حال اتفاقی به جهت 
محتوایی مشــابه اما از سوی دیگر رخ داده است. معاونت 
فرهنگی دانشگاه بدون شک در این باره توضیحاتی دارد 
که باید شنید اما بنا بر آنچه ما تا امروز می دانیم با یک عمل 

غیراخالقی مواجهیم. 
موضوع اعتراض نهاد به تصویر و نشریه مربوطه چیزی است 
جدا از اتفاق رخ داده. اگرچه روزنامه هم به عنوان یک عضو 

خانواده نشریات تصویر مربوطه را مستحق تذکر یا مصداق 
تخلف از قانون و اخالق نمی داند، با این حال تحویل دادن 
یک نامه میان دو بخش دانشگاه برای انتشار پدیده غریبی 
اســت. جرات اندیشیدن می توانست شــرحی از جلسه و 
اســتدالل نماینده نهاد را به عنوان شاکی برای مخاطبان 
بازگو کند و قضاوت را به افکار عمومی بســپارد، اما انتشار 

متن و عکس نامه... 
روزنامــه بارهــا گفته اســت کــه موافق و حامی سیاســت 
تکثرگرای معاونت فرهنگی اســت، با این همه به دوستان 
می گوییــم عباراتی ماننــد »به فرموده« را دانشــجوها در 
پادگان و آموزش ســربازی تجربه می کنند نه در دانشگاه. 
بایــد منتظر توضیــح معاونت فرهنگی دانشــگاه و جرات 
اندیشیدن ماند، چه اینکه ممکن است معاونت در رسیدن 
نامه به نشریه مرتکب تقصیری نشده باشد و تنها بی مباالتی 

اداری مسبب آن باشد.

ذره بین

نامه وارده
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انصاری
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آلودگــی هوا چطــور اندازه گیری می شــود؟ 
استاندارد اندازه گیری آن برای همه کشورها 

یکسان است؟
تعداد زیادی آالینده گازی در هوا وجود دارد که از میان 
آنها تعدادی شان معیار هستند و از اهمیت بیشتری برای 
ما برخوردارند و برایشــان اســتاندارد و حد مجاز تنفس 
 )WHO( تعریف شــده است. سازمان جهانی بهداشت
برای این آالینده ها اســتاندارد تعریف و مشخص کرده 
تنفس چه مقدار از آنها در یک ساعت یا روز مجاز است. 
 WHO البته همه کشورها اســتانداردهای سختگیرانه
را رعایــت نمی کنند و بعضا در حــال حاضر حدود مجاز 
پایین تــری دارند ولــی در برنامه بلندمــدت قصد دارند 
به اســتانداردهای جهانی برســند. آالینده های اصلی 
عبارتنــد از: کربن مونواکســید، اکســیدهای نیتروژن 
)ناکس(، اکسیدهای گوگرد )ساکس(، ذرات معلق کمتر 
از 2.5 و کمتر از 1۰ میکرون و اوزون. البته آالینده هایی 
مثل آمونیاک و ترکیبات آلی فرار یا همان هیدروکربن های 
نســوخته هم هســتند. به صــورت کلــی آالینده ها دو 
منبع انســانی دارند: منابع ثابت مثل منازل مسکونی، 
کارخانه ها، صنایع و... و منابع متحرک که همان وسایل 
نقلیه هســتند. برای هر منبع یک ضریب انتشار تعریف 
می شــود و به این معناست که به ازای یک واحد فعالیت 
آن منبع چه میزان و چه نوع آالینده ای تولید می شــود. 
اندازه گیری ضریب انتشار برای هر منبع متفاوت است. 
همچنیــن نوع آالینده ها هم برای منابع ثابت و متحرک 
متفاوت است و روش و دستگاه اندازه گیری آنها هم فرق 
دارد ولی نوع دیگر اندازه گیری ایستگاه هایی است که 
در ســطح شهر وجود دارد و در طول روز به صورت منظم 
از هــوا نمونه برداری کــرده و آنالیزهــای مختلفی روی 
آن انجــام می دهند تا میزان غلظت هــر آالینده در هوا 
مشخص شود. از این روش برای بررسی و تعیین کیفیت 

هوا استفاده می شود.
غلظت هر آالینده جداگانه اندازه گیری و اعالم می شود 
و در مجموع شــاخصی به نام AQI محاسبه شده که با 
توجه به غلظت آالینده های مختلف وضعیت کلی کیفیت 

هوا را نشان می دهد.
کدام آالینده ها در حال حاضر در هوای تهران 

وضعیت خطرناک تری دارند؟
در تهران سال هاست که از نظر کربن مونواکسید مشکلی 
نداریــم که تا حــدودی به خاطر سیاســت گذاری های 
درســت دهه 8۰ است ولی ذرات معلق وضع خطرناکی 
دارد، به خصــوص ذرات معلق زیــر 2.5 میکرون. البته 
اخیرا آالینده اوزون هم به هوا اضافه شده که هم سمی 
است و هم با چشــم دیده نمی شود و به صورت ظاهری 
نمی تــوان آن را تشــخیص داد، برعکس ذرات معلق که 
به راحتی قابل مشاهده اند و به همین دلیل توجیه مردم 

در این زمینه برای سیاست گذار سخت تر است.
دلیــل اصلــی آلودگــی هــوای تهــران دلیل 
چیســت؟ کارخانه ها و صنایع بیشتر موثرند 

یا وسایل نقلیه؟
بــرای رســیدن به پاســخ دقیــق این پرســش، نیــاز به 
اندازه گیــری و پژوهش اســت. نتیجه چنین پژوهشــی 
فهرســت انتشار است. فهرست انتشــار می گوید منابع 
مختلف در انتشار ســاالنه هر آالینده به چه اندازه سهم 
دارنــد و این میزان هم به صورت جرمی بیان می شــود. 
البته اگر شــرایط جوی و جغرافیایی و واکنش هایی را که 
منجر بــه تولید آالینده های ثانویــه از آالینده های اولیه 
می شــود در نظر بگیریم و مدل ســازی کنیــم، می توان 
از روی فهرســت انتشــار غلظت آالینده ها را هم در هوا 
مشخص کرد. توجه کنیم که آالینده ها به دو دسته اولیه 

و ثانویه تقســیم می شــود. آالینده های ثانویه به صورت 
غیرمســتقیم و از واکنش شــیمیایی آالینده های اولیه 
در جو  و در معرض نور خورشــید تولید می شوند. اوزون 
نمونه ای از این آالینده هاست. ذرات معلق کمتر از 2.5 
میکرون هم به هر دو صورت اولیه و ثانویه تولید می شوند. 
آژانس همکاری های بین المللی ژاپن)جایکا(  در سال 8۳ 
فهرست انتشــار را برای تهران به دست آورد و یک بار هم 
سال 92 شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با همکاری 
دانشگاه شــریف آن را به روز کرد. البته سال 96 هم این 
فهرست به روز شــده ولی گزارش آن هنوز منتشر نشده 
است. سهم منابع مختلف در تولید آالینده های مختلف 
متفاوت است، چون نوع سوخت و نوع احتراق فرق دارد. 
به عنوان مثال طبق گزارش ســال 92 در آالینده کربن 
مونواکسید 98درصد منابع متحرک دخیل هستند ولی 
در ذرات معلق سهم منابع متحرک 7۰درصد است. سهم 
منابع متحرک و ثابت در تولید ناکس نصف، نصف است 
و در اکسیدهای گوگرد هم منابع ثابت سهم 9۰درصدی 
دارد. منابع ثابت خانگی معموال گاز طبیعی را به صورت 
احتراق رقیق می ســوزانند و در نتیجه CO و ذرات معلق 
کمتری تولیــد می کنند. همچنین ســوختن ترکیبات 
هیدروکربنی شــامل گوگرد مانند مازوت در منابع ثابت 
رخ می دهد و در نتیجه آنها مســئول اکسیدهای گوگرد 
هســتند ولی بنزیــن گوگرد کمتری دارد و ســهم منابع 
متحرک در اکسیدهای گوگرد کم است. البته دیزل گوگرد 
قابل توجهی دارد و اکســیدهای گوگــرد منابع متحرک 
عمدتا ناشــی از خودروهای دیزلی است. به طور خاص 
در مورد ذرات معلق، خودروهای دیزلی مقصر اصلی اند 
و آن هم به خاطر نوع احتراق دیزل اســت، چراکه در این 
نوع احتراق به طور موضعی مقدار ســوخت زیاد است و 
ذرات معلق زیادی تولید می شــود. خودروهای بنزینی 
فرسوده و کاربراتوری که هم کنترل مناسبی روی فرایند 
احتراق ندارند، در انتشار ذرات معلق موثرند. البته درصد 
کمــی از این برآورد حاصل اندازه گیری بوده و بیشــتر از 
مدل های آماده موجود در دنیا استفاده شده است و نیاز 
به اندازه گیری های دقیق تر داریم. البته در بحث آلودگی 
فقط خروجی اگزوز خودروها مطرح نیست و آالینده های 
دیگر مثل آالینده های تبخیری ناشی از تبخیر سوخت 
یــا اســتهالک تایر و لنت ترمــز و... هم موثر اســت و در 

برآوردهای جدید قرار است اضافه شود.
جغرافیای تهران هم در آلودگی هوا تأثیر دارد؟
قطعا تأثیر دارد؛ مثال در شــهرهای ساحلی که همیشه 
بــاد می وزد، تجمع آالیندگی وجود نــدارد ولی تهران با 
کوه های اطرافش احاطه شــده و این مسأله موثر است. 
البته اینکه برخی می گویند ساختمان ســازی در تهران 

مانــع وزش باد می شــود، منطقی نیســت و ســاختن 
ســاختمان ها تأثیر خاصــی در باد تهران نــدارد، چون 
ارتفاعی که باد در آنجا وزش دارد، خیلی باالتر از ارتفاع 
ساختمان هاست. وارونگی دما هم تأثیر زیادی دارد و به 
همین دلیل در تابستان مشکل آلودگی هوا کمتر است.
طرح هایی مثــل زوج و فرد در کاهش آلودگی 

هوا چه کمکی می تواند داشته باشد؟
همه خودروها بــه اندازه هم آالینــده تولید نمی کنند. 
آالیندگی هر خودرو تابع تکنولوژی ساخت، سیستم های 
کنترل آالیندگی که روی آن نصب می شود، عمر، میزان 
کارکرد، نوع سوخت مصرفی، نوع رانندگی و جغرافیای 
مســیر اســت. در طرح زوج و فرد فقط بر حسب شماره 
پالک، تردد خودرو محدود می شــود. منطق این طرح 
زیاد درست نیست و بیشــتر ترافیک را کنترل و فعالیت 
ناوگان را کــم می کند. در واقع جمعیت ناوگان، فعالیت 
ناوگان و ضریب انتشــار خودروهای موجــود در ناوگان 
حمل ونقل است که میزان آالیندگی را مشخص می کند. 
در هر سیاست یا اقدام سعی در کنترل یکی از این موارد 
است؛ مثال در شانگهای یا پکن جمعیت ناوگان کنترل 
می شــود، به این صورت که تعداد پالک های جدید در 
هر ســال محدود است و برای دادن پالک جدید مزایده 
یا قرعه کشــی می گذارند. طرح زوج و فرد تنها فعالیت 
ناوگان را محدود می کند و اقدام هایی نظیر بهبود کیفیت 
ســوخت، الزام اســتاندارهایی مثل یورو 4، استفاده از 
کاتالیست و فیلتر ذرات معلق و... ضریب انتشار را کاه ش 
می دهد. هوشمندانه تر از طرح زوج و فرد مشخص کردن 
محدوده هایی به عنوان مناطق کم انتشار یا انتشار صفر 
است، یعنی فقط خودروهایی حق تردد در این مناطق 
را دارند که اســتانداردهای مشخصی را رعایت کرده اند 
و آالیندگی کمی دارند. سهم بزرگی از انتشار آالیندگی 
مربــوط بــه درصد کوچکــی از خودروهاســت و حذف 
فعالیت این خودروها هوشمندانه تر است. البته اجرای 
ایــن طرح نیاز به پایگاه داده جامعــی از خودروها و نیز 
مدیریت یکپارچه بین نهادهــای مختلف و معاینه فنی 
سختگیرانه تر و دقیق تر دارد. نمونه موفقی از این طرح 

در لندن اجرا شده است.
چه کارهای دیگری برای کاهش آلودگی انجام 

شده و چقدر موثر بوده است؟
حذف خودروهای کاربراتوری و روی آوردن به اســتفاده 
از انژکتور، اجباری کردن استاندارد یورو 2، حذف سرب 
از بنزین و طرح هایی مثل این در گذشــته انجام شــده 
و تأثیر بســیار زیادی داشــته و تعدادی از آالینده ها را از 
هوای تهران حذف کرده اســت. در سال های اخیر هم 
تالش شده که روی خودروهای دیزلی فیلتر ذرات معلق 

نصب شود و این طرح تأثیر زیادی در کاهش ذرات معلق 
دارد )فیلتر DPF روی این خودروها تا 9۰درصد می تواند 
آالیندگــی ذرات معلق را کاهش دهــد(. الزام به رعایت 
استاندارد یورو 4 هم تأثیر مثبتی داشته است. کار مهم 
دیگر لغو مجوز تولید موتورســیکلت های کاربراتوری و 
الزام تولیدکنندگان به اســتفاده از انژکتور و کاتالیست 
بــود. کاهش گوگرد دیــزل و توزیع دیــزل کم گوگرد در 
کالن شــهرها هم انجام شده و موثر است، چراکه عالوه 
بر کاهش آالینده اکسیدهای گوگرد، فیلتر خودروهای 
دیزلی به کیفیت ســوخت و به خصوص محتوای گوگرد 
آن بســیار حساس است و ســوخت نامناسب به سرعت 

می تواند آن را نابود کند.
وضــع آلودگی هــوای تهران چقــدر بحرانی 
است؟ شــهرهایی مثل تهران وجود دارد که 

وضع شان خوب باشد؟
طبق آمار شــرکت کنترل کیفیت هوا، وضع کلی تهران 
رو به بهبود است و سیاست ها تا حدی جواب داده است 
ولی اصال کافی نیست. البته یک بحث سیاست گذاری 
است و یک بحث اجرا. مثال وقتی استاندارد یورو 4 الزام 
می شــود، باید آالینده خروجی از اگزوز کنترل شود که 
این کار با نصب کاتالیست مناسب و تنظیم کردن موتور 
ممکن است. البته پایداری این کاهش انتشار هم مهم 
 EOBD است و به همین دلیل در این استاندارد سیستم
معرفی و اجبار شــده اســت که عیب یاب همراه خودرو 
است و خودرو همیشــه باید عملکرد کاتالیست و شمع 
و فرایند احتراق و... را بررســی کند و از کارکرد درســت 
آن مطمئن شــود. اگر یکی از این سیستم ها درست کار 
نکند، EOBD اخطار می دهد و زمان اعالم این اخطار 
هم ثبت می شــود و حتی ممکن است مانع روشن شدن 
مجدد خودرو شــود ولی در خودروهــای ایرانی معموال 
این سیســتم کار نمی کند. نکته اینجاست که تصویب 
و الزام به رعایت یک اســتاندارد کافی نیست و باید آن را 
به درســتی اجرا کرد تا تأثیر بگذارد. االن در خودروهای 
دیزلی فیلتر DPF نصب نمی شود و خودروسازها قانون 
را دور می زنند. اخیرا خودروســازها درخواست داده اند 
که خودروی دیزلی ســواری تولید کننــد که آالیندگی 
بیشتری دارد و وضع را بدتر می کند. اروپا هم یک زمان 
برای افزایش امنیت انرژی و تنوع دادن به سبد سوخت 
خود ســراغ ســواری دیزلی رفت ولی بعد به این نتیجه 
رسید که سهم خودروهای دیزلی را در ناوگانش کاهش 
دهد، چون با وجود بازده باالتر و مصرف سوخت پایین تر، 
کنترل آالیندگی در آنها سخت تر است. قانون های نسبتا 
خوبــی داریم، مثل قانــون هوای پاک ولــی اجرای آن 
هم مهم اســت که دستگاه های مختلف همکاری کنند 
و درســت اجرا شــود. البته برخی قوانین ما هم در این 
زمینه نیازمند اصالح هستند. در بحث کاهش و کنترل 
آلودگی هوا نمونه هــای جهانی موفق وجود دارد؛ مثل 
مکزیکوسیتی یا حتی شانگهای و پکن چین. شهرهای 
اروپــا مثــل پاریس و لنــدن هم با کمک سیاســت های 
سخت گیرانه روی تولید خودرو، بهبود کیفیت سوخت و 
معرفی مناطق کم انتشار و... به موفقیت هایی رسیده اند. 
این کار سخت اســت و هزینه دارد ولی نتایج خوبی هم 
خواهد داشــت. هم خودروســاز باید هزینه بدهد و هم 
دولت و هم شهروندان. تجربه جهانی هم جلوی رویمان 
هســت. پارامترهای محلــی را باید در نظــر گرفت ولی 
از تجربــه جهانی می توان اســتفاده کــرد. آلودگی هوا 
هزینه های زیــادی به ما تحمیل می کند، اگرچه به طور 
مستقیم هزینه ها را نمی توان دید ولی مرگ ومیر و مراجعه 
به بیمارســتان و مشکالت بهداشتی و... هزینه زاست و 

هزینه آن را مردم غیرمستقیم می پردازند. 

آلودگی هوای تهران از نمایی نزدیک تر

فقط سیاست گذاری کافی نیست
ترند این روزهای فضای مجازی و حقیقی با اختالف زیاد آلودگی هواست و با توجه به وضع آب وهوا بعید است حاال حاالها از آن باال پایین بیاید و به موضوعات 
دیگر اجازه بدهد خودی نشــان بدهند. برای اینکه کمی از تحلیل های تاکســی وار دور شــویم و بیشــتر از خبرها و کلیپ های کانال های تلگرامی و صفحات 
اینستاگرامی موضوع را بررسی کنیم، سراغ امین حسنی، دانشجوی دکترای مهندسی انرژی شریف رفتیم و کمی درباره آلودگی هوای تهران گفت وشنفت 

داشتیم. حسنی تجربه همکاری با شرکت کنترل کیفیت هوای تهران را هم در سابقه اش دارد.

گفت وگو
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خورشید گرفتگی در روز ۵ دی
حلقه ای دور خورشید

در آخریــن روزهــای ســال میــالدی 
بخشــی از آســمان کره زمین میزبان 
بــود.  خواهــد  خورشــیدگرفتگی 
ایــن گرفــت از نــوع حلقوی اســت و 
مــردم ســاکن مناطق جنوب آســیا از 
خاورمیانــه تا مناطــق غربی اقیانوس 
آرام امــکان دیدن ایــن گرفت حلقوی 
را خواهند داشــت. در ایــران نیز این 
خورشیدگرفتگی به صورت جزیی قابل 

مشاهده است. 
اما خورشیدگرفتگی حلقوی چیست؟ 
ماه در مداری بیضوی به دور زمین در 
حال گردش است و فاصله آن تا زمین 
در نقاط مختلف متفاوت اســت. چون 
فاصله ماه تا زمین در حال حاضر بیشتر 
از مقدار میانگین آن اســت،  در نتیجه 
انــدازه ظاهری آن از انــدازه ظاهری 
خورشــید کوچک تر اســت و بنابراین 
هنگامی که ماه از جلوی خورشــید رد 
می شود نمی تواند آن را کامال بپوشاند 
و در ایــن وضعیت خورشــیدگرفتگی 

حلقوی رخ می دهد.

این خورشیدگرفتگی در مناطق جنوب 
آســیا در نواری به پهنــای حدود 14۰ 
کیلومتــر در کشــورهای عربســتان، 
قطر، امارات، هند، مالزی، ســنگاپور 
و اندونــزی به صــورت حلقــوی دیده 
می شــود. بیشــترین میزان گرفت در 
منطقــه ای در اندونزی بــا مدت زمان 
۳ دقیقــه و ۳9 ثانیــه خواهد بود. آغاز 
خورشیدگرفتگی جزیی در این مناطق 
از ساعت 6 صبح به وقت ایران تا ساعت 
11:۳۰ با خارج شــدن سایه ماه ادامه 

خواهد داشت.
در ایــران نیز گرفــت هرچند به صورت 
جزیی نــه حلقوی دیده خواهد شــد. 
در تهران همزمان با طلوع خورشــید، 
گرفت جزیی در ســاعت 7 و 12 دقیقه 
صبح پنج شنبه آغاز و تا ساعت 8 و 2۰ 
دقیقه ادامــه خواهد داشــت. میزان 
گرفت در مناطق جنوبی ایران تا حدود 
8۰درصد نیز خواهد رسید و در تهران 

حدود 6۰درصد خواهد بود.
eclipse.gsfc.nasa.gov :منبع

 از کوارک 
تا کیهان

محققانی از دانشگاه کپنهاگ دانمارک موفق به استخراج کامل DNA یک انسان از یک »آدامس شش هزار ساله« شدند

آدامس شش هزار ساله
انسان های نخستینی که تکه هایی از درخت 
توس را در داخل دهان خود می گذاشــتند، 
هیچ وقت به این فکــر نمی کردند با این کار، 
ردی از ژن خود برای دانشــمنداِن شش هزار 

سال بعد به ارث گذاشته باشند.
طی حفاری های باستان شناســی در لولند، جزیره ای در 
جنــوب دانمارک باستان شناســان نوعــی خوراکی مانند 
آدامس پیدا کردند که قدمتی شش هزار ساله دارد. محققان 
توانســتند ژنوم انسان باســتان را به صورت کامل صرفا از 
این جویدنی اســتخراج کنند. ایــن اولین بار در تاریخ علم 
است که DNA یک انسان از چیزی غیر از استخوان های 
 Natueانسانی به دست می آید. نتایج این پژوهش در مجله

Communication  به چاپ رسیده است.

مشخصات انسان باستان
پژوهشــگران با آنالیز DNA، جنســیت انســانی که این 
آدامــس را جویده مشــخص کردند و معلوم شــد این فرد 
خانمی اســت که از نظر ژنتیکی شباهت های بسیاری به 
گروه انسان های شــکارجو دارد. آنها همچنین دریافتند 
این انســان احتماال مو و پوســتی تیره و چشــم هایی آبی 
داشــته. به گفته محققــان این منطقــه از دانمارک کامال 
بی همتاست. تقریبا همه چیز در ِگل محبوس شده است 
و این به معنای آن اســت که موجودات ارگانیک به صورت 
خارق العــاده ای در گل زنــده  مانده اند. ایــن بزرگ ترین 
منطقه عصر ســنگ در دانمارک اســت و به دلیل ساخت 
تونل زیرزمینی باستان شناســان مجبــور به حفاری های 
گسترده در این منطقه شدند تا هیچ اطالعاتی از گذشته 
از بین نرود. اکتشــافات باستان شناســی نشان می دهد 

انســان هایی که زمانی در این منطقــه زندگی می کردند، 
غالبا در عصر سنگ شــکارجو بوده اند؛ عصری که در آن 
برای اولین بار کشاورزی و اســتفاده از حیوانات اهلی در 
جنوب اسکاندیناوی رشد کرد. این نکته به خوبی در نتایج 
ژنتیکی این پژوهش مشــهود اســت. پژوهشگران آثار ژن 
برخی گیاهان و حیوانــات به خصوص فندق و اردک را در 
این جویدنی آشکار کردند که شاید بخشی از رژیم غذایی 
این انسان بوده است. به عالوه محققان موفق به استخراج 
چندین گونه باکتریایی شده اند که مشخصه میکروب های 
دهانی هســتند. اجداد ما در محیطی متفاوت با ســبک 
زندگی و رژیم متفاوت زندگی می کردند و این بسیار جالب 

اســت که چگونه آثار این موارد در میکروبیوم انسان های 
گذشته نهفته است.

محققان همچنین طی این پژوهش ژنی را کشف کردند که 
می تواند به ویروســی که عامل عفونت های غددی است، 
مربوط باشد. طبق ادعای پژوهشگران این نمونه پتانسیل 
بسیار خوبی در شناخت ساختار میکروبیوم و تکامل عوامل 
بیماری زای انسانی دارد. یافته های این پژوهش می تواند در 
آینده به پیش بینی تحول و رفتار یک ویروس و نیز در کنترل 

و نابودی یک عامل بیماری زا کمک کند.

هدف از جویدن آدامس چه بوده  است؟
این جویدنــی یک ماده قهوه ای بســیار تیره اســت که با 
گرم کــردن قطعه هایی از درخت توس تولید می شــود. در 
دوران باســتان از این ماده برای چســباندن دســته های 
ابزارهای ســنگی استفاده می شــد. اولین استفاده های 
شناخته شده از این ماده به دوران پارینه سنگی برمی گردد.
در قســمت هایی از این ماده، آثاری از دندان کشــف شد 
که نشــان  می دهد این ماده جویده می شــده است. بر اثر 
سردشــدن این ماده جامد می شــود، بنابراین از شــواهد 
این طور بر می آید که برای گرم کردن و اســتفاده دوباره در 

چسباندن دسته، باید جویده می شده.
همچنین احتماالت دیگری دربــاره کاربرد های این ماده 
مطرح شــده است. برای مثال یک نظریه این است که این 
آدامس برای درمان درد دنــدان یا دردهای دیگر به عنوان 
ضدعفونی کننده به کار می رفته است. بر اساس نظریه های 
دیگر نیز ممکن است از این ماده به عنوان نوعی مسواک و 
خمیردندانی پیش از تاریخ یا برای جلوگیری از گرســنگی 

یا آدامس به عنوان تفریح استفاده شده باشد.

به بهانه سالروز تولد ریاضی دان برجسته؛ رامانوجان

ریاضی دان فقیر
22 دسامبر )١ دی(، سالگرد تولد سرینیواسا 
رامانوجان، ریاضی دان خود آموخته ای است 
که ســهم قابل توجهــی در پیشــرفت آنالیز 
ریاضــی، تئوری اعداد و ســری های نامتناهی داشــت. 
رامانوجــان، ســال ١88٧ در هند و در خانــواده ای فقیر 
متولد شد. منزل خانوادگی او در حال حاضر به موزه تبدیل 
شده اســت. او که از کودکی رابطه ای صمیمی با مادرش 
داشــت، از او همه چیز را درباره آیین و سنت های فرهنگ 

برهمنی آموخت. 
رامانوجان از ده سالگی با ریاضیات آشنا شد. دو دانشجوی 
مقیــم در خانه رامانوجان، در این آشــنایی نقش پررنگی 
داشــتند. مدتی بعد او کتابی در زمینه مثلثات پیشــرفته 
نوشته لونی؛ ریاضی دان انگلیســی تبار به امانت گرفت. 

رامانوجان تا ١٣ســالگی تمام این کتــاب را مطالعه کرد و 
بســیاری از قضایای آن را به تنهایی برای خود اثبات کرد. 
بعد از آن، در ١٦سالگی کتاب دیگری در زمینه ریاضیات 
محض نوشــته  جورج کر هدیه گرفت که تأثیر عمده ای بر 

شکوفایی استعدادش در ریاضیات داشت.
مدتی بعد به واســطه آشــکار شــدن نبــوغ ریاضی اش، 
بورســیه ای بــرای تحصیــل در کالج دولتــی کومباکونام 
دریافت می کند اما به دلیل تمرکز زیادش روی ریاضیات، 
در درس های دیگر قبول نمی شود و بورسیه خود را از دست 
می دهد. او سپس در کالج دیگری پذیرفته شد اما باز هم به 
دالیل قبلی مدرک خود را دریافت نکرد. بنابراین به سوی 
پژوهش مستقل کشیده شد؛ در حالی که فقر شدیدی بر 

زندگی اش حاکم بود.

کارهایــی که رامانوجان پس از آن در ریاضیات انجام داد، 
هنوز هم در نظریات فیزیکی جدید خود را نشان می دهند. 
این ریاضی دان که در سراســر زندگی اش با بیماری های 
متفاوتی روبرو بود، سرانجام سال ١٩2۰ به دلیل بیماری 
سل از دنیا رفت. رامانوجان نتایج کارهای خود را در چهار 
دفترچه ثبت کرده است. این دفترها پر از قضایایی هستند 
که به سبک کتاب جورج کر بدون اثبات نوشته شده اند. او 
محاسبات خود را به دلیل گران بودن کاغذ روی تخته انجام 
می داد و ســپس نتایج را وارد دفتــر می کرد. این احتمال 
نیز وجــود دارد کــه رامانوجان کارهای خود را شــخصی 
می دانســته و فکر نمی کرده نیازی باشــد اثبات آنها را در 
جایی ثبت کنــد. پس از مــرگ او ریاضی دانان زیادی در 

زمینه کارهای او مقاالتی نوشتند.

دانستنی ها

 نوشین 
ترابی

 سینا 
هوشنگی

گزارش
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علمی

ماده جویدنی که از روی آن ژنوم یک انسان باستان به طور کامل استخراج شده است.

تصویر ساختگی از دختری که این آدامس را جویده و ژن آن به طور کامل استخراج شده است.



یلدا مبارک! البته با چند روز تأخیر. پاییز، پادشــاه فصل ها هم به انتها رســید و جایش را به زمســتان داد و آخرش حتی جوجه هایش را نفهمیدیم از کجا پیدا 
کنیم و بشماریم. به مناسبت پایان فصل پاییز تصمیم گرفتیم مصاحبه های چند نفر از متولدین این آخرین روزهای فصل برگ ریزان را مرور کنیم، از مشاهیر 
خودمان گرفته تا دنیا؛ اســتاد محمد نوری، ســاموئل ال جکسون، حمیده خیرآبادی، میخائیل کالشــینکف، بیژن کامکار، بهرام شاه محمدلو، کریم بنزما، 

جوزف استالین و ناصر حجازی.

استاد محمد نوری
راز این ماندگاری و در اوج بودن شما چیست؟

مــن هرگز خــود را در اوج ندیده ام. با زیربنای سســت هم 
می شود به اوج رفت ولی ماندن در قله کار هرکس نیست، 
کار ما هم نیســت. آن که به سرعت اوج می گیرد، با همان 
سرعت ســقوط می کند. رمز ماندگاری در همین است که 

طوری باید به اوج رفت که بی فرود باشد.

ساموئل ال جکسون
تــو در اکثر پروژه هــای تارانتینو بــوده ای! برای 
اینکه کسی آدم مناسب فیلم های تارانتینو بشود 

چه توانایی هایی باید داشته باشد؟
نمی دانــم! همه ما مهارت های زبانی خیلی خوبی داریم. 
شخصیت هایی را خلق می کنیم که برای هر داستانی که او 
می نویسد منحصربه فرد هستند؛ هیچ کدام شبیه دیگری 
نیستند. همین طور ما سطحی از حرفه ای گری و اطمینان 
را وارد کار می کنیــم که باعث می شــود کســانی که تازه با 
دنیای تارانتینو آشــنا شده اند، حس کنند الزم است کمی 
مهارت ها و توانایی هایشان را بیشتر کنند. ما عوامل ثابتیم، 
ما چاشــنی اصلی خوراکی که او درست می کند هستیم، 

می شود گفت ما رب گوجه فرنگی غذاییم!

حمیده خیرآبادی
چطور شد به کار سینما و هنرپیشگی عالقه مند 

شدید؟
دقیقا خاطرم نیســت چــه موقع، ولی ســال ها پیش یک 
کارگردان که از اقوام من بود از من خواهش کرد در فیلمش 
نقش یک مادر را بازی کنم و من هم قبول کردم و از آن پس 
این کار شــد حرفه من و جالب اینکه از آن موقع که خیلی 
جوان بودم تا حاال، من در اکثر فیلم هایم نقش مادر را بازی 
می کردم و هنوز هم این وضع ادامه دارد! من بدون استثناء 
در فیلم هــای مختلف مادر همه هنرپیشــه های معروف و 

مشهوری که مردم می شناسند، بوده ام.
عکس العمل مردم با دیدن شما چیست؟

طرفداران من بیشــتر خانم ها بوده اند. در کوچه و خیابان 
بیشتر خانم ها با دیدن من به طرفم می آیند و مرا می بوسند. 
یک بار در یک قسمت از سریالی غذایی را که درست می کنم 
برای کســی کمــی توضیح می دهــم. بعد از آن قســمت 

خیلی ها می خواستند درباره دستور آن غذا بپرسند!

میخائیل کالشنیکف
االن چه حسی نسبت به اختراع خودتان دارید؟
من رفتارهای بد زیادی دیدم اما واقعیت این اســت که اگر 
می خواهید کســی را مقصر بدانید باید آلمــان  نازی را به 
خاطر اینکه مرا مجبور کردند طراح ســالح شــوم، مقصر 
بدانید! من همیشه می خواستم دستگاه ها و ماشین آالت 

کشاورزی بسازم.
یعنی خودتان نمی دانستید اسلحه شما تا کجا 

ممکن است پیش برود؟
این اسلحه را من برای جلوگیری از پیشروی آلمان به سمت 
شــوروی ســاختم و هیچ وقت نمی خواستم این اسلحه در 
عملیات تروریستی مورد اســتفاده قرار گیرد. هر وقت در 
تلویزیــون می بینم اســلحه ای که برای دفاع از ســرزمین 
مادری ام ساختم در دســتان اعضای القاعده و گروه های 
تروریســتی است، از خود می پرســم چطور این اسلحه به 

دست آنها رسیده است؟

بیژن کامکار
به نظر شما موسیقی ایرانی نیاز به نوآوری دارد؟
خیر. ما باید به آنچه داشــته ایم وفادار باشیم. باید بگوییم 
هزار سال پیش مردم چه نوع موسیقی را گوش می دادند. 

باید تمام کشــورم به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی 
و... تغییر کند تا من تغییــر کنم. اگر جامعه من از هر نظر 
تکامل پیدا کنــد من نیز تکامل پیــدا می کنم. حدود 6۰ 
ســال اســت که در عرصه موســیقی  فعالیت می کنم و آن 
زمان موســیقی هایی چون »آرایــش غلیظ«، »چرا رفتی« 
و... وجود نداشــت. یک اورتور بود که با یک مقدمه شروع 
می شد و مجموع آن یک موسیقی ایرانی بود. اما امروز تمام 
قالب ها شکسته شــده است و می بینیم که موسیقی روز و 
مصرفی ما هر روز به نوعی تعریف می شود. اما با این تفاسیر 
آنچه می شــنویم بیان احساســات پاک انســان و اتفاقات 

پیرامون اوست.

بهرام شاه محمدلو
برایمان بگویید چه مراحلی طی می شد تا آقای 
حکایتی برای بچه های دهه شصتی قصه بگوید؟
زیر گنبد کبود در فکر من شــکل گرفت. این برنامه تالش 
می کرد با یک قصه موضوعــی را بیان کند و وظیفه بعدی 
بر عهده بازیگران بود که به نحوی موضوع را بســط بدهند 
و مســأله ای را که در داستان ایجاد شده بود با کمک آقای 
حکایتــی حل کنند. در این میان آقای حکایتی به شــیوه 
کامال غیرمستقیم و بدون آنکه پندی دهد، تالش می کرد 
پیام مورد نظر را بــه مخاطب کودک برنامه منتقل کند. در 
این لحظات بود که بازیگران با هم توافق می کردند که آقای 
حکایتی برایشان قصه ای تعریف کند و بعد با یک ریتم تند، 

دکور صحنه متناسب با داستان تغییر می کرد.
ماجــرای آن ریتم تند و تغییر صحنه چه بود؟ آیا 

فکری در پس زمینه آن بود؟
بله! حساب شــده بود. این شیوه تغییر سریع دکور بر رفتار 
بچه هــا به خصوص برای تمیزکردن محیط اطرافشــان اثر 
داشت. بعدها به بنده نظرهای بسیاری منتقل شد که این 
کار تأثیرات رفتاری مناسبی بر کودکان گذاشته. به عنوان 
مثال خیلی از کودکان دهه شصتی که االن بنده را می بینند 
از خاطــرات دوران کودکی شــان تعریــف می کنند و مثال 
می زنند کــه گاهی پیش می آمد پدر و مــادر قبل از دیدن 
برنامه برای بچه ها پیش شــرط مرتب کردن اتاق هایشان را 
می گذاشــتند و بچه ها هم با تکیه بر همــان آموزش های 
آقای حکایتی مانند بازیگرهای داســتان با ریتم تند اتاق 
خودشــان را تمیز می کردند و بعد می نشستند پای برنامه. 
این یکی از تأثیرات غیرمستقیم برنامه ای است که تفکری 

پشت آن باشد.

جوزف استالین
روســیه چه تغییراتی کرده و بعــد از این چطور 

تغییر خواهد کرد؟
روســیه قدیم به دلیل عقب افتادگی ها به صورتی پیوســته 
ضربه خورده اســت. اگر خواهان تداوم اســتقالل کشور 

باشــیم بایــد آن را در کمترین زمان از قیــد عقب افتادگی 
رها کنیم. اتحاد جماهیر شــوروی از کشــورهای پیشرفته 
به اندازه پنجاه تا صد ســال عقب است. ما باید این فاصله 
را به 1۰ ســال کاهش دهیم. یا این کار را انجام می دهیم و 

یا له می شویم.
سیستم حکومتی تزارها مورد پذیرش شما بود؟
اگرچه تزارها کارهای بد زیادی انجام دادند اما بزرگ ترین 
حسن شان این بود که انسجام و اتحاد این امپراتوری بزرگ را 
حفظ کردند. تزار ایوان همیشه در تالش بود که دست هایی 
غیر از دست ملت را از اموال آنها کوتاه کند. او جنگ شدید 

و خونینی علیه طبقات اعیان و باالدست به راه انداخت.

ناصر حجازی
درســت اســت که پدرتان تــا وقتی بــه تیم ملی 
نرفتیــد، بــاورش نشــده بــود که فوتبالیســت 

هستید؟
بلــه! آن موقع چون پدرم آژانس داشــت، همه روزنامه ها را 
مشترک بود و هر روز روزنامه ها را برایش می آوردند. یک روز 
که رفته بودم در مغازه پدرم، یکــی از روزنامه ها را دیدم که 
تیتر زده بود »اســامی تیم ملی برای سفر به شوروی اعالم 
شــد«. ُمردم و زنده شدم تا آن روزنامه را باز کردم، اسامی را 
خواندم؛ ناصر حجازی، مهدی عسگرخانی و... اصال باورم 
نمی شد. اسم من اولین نفر در فهرست نهایی تیم ملی بود. 
گریه ام گرفت. دویدم و روزنامه را به پدرم نشان دادم. گفتم: 
بابا ببین، من برای تیم ملی انتخاب شده ام. پدرم فکر کرد 
دروغ می گویم و گفت: برو پسر، کدام تیم ملی؟ گفتم: بابا، 
من می خواهم با تیم ملی به شوروی بروم. اینجا را نگاه کن، 
این اســم من است. همان لحظه که پدرم اسم مرا در میان 

دعوت شده ها به تیم ملی دید، رفتارش با من تغییر کرد!
با تاج که قرارداد بستم 18 سالم بود و همان طور که گفتم 1۰ 
تومان به عنوان پیش پرداخت از این تیم گرفتم. نمی دانید 
چقدر خوشــحال شــدم! پول را که آوردم خانه پدرم خیلی 
تعجب کرد و گفت: این پول را از کجا آورده ای؟ گفتم: من 
فوتبــال بازی می کنم و به خاطر فوتبــال به من این پول را 
داده اند. باور نمی کرد. گفت: پســر، دزدی نکرده باشی؟ 
گفتــم: بابا، دزدی چیه؟ من دروازه بان تیم ملی هســتم و 
تاج هم مرا جــذب کرده و این پول را به عنوان پیش قرارداد 
بــه من داده. پدرم گفت: من که بــاور نمی کنم، االن زنگ 
می زنم باشــگاه تاج ببینم چه کسی این پول را به تو داده تا 
تکلیفت را روشن کنم. زنگ زد باشگاه تاج و اتفاقا با تیمسار 
خســروانی صحبت کرد و از او پرسید: شما به پسر من 1۰ 
هزار تومان داده اید؟ تیمسار هم گفته بود: بله، این پول را ما 
به ناصر داده ایم چون او بازیکن ماست و بابت پیش قرارداد 
این پول را از ما گرفته اســت. پــدرم که خیلی تعجب کرده 
بود به تیمســار گفت: مگر بــرای فوتبال بازی کردن هم به 

کسی پول می دهند؟!

مروری بر تعدادی از چهره های متولدشده در هفته اخیر

مگر برای فوتبال بازی کردن هم �ول می دهند؟

سورپرایز
بــاز فصــل ســرما آمــد و ســوغات 
همیشگی اش را برای ما آورد. باران؟ 

خیر. ولی ای کاش باران بود. برف؟ آن 
که دیگر دارد خاطره می شود. »آلودگی 

هوا« را عرض می کنم.
آلودگی کال انواع مختلفی دارد. آلودگی 
هــوا، آب، آلودگی صوتــی و... . تهران 
هم که کلکســیون انــواع آلودگی ها در 
شدت های مختلف است و کال گلستانی 
است که جدیدا به سبزه نیز آراسته شده و 
بوی ناجوری هم به خوبی هایش اضافه 
شده اســت. البته خوشــبختانه هنوز 
امنیت داریم. این وسط دل آدم بیشتر از 
هر چیز برای آن راه حل های خالقانه ای 
ضعف می رود که برای این مشکل طرح 
شده است. گویی این مسأله همین دیروز 
سر و کله اش پیدا شده است، یعنی صبح 
که مسئوالن همیشه دلواپس ما در را باز 
کرده اند، به شکلی ناگوار، پریده بیرون 

و داد زده: »سورپرایز!«
شما خودتان تمهیدات اندیشیدهشده 
را ببینید: تعطیلی مــدارس، تعطیلی 
مدارس برای یک روز بیشــتر، تعطیلی 
مــدارس + تعطیلی دانشــگاه ها! فقط 
تا آخر این هفته! آدم قشــنگ احساس 
می کنــد دارد تبلیــغ یک قرعه کشــی 
را می بینــد کــه آخرش قرار اســت یک 
چیزهای خوبــی هم برنده شــود. زیبا 

نیست؟
حاال اینکه چــرا آلودگی هــوا یا قیمت 
بنزیــن اینقــدر بی مالحظه هســتند و 
این طــور ناگهانــی همه مــان - تأکید 
می کنم- همه مان را سورپرایز می کنند، 
مشخص نیست. با توجه به اینکه بنزین 
هوا را خیلی آلوده می کند، بعید نیست 
اصال این دو با هم دســت به یکی کرده 
باشــند و کمر همت به قتل عــام مردم 
بسته باشند. مسئوالن عزیز هم هر چقدر 
تالش کنند، چون به هر حال سورپرایز 
شده اند و برای قلب شان خوب نیست، 
کار خاصــی از دست شــان برنمی آید. 

حتی دیگر سوت بلبلی هم نمی زنند.
این وســط فقط ما نفهمیدیــم در کدام 
فصل از زیست شناسی، درباره اعضای 
بدن توضیح داده که گفته در 18 سالگی 
ریه ها آسیب پذیرند و نباید هوای آلوده 
را استشــمام کننــد اما در 19ســالگی 
دیگر ریه ها زره پوش محسوب می شوند 
و تــوپ هم تکان شــان نمی دهد. به هر 
حال امیدواریم ســایه شوم این آلودگی 
و تبلیغ عالیس و آن بی تربیتی که باعث 
بوی ناجور شده، از ســر این مردم کنار 
برود. این ستون این بار ربطی به مطلب 
اصلی نداشت؛ جز اینکه می توانیم برای 
سوژه های فوت شده خوشحال باشیم که 
نیستند تا از این همه خوشبختی لذت 
ببرند و بــرای زنده ها هــم آرزو کنیم که 

سروکله شان اینورها پیدا نشود.

دورچین

 سحر 
بختیاری
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میخائیل کالشنیکف



رضا منصوری از »معماری علم در ایران« می گوید:

نه علم مدرن را فهمیده ایم و نه دانشگاه را
هفته گذشته کتابخانه مرکزی هفته شلوغ و پرکاری را پشت سر گذاشت؛ از کارگاه های آموزشی مختلف که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد تا حضور نشر 
چشــمه و نشــر اطراف برای برپایی نمایشگاه کتاب در طبقه همکف کتابخانه و البته آیین رونمایی از کتاب »معماری علم در ایران«، تألیف دکتر رضا منصوری 
که در کنار آن سالن مطالعه ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجوهای تحصیالت تکمیلی در طبقه سوم کتابخانه نیز با حضور دکتر منصوری و تعدادی دیگر از 

استادان و مسئوالن دانشگاه افتتاح شد تا انگیزه ای باشد برای ادامه تحصیل بچه های کارشناسی!

وطن پرست، شجاع و فاضل
سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی ُپِر ُپر نیست و صندلی های 
خالی هم تک وتوک به چشم می خورد. البته بیشتر حضار 
استادان دانشگاه و رفقای قدیمی دکتر منصوری هستند 
که برای دیدار تازه کردن با دکتر و شنیدن صحبت های او 
به طبقه سوم ساختمان دکتر مجتهدی آمده اند. بعد از 
نیم ساعتی تأخیر برنامه با صحبت های دکتر باغرام، رئیس 
کتابخانــه مرکزی آغاز می شــود. باغرام در صحبت های 
بســیار کوتاهش فقط به این نکته می پــردازد که ما از دو 
جهت به دکتر منصوری مدیون هستیم؛ یکی بابت اینکه 
به گوشه های تاریک ذهن ما نور تاباند و دیگر اینکه ایران 
برای او بســیار مهم اســت و یک وطن پرســت تمام عیار 
محسوب می شود. استاد خوش مشرب دانشکده فیزیک 
همچنین اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی در کتابخانه 
را دور شدن از روزمرگی های زندگی می داند. بعد از باغرام، 
حسین شاهرخی، مجری برنامه هم به سه ویژگی اشاره 
می کند که دوستان دکتر منصوری به او نسبت می دهند: 
فضل و دانش که نشــانه آن حساسیت دکتر روی واژگان 
اســت، عشق و عالقه به ایران و البته شجاعت و صراحت 
در کالم. شاهرخی مروری ویکی پدیایی وار بر زندگی نامه 
منصوری هم دارد و به دوران حضور او در معاونت پژوهشی 

وزارت علوم در کابینه اصالحات هم گریزی می زند.

دانشگر بهترین توصیف برای ماست
بعــد از تعارف ها نوبت به پرســش و پاســخ بین مجری و 
منصوری می رســد. اولین ســوال درباره تفــاوت عالم و 
دانشگر است که منصوری در کتابش به آنها پرداخته. او 
دانشگر را معادل scienctist می داند و تاریخچه این واژه 
انگلیسی را مرور می کند. دانشگری را یک حرفه و شغل 
می داند که مردم بــه او پول می دهند تا کار علمی انجام 
دهد. به اعتقاد منصوری مــا هنوز مفهوم علم و دانش و 
دانشگاه را درســت نفهمیده ایم و درکی از فرایند تکوین 
مفهوم مدرن scienctist هم نداریم و به همین خاطر است 
که دانشگاه هایمان را در نوبت صبح تعطیل می کنیم. به 
گفته او ما دانشــمند نیستیم و دانشگر واژه بهتری برای 

توصیف دانشگاهیان است.

علم دنبال صحت است نه صداقت
ســوال بعدی به تفاوت صحت و صداقت مربوط اســت. 
منصوری به این نکته اشاره می کند که در فقه شیعه وثوق 
و صداقــت افراد اهمیت دارد ولی در علم مدرن صحت و 
درســتی گزاره ها مطرح است و همین تفاوت علم مدرن 
و علم ســنتی مرســوم در ایران را نشان می دهد که پایه و 
اساس یکی بر صحت و درستی و دیگری بر صداقت و وثوق 
است. به عقیده او علم مدرن تنها یک ابزار است و فقط یک 

روش تفکر در اختیار ما قرار می دهد. حتی علوم انسانی 
هم با توجه به وابستگی شان به بافتار و تفاوت شان با علوم 
طبیعی بازهم ابزار هستند و به همین خاطر در علم مدرن، 
تقدس که مفهومی مهم در علوم سنتی بود، معنایی ندارد. 
منصوری سامانه های اجتماعی را سامانه هایی گوریده 
معرفی می کند که فراتر از پیچیده است و می گوید اگر بنا 
را بر وثوق و صداقت بگذاریم، در این سامانه ها فساد پدید 
می آید. در پاسخ به سوال بعدی منصوری تفاوت نگاهش 
به دارالفنون در مقایســه با نگاه رایج را شــرح می دهد و 
مشــکل آن را در این می داند که بهترین اســتعدادهای 
ایران را در اختیار مدرسان درجه سوم جهان قرار داد، در 
حالی که مثال هندوستان از مدرسان درجه یک استفاده 
کرد و همین مسأله در تأسیس دانشگاه تهران هم رخ داد: 
هیچ فکری پشت تأسیس دانشگاه تهران نبود و ما فقط 
یک کالج بزرگ می خواستیم و البته به آن رسیدیم. تفکر 
دانشگاه بودن در هیچ متنی در ایران دیده نمی شود و این 

مسأله ریشه در دارالفنون دارد.

در باد گذشته خوابیده ایم
منصوری به مشابهت بین نگاه االن و نگاه دوران قاجاریه 
هم اشــاره می کند که هــر دو در باد افتخارات گذشــته 
خوابیده ایم و نگاه اشــتباهی به علم داریم و غرور ناشی 
از افتخارات گذشــته هم مانع رشــد و پیشــرفت ما شده 
است. او به موضوع قرار دادن پسوند »اسالمی« در ادامه 
حوزه ها و مفاهیم مختلف هم می پردازد و می گوید مشکل 
آنجاست که ما از هجرت تا زمان حاضر را اسالم می دانیم 
و بین دوره های مختلف تفکیک قائل نمی شویم: انحطاط 
تمدن اسالمی از آغاز سلطنت سلجوقیان بود که با وجود 
عظمت تمدن شان مانع آزادفکری شدند و حتی تأسیس 
مدارس نظامیه هم که ما همیشه پزشان را داده ایم، مانعی 
بود برای تفکر آزاد. به گفته منصوری ما هنوز نمی دانیم 

منظورمان از علوم اسالمی چیست.

نقاالن خوبی هستیم
سوال بعدی مجری این است که چقدر فضای کالس های 
امروزمان تعاملی و گفت وگومحور است و چقدر منبرگونه؟ 
منصوری در پاســخ بیــان می کند خردی کــه امروزه در 
دانشــگاه داریم، یک خرد نقل بنیان است و این نقل هم 
می تواند به معنای گفتن باشــد و هــم منتقل کردن. ما 
داریم کتاب های معروف دنیا را درس می دهیم و نگاهی 
به نحوه تألیف و پدیدآمدن این کتاب ها و مفاهیم نداریم، 
درحالی که علم اساسا یک پدیده برآمده است. ما نقاالن 
خوبی هستیم و نقالی می کنیم و خبری از خرد خودبنیان 
در بین ما نیست. سنت علمی مدرسه از حوزه به دانشگاه 
منتقل و حفظ شده و حتی تصمیمات اداری و تخصیص 

بودجه و حکمرانی ما هم بر اساس خرد نقل بنیان است. 
منصوری همچنین می گویــد گفتمان و اجتماع علمی 
مربوط به علم مدرن است و در علم سنتی ما مطرح نبوده 
و به این مســأله اشاره می کند که وقتی صداوسیما به ما 
جایزه چهره های ماندگار می دهد، باید برای ما مایه تأسف 

باشد، نه مایه خوشحالی.

چرا برگشتید؟
سوال آخر درباره بازگشــت به ایران و دعوای همیشگی 
ماندن یا رفتن اســت. منصوری می گوید وقتی انقالب 
پیروز می شــود و درس او هم در اتریش به پایان می رسد، 
تصمیــم می گیرد به ایران برگــردد و به همکارش هم که 
از چرایی این تصمیم پرســیده می گوید: »من به بهشت 
نمی روم، جایی آتش گرفته و می روم که گوشه ای از آن را 
خاموش کنم«. منصوری این نکته را هم مطرح می کند 
که رفتن یا ماندن یک تصمیم شــخصی اســت و هر فرد 
باید خودش تصمیم بگیرد ولی در مورد خودش هر وقت 
احساس کند که دیگر نمی تواند به ایران برود، روز مرگش 

خواهد بود.
دکتر منصوری در پاســخ به رابطه اخالق و علم هم بیان 
می کنــد از نظر او اخــالق، حوزه جدایــی از علم مدرن 
است و یک دانشگر خوب باید کارش را خوب انجام دهد 
و اخالق او ربطی به کار علمی اش ندارد: از نجار و بنا و... 
فقط انتظار داریم کار خودشان را خوب انجام دهند ولی 
از یک دانشــگاهی انتظارهای دیگری هم داریم، چون 

نسبت به علم توهم تقدس داریم.

انسان 82۰ ساله
بعــد از پایان پرســش و پاســخ، دو نفر از دوســتان دکتر 
منصوری درباره شخصیت دکتر و کتابش ارائه هایی کوتاه 
داشــتند. دکتر وصالی اوال اشــاره می کند که این کتاب 
جهان بینی متفاوتی نســبت به زندگی روزمره و واژگانی 
کــه در زندگی به کار می بریم به مــا می دهد و همچنین 
کار ایــن کتاب فقط غر زدن نبــوده و در کنار نقد به بیان 
راهکار هم پرداخته است؛ در حوزه سیاست گذاری علم 
به صورت صریح و در سایر حوزه ها به صورت ضمنی. دکتر 

زارع هــم در ارائه اش فیزیکــدان اصالحگر ایرانی را یک 
انسان 82۰ساله می داند، چراکه شخصیت های تاریخی 
مختلفی، جوهره او را شکل داده اند: ایران دوستی و عالقه 
به زبان فارســی را فردوسی به او داده است؛ فردوسی که 
خرد را سرچشــمه همه خوبی ها و خیرها می داند و مثل 
منصوری تحت تأثیر ایران باســتان و ایران دوره اسالمی 
بــود. خواجه نصیر الدین طوســی دیگر چهــره موثر در 
شخصیت دکتر منصوری است که 819 سال پیش به دنیا 
آمده و هم شــاعر و منجم و ریاضی دان و مهندس بوده و 
هم سیاستمدار و خردمند و مثل او مهاجرت های زیادی 
داشــته و سعی کرده در حد توانش ایران آتش گرفته را به 
سامان برساند و در راه ساختن ایران از سنت وقف کمک 
گرفته است، مشابه کاری که منصوری االن در حال انجام 
آن در دانشگاه کاشان است.  چهره مهم دیگر رشیدالدین 
فضل الله همدانی اســت کــه در دوران مغول ها حضور 
داشــت. میرزا تقی خان امیرکبیر هــم بین این چهره ها 
حضور دارد؛ اصالحگری که می خواهد مملکتش را مدرن 
کند ولی به ارزش های دینی و ملی خود هم پایبند است. 
زارع از نظر فکری منصوری را دنباله رو سیدجمال الدین 
اســدآبادی معرفی می کند و از اقبال الهوری، نواندیِش 
مســلماِن خردگرا هم نام می برد. او شباهت محمدعلی 
فروغــی و منصوری را هم در ایــن می داند که چیزهایی 
را در عصــر خودش می دیده و متذکر می شــده که برای 
پیشــرفت ایران نیاز اســت. آیت الله طالقانی، مهندس 
بازرگان و عزت الله سحابی نیز سه شخصیت معاصرتری 
هســتند که به گفته دکتر زارع در شکل گیری شخصیت 
دکتر منصوری تأثیرگذار بوده اند و تعامل و مدارا، شجاعت 
در بیان، ملی گرایی و توجه به خاستگاه مذهبی را برای او 

به ارث گذاشته اند.
زارع صحبت هایش را با این جمله به پایان می برد که این 
کتاب قرار نیســت علم یا تاریخ علم را توضیح دهد، بلکه 
یــک بینش و نگاه خاص به موضوع علــم را با صراحت و 
شجاعت بیان می کند. همچنین می گوید که منصوری 
یک نگاه داده محور و تکنوکرات دارد و از برهه ای به بعد از 
بودجه های دولتی ناامید شده و سراغ ریشه های سنتی 

خود و به خصوص وقف رفته است.

گزارش
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پرونده



در زبــان و ادبیــات فارســی 
کــه  هســت  ضرب المثلــی 
می گوید »جوجه را آخر پاییز 
می شمارند« ولی در آخر پاییز 

امســال، در تهــران به جای شــمردن 
جوجه ها بیشتر در حال شمردن میزان 
آلودگی هوا بودیم. آلودگی هوایی که 
بــه مقدار کافــی حد مجــاز را رد کرده 
ولی زورش فقط دو روز )آن هم یک روز 
به عالوه یک نوبــت صبح( به تعطیلی 
دانشگاه ها رسید. یک لحظه فکر کنید 
در هفتــه ای که مــدارس به طور کامل 
بــه خاطر آلودگــی تعطیل شــده اند، 
تــا االن خبــری از تعطیلی دانشــگاه 
نیســت. عــده ای احتمــال می دهند 
کــه پس از ورود به دانشــگاه و خوردن 
اولین غذای سلف جهش ژنتیکی رخ 
داده و شش به دودشــش تغییرحالت 
می دهد و دانشجو پس از آن می تواند 
از 15۰ را هــم  آلودگی هــای بیــش 

تحمل کند.
در کمیتــه اضطــرار آلودگــی هــوای 
تهران هم می آینــد و حقوقی دریافت 
می کننــد و می گوینــد »ان شــاءالله 
بادی بارانــی چیزی بیاید تــا آلودگی 
هوا کم شود«. صرفا برای خالی نبودن 
عریضــه، طــرح زوج و فــرد را هــم از 
در منزل اجــرا می کننــد و می روند تا 
آلودگی بعــدی و تکرار همین مراحل. 
البته شــاید در ادامه طی یک تصمیم 
خالقانه، ســایت کنترل کیفیت هوا را 
هم بــه دلیل تشــویش اذهان عمومی 
فیلتــر کنند تــا مردم برای تشــخیص 
آلودگی به همــان دیدن یا ندیدن برج 
 میالد! قناعت کنند و مشــکل به کلی 

برطرف شود.
خدا را شــکر که تقویم هجری شمسی 
برای تعییــن روز و ماه هایش نیازی به 
مسئوالن و حتی رویت و استهالل ماه 
ندارد. فرض کنید اگر تعیین شب یلدا 
بر عهده استانداری بود، چه می شد؟ 
جناب تقــی زاده، معــاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری تهران می آمد 
و فــالن روز را یلدا اعالم می کرد ولی از 
آنجا کــه حرف تقی زاده ها به کرســی 
نخواهد نشست، مسئول باالتر می آمد 
و می گفت »تو چرا اعالم کردی؟ اصال 
نمی خوام، نه امشــب یلدا نیســت«. 
شــاید حتی عزیزان مفهــوم تازه ای به 
نام »یلدا نوبت صبح« خلق می کردند 
و یا شــبکه خبر و کانال روابط عمومی 
هــم مجبور می شــدند هر دو ســاعت 
یک بار خبرهای خود را تکذیب کنند. 
چــه فاجعه ای می شــد. خــدا حکیم 
عمر خیــام را به خاطر این تقویم قرین 

رحمت کند.
البته دانشــجوی عزیــز! ضرب المثل 
دیگری هم هست که می گوید »کاه از 
خودت نیست کاهدون که از خودته«، 
نیم نمــره و یــک جلســه غیبــت و این 

چیزها ارزش سالمتی ات را ندارد؟!

هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دست ها پنهان/ نفس ها ابر، دل ها خسته و غمگین/ درختان، اسکلت های بلورآجین/ زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه/ غبارآلوده 
)مهدی اخوان ثالث(  مهر و ماه/ زمستان است... 

این شماره از روزنامه تقدیم می شود به یلدا با تمام خوبی ها و بدی هایش، تقدیم می شود 
به دانشجویانی که دنبال بهانه های ریز و درشت اند تا ساعتی خوش باشند، تقدیم می شود 
به دانشجویانی که همین طوری دوری از خانواده شب ها را برایشان طوالنی کرده، با این 
حال طوالنی ترین شب سال را با استاد و دوست و انار سپری کردند. این شماره از روزنامه 

تقدیم می شــود به انتخاب در شرایط حساس، بین این هندوانه یا آن هندوانه، این انار یا 
آن انار، اصال این شماره از روزنامه تقدیم می شود به هندوانه و انار، چه ترش و چه شیرین، 
چه سفید و چه سرخ، خواه انتخاب خودمان از سر بقالی باشد، خواه مسئول سلف توی 

ظرف غذایمان گذاشته باشد.

851****۰9۳۳: کاش می شــد افــراد دخیــل در تصمیم 
گیری هــای تعطیلی رو پیدا کنیم کشــف کنیــم چرا هی 
نظرشونو عوض میکنن... حداقل خیالمون راحت شه همه 

جای مملکت اینجوری تصمیم گیری نمیشه )نمیشه؟(
  هروقت تونســتی استادایی که کوییز ناگهانی 
می گیــرن رو قانع کنی، مســئوالن مملکت هم درســت 
می شــن. االن استانداری هم نشســتن با خودشون فکر 

می کنن که شهروندان باید همیشه آماده باشن البد.

1۳5****۰912: یعنی اینکه تو این شرایط حداقل اکانت 
توییتر دانشگاه نمک به زخممون نپاشه و حداقل وقتی به 
سالمتی مون اهمیت نمی دن، وقاحت به خرج نده انتظار 

زیادیه؟
  مع االسف ما خودمون انتخاب کردیم که سلطه 
استادان امیرکبیر و تهران رو نپذیریم و اومدیم شریف! به 

هرحال هر انتخابی یه هزینه ای داره دیگه!
554****۰91۰: هوا عین روز بعد از حادثه ی چرنوبیله بعد 

اینا میگن تا آخر هفته به جز مدرسه ها دیگه جایی رو تعطیل 
نمیکنیم. ما به همین امید شــبا میشســتیم پای تلویزیون 
که این خبر رو بشــنویم امیــد رو در دل جوانان این مملکت 

میکشن نامردا
  حاال خوبه اینا یه ســریال ســاختن شما بدون 
مثال از دنیا نرید! صبح تا شــب هرجــا می ری یکی داره با 
چرنوبیل مقایسه می کنه مملکت رو. یادش به خیر یه زمانی 

قلعه حیوانات رو بورس بود...

تقدیم می شود به ...
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322 سخنران و 2 مخاطب
همایش »CNG فرصت توســعه پایدار« به منظور تبیین تأثیرات بهره مندی از CNG در ســبد انرژی کشــور با حضور مدیران ارشد، سیاست گذاران و 

فعاالن این حوزه در پژوهشکده علوم و فناوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

یکم دی ماه 98
کالم الکمل،گزارش شترنیوز

گزارشگر نیش شتر که از شب قبل از برگزاری این کنفرانس 
در محل سالن فناوری پژوهشــکده انرژی خوابیده بوده 
مبادا این همایش مهم را از دست بدهد، وسط سروصدای 
سخنرانان بیدار شد )عمال ۳ ساعت اول سخنرانی ها را از 
دســت داد( که داد می زدند »خدایا به کی بگیم ما خیلی 
انــرژی مصرف می کنیم و واقعا باید فکری برای این وضع 

کنیم«.
در حاشــیه این نشســت یکــی از مســئولین خواســتار 

معرفــی مســببین آلودگی هوای تهــران به مردم شــد و 
گفــت »اگر پیداشــون کنــم می دونم چکارشــون کنم«. 
یکی از ســخنرانان هم گفــت تحقیقات نشــان می دهد 
جکوزی جلوی شــریف پالس مســئول نیمــی از آلودگی 
هــوای پایتخــت اســت و باید با اســموکرها با خشــونت 
برخــورد کرد. پنج گربــه هم دیروز از ســوی انتظامات به 
دلیل نداشــتن برگه معاینه فنی بازداشــت شــده اند. در 
این همایش ۳22 ســخنران و 2 مخاطب حضور داشتند 
و همگــی حرف هــای هم را با تــکان دادن ســر )از باال به 
پاییــن و برعکــس( تأیید کردنــد. این افراد کــه همگی با 

چند خودرو شــخصی و محافظ به همایــش آمده بودند، 
درباره مصرف ســوخت و اســتفاده از حمل ونقل عمومی 
 خیلی خوب صحبت کردنــد!! و دیگه ههییییییچچچی 

دیگه!!
در پایان قرار شد به دلیل وضعیت هشداردهنده آالینده ها 
این نشســت هر روز در همین محل برگزار شود و جملگی 
گفتنــد ما تا زمان برخــورداری از یک هوای پاک دســت 
از ســخنرانی بر نخواهیم داشــت و قیافه هایشــان خیلی 

جدی تر از قبل به نظر می رسید این دفعه!
* علیرضا مختار

شیخ بزول *

نیش شتر

عکس و 
مکث

نیش اشتر نه از ره کین است/نوش داروی زخم دیرین است

وصله پینه

رضا علیپور

 آخ تو شب یلدای منی،
آلودگِی دوست داشتنی

ابراهیم تهامی در مصاحبه اش با برنامه 9۰ می گفت 14 نفر را پشت سر هم دریبل کرده! وقتی عادل از او پرسید: »چطور ممکن است؟« 
جواب داد: »بعضی ها را دریبل می کردم و دوباره می آمدند و دریبل می خوردند«!!

صفحه آخر

شرح 
هجران
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