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رونمایی از جوایز نوبل امسال

پایان خوش معمای نوترینو
دانشگاه خودگردان

ماجرای این ســرمقاله از 
فارغ التحصیلــی  جشــن 
پارسال شروع شد. آنجا که 
یکی از مسئولین دانشگاه 
خطــاب بــه خانواده های 
دانشــجویان گفتند هر کس از خانواده ها که 
می تواند به دانشــگاه کمک کند، بیاید و کمک 
کند. خیرین به کمــک دانشــگاه بیایند و... . 
البته اینکه خیرین قســمتی از بودجه دانشگاه 
را تامین کنند، امری بســیار طبیعی اســت و 
هدف از بیان این مطلب، نکوهش تأمین مالی 
از طریــق وقف نیســت؛ اما طــرح این مطلب 
در تنها جشــن دانشــگاه که خانواده ها در آن 
شرکت دارند، مورد انتقاد است. اینکه دانشگاه 
به جایی رســیده اســت که خود را این گونه به 
خانواده های دانشــجویان معرفی کند، حاکی 
از آن است که سیاست های توسعه منابع مالی 
دانشــگاه همچنان در برابر هزینه های آن در 

موضع ضعف قرار دارد. 
پذیرش دانشــجوی پولــی که زیــر و بم آن 
هنوز برای جامعه دانشــجویی شریف شفاف 
نشــده اســت و هیچ کس هم آمار درستی از 
میزان و محل هزینه شــدن درآمــدی که از 
فروش برند شــریف به دســت می آیــد ارائه 
نمی کند، راه اندازی مدرسه کارآفرینی که آن 
هم کم از پذیرش دانشــجوی پردیسی ندارد، 
هزینه های گزاف ســنواتی شدن دانشجویانی 
که در مقاطــع تحصیالت تکمیلــی از آن ها 
اخذ می شود یا حتی هزینه های کوچکی مثل 
هزینه دیــر اقدام کردن بــه فارغ التحصیلی و 
امثالهم، همه نشــان از این دارد که دانشــگاه 
می خواهــد از هر فرصتی برای کســب درآمد 

استفاده کند.
آقایان این برندی که شــما می فروشید، حاصل 
دسترنج همین دانشــجویانی است که تعدادی 
از آن ها به دالیل مختلف سنوات تمام می شوند. 
همین دانشــجویانی که اول دانشجویی شــان 
افتخار می کنیــد که فالن درصــد از رتبه های 
برتــر بــه شــریف آمده انــد، وقتی ســنوات 
 تمام می شــوند هیچ حقــی از این دانشــگاه

 ندارند. 
داخل پرانتز به ایــن موضوع توجــه کنید که 
دانشــگاه در رنکینگ ســال ۲۰۱۴ مؤسســه 
تایمز، رتبه ۲۵۱-۲۷۵ را داشت، در سال ۲۰۱۵ 
این رتبه به ۳۰۱-۳۵۰ رســید که نقش کاهش 
امتیــاز industry income کــه از ۹۳/۳ بــه 
۸۶/۲ رسیده است، به شدت در این تغییر رتبه 

محسوس است.
البته درآمدها و هزینه های دانشگاه آن قدر برای 
ما شفاف نیســت که بتوانیم حکم کلی بدهیم 
اما از این آماری که در دســتمان است، نتیجه 
این می شــود که بهتر است دانشــگاه به جای 
کســب درآمد از ســنوات تمام ها، ارتباطش با 
صنعت را بهبود دهد و این امر از طریق پیگیری 
تفاهم نامه های امضا شــده که تمام اخبارش را 
در همین روزنامه پوشــش داده ایم، امکان پذیر 

است. 
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هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

نسخه الکترونیکی روزنامه را 
در daily.sharif.ir  ببینید:

تعداد اعضا تاکنون:
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تاکاکی کاجیتا / فیزیک

پل مادریچ /  شیمی
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یویو توو /  فیزیولوژی و پزشکی ساتوشی امورا /  فیزیولوژی و پزشکی



 ۲

مرکز کارآفرینی
مرکز کارآفرینی در این هفته چندین سمینار  و همایش برگزار می کند. یکی از آن ها 
معرفی مدرسه اشتغال است. اگر می خواهید بدانید در مدرسه اشتغال چه خبر است، 
در همایش معارفه مدرسه، در سالن جابر بن حیان دانشکده شیمی در روز دوشنبه، 
۲۷ مهر از ساعت ۱۵تا۱۸ حاضر شوید. در همین روز، سمینار آموزشی اصول و فنون 

مذاکره را با سخنرانی جناب آقای دکتر گودرزی معاون برنامه  ریزی و توسعه استراتژیک گروه صنعتی گلرنگ از 
ساعت ۱۵تا۱۷ در سالن آمفی تئاتر مرکزی برگزار می شود. روز سه شنبه، ۲۸ مهر هم از ساعت ۱۵تا۱۷ سمینار 

آموزشی »طراحی خدمات، نیاز امروز کسب و کار ایرانی« با سخنرانی آقای برادر امینی برپا ست.  

آغاز تمرینات ورزشی
واحد تربیت بدنی تمرینات رشته های مختلف ورزشی را اعالم کرد. برای دختران 
دانشــجو این کالس ها در رشته های ایروبیک، بســکتبال، بدمینتون، شنا، کاراته  
و  والیبال برگزار می شــود. برای پســران هم کالس ها شــامل آمادگی جسمانی، 
بســکتبال، تنیس روی میز، جودو، سنگ نوردی، شنا، فوتســال، کاراته و والیبال 

است. عالوه بر این کالس های شنا و فوتســال ویژه کارکنان آقا و ایروبیک، شنا، تنیس روی میز و والیبال ویژه 
کارکنان خانم برگزار می شوند. برای اطالع از زمان برگزاری کالس ها به sport.sharif.ir مراجعه کنید. البته 

روزنامه دلیل حذف برخی رشته ها را در شماره های بعدی پیگیر خواهد شد. 

1394 مهر   25 شنبه    660 بـــــــــخش  خــــــــبریشماره  شریف نیوز

درس های پایه در دانشگاه، به جرئت گزارش لیــد: در میــان همه اســتادهای 
هیچ اســتادی جایگاه دکتر شهشــهانی را نــدارد. این 
جایگاه یعنی محبوبیت و اقبال میان دانشجوها و احترام 
واقعــی. آن ها که ســال های بیشــتری را در شــریف 

گذرانده اند به خوبی با نام دکتر شهشهانی آشنا 
هســتند. اســتادی که امتحان های ســخت و 

پرابهتش از یاد هیچ شریفی بیرون نمی رود. 
چند ســالی اســت که روش تدریس ریاضی در 
دانشــگاه تغییراتی نســبت به گذشــته های 
نه چندان دور به خود دیده اســت. یک بار برگزار 
نشــدن کالس ها در تاالر و پاییــن آمدن تعداد 
دانشــجوهای کالس و تعدد اســتادها، یک بار 
تغییر کتاب منبع درس و یک بار هم روش جدید 
تدریس و مشارکت بیشــتر دانشجو در کالس. 
همه این تغییرات در دانشــگاه انعکاس داشت و 
به گعده های استاد و دانشجو راه پیدا کرد. نظرات 

مختلفی در هــر دوره از تغییرات در تأیید یــا انتقاد آن 
وجود داشت. اتفاق امسال و بازگشت دکتر شهشهانی اما 
حرف های گعده ها را هم تغییر داده است. »می دونستی 
امسال ریاضی۱ رو دکتر شهشــهانی ارائه می ده؟« این 
پرتکرارترین جمله در صحبت های دانشــجوها درمورد 
درس ریاضی امسال اســت. جمله ای که فضای صحبت 

را بیشتر به ســمت خاطرات تاالرهای دانشگاه و کالس 
و امتحان دکتر شهشــهانی می اندازد. ایــن میان البته 
گریزهایی هم به تغییرات سال های گذشته زده می شود 
و یادی می شود از تدریس کتاب استوارت به عنوان منبع 
ریاضی۱. البته آن هایی که سال های دهه ۸۰ سر کالس 

ریاضی نشسته بودند، یادی می کنند از کتاب های کپی 
شــده آدامز و بردهای دانشــکده ریاضی که محل اعالم 
نمرات میان ترم ها بود.  این ســال ها در وصف پیچیدگی 
کتاب دکتر شهشهانی زیاد شنیده شده است. سالی که 
اســتوارت به عنوان منبع درســی معرفی شد استدالل 
خیلی ها این بود که کتاب دکتر را تنها خودش می تواند 

درس بدهد و تدریس دیگران با این کتاب آن چیزی که 
باید از آب در نمی آید. حاال بعد از چند سال از بازنشستگی 
اســتاد پرســابقه دانشــکده ریاضی باید دید خاطرات 

سال های گذشته برای نودوچهاری ها تکرار خواهد شد؟

توصیه به نود وچهاری ها
بدون شک نام دکتر شهشــهانی و حرف های پر 
آب و تاب سال باالیی ها امسال ریاضی را حسابی 
دغدغه ذهنی ورودی های جدید کرده است. اما 
تازه شریفی های عزیز بدانید و آگاه باشید اولین 
کاری که باید با درس و کالس دکتر شهشــهانی 
بکنید اســتفاده از کالس اســت. لذت نشستن 
پای درس یک مدرس مســلط با کوله بار سال ها 
تجربه را از دست ندهید و اجازه ندهید بزرگی نام 

شهشهانی شما را از این لذت محروم کند. 
خیلی هم نگران نمره تان نباشید. دکتر هر قدر که 
خوب درس می دهد و جــدی امتحان می گیرد، 
نمودارهای شیرینی هم داشته است. هرچند نمی دانیم 
آیا روش استاد در امتحان و نمودار مثل همیشه خواهد 
بود یا نه، اما بهتر اســت بدانید نمودارهای معروف دکتر 
بیشــترین افزایش را برای متوســط کالس بــه دنبال 
داشت. این یعنی تالش کنید از روند تدریس جا نمانید و 

خودتان را حداقل در سطح متوسط کالس حفظ کنید. 
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بازگشت شهشهانی
دینامیــک  آموزشــی  کارگاه  دومیــن   
مولکولی و نرم افزار هــای مربوطه در تاریخ ۶ 
و ۷ آبان برگزار می شــود. اگــر تمایل دارید 
در این کارگاه شــرکت کنید، فقط تا ۲ آبان 
مهلت دارید. برای کســب اطالعات بیشتر 
هــم بــا شــماره های ۰۹۳۶۴۸۴۲۴۰۷ و 

۰۹۲۱۷۳۴۳۷۲۴ تماس بگیرید.  
رئیس دانشــگاه پلی تکنیک لوزان به همراه   
چندتن از استادان آن دانشــگاه از دانشگاه 
بازدیــد کردند و پیرامون نحــوه همکاری و 
بررسی پتانسیل های همکاری های بیشتر 
بین دو دانشــگاه به تبادل نظــر پرداختند. 
همچنیــن پــس از ارائــه توضیحــات، از 

دانشکده ها و مراکز مختلف بازدید شد. 
یکی از فارغ التحصیالن دانشکده فیزیک در   
جمع ۱۰ دانشــمند برتر جهان قرار گرفت. 
نشریه  ساینس نیوز با نظرخواهی از ۳۰ نفر از 
برندگان جایزه نوبل، ۱۰ دانشمند را انتخاب 
کرده که یکی از آن ها یاســر رودی است. به 
امید بلند شدن نام دیگر شریفی ها در جهان. 

دکتر صالحی رئیس طرح های کالن معاونت   
علمی و فناوری ریاست جمهوری از مجتمع 
خدمات فناوری دانشــگاه صنعتی شریف 
بازدید کــرد. همچنین در ایــن دیدار دکتر 
مختاری، مدیر ارتباط با صنعت دانشــگاه،  

گزارشی در این رابطه ارائه داد.  
ســایت کانون قــرآن و عترت هــم برای   
کانــون برنامه هــای   اطالع رســانی 

)quran.sharif.ir( راه اندازی شــد. اگر هم 
خواستید حضوری به دفتر این کانون سر بزنید، 
باید به نیم طبقه ساختمان ابن سینا، اتاق باالی 

دفتر بسیج دانشجویی مراجعه کنید. 
به مناســبت پنجاهمین ســال تاســیس   
دانشــگاه و هفتــه جهانــی کارآفرینــی 
در روز هــای ۲۶ و ۲۷ آبــان نمایشــگاه 
دســتاوردهای خانواده فناوری شریف برپا 
می شود. باید صبر کرد و دید در این نمایشگاه 
چه خبری خواهــد بود. منتظــر خبرهای 

بیشتر در این باره باشید. 
امروز در ســالن سبز دانشــکده مهندسی   
شیمی و نفت و  با همت انجمن علمی کیمیا 
digital geology: flight simu�  کارگاه 

lator for petroleum engineers برپــا 
می شــود. مدرس این کارگاه دکتر میشــل 
پوپلریتور است.  برای کسب اطالعات بیشتر 

به دفتر انجمن علمی کیمیا مراجعه کنید.

کانون عکس 
کانون عکس در هفته های اخیر حسابی فعال شده است و دوره آموزشی تجهیزات 
عکاسی را در هفته گذشته برگزار کرد. دوره آموزشی عکاسی مقدماتی هم از همین 
امروز شــروع می شــود و تا ۲۸ آذر ادامه دارد. عالوه بر این به مناسبت فرا رسیدن 
ماه محرم اولین دوره مسابقه عکاسی سوگواره عاشــورا را برگزار می کند. تا ۸ آبان 

مهلت دارید عکس هایتان را به آدرس ایمیل kanoonaks.sharif@gmail.com، با شرایطی که در سایت 
آمده است، ارسال کنید. اســامی برندگان در ماه آذر اعالم می شــود. برای موارد ضروری می توانید با شماره 

۰۹۱۳۳۸۴۴۴۲۱ تماس بگیرید. اطالعات بیشتر هم در سایت kanoonaks.blog.ir آمده است. 

عزاداری حسینی
از ۲۵تــا۲۸ مهر بعــد از نمــاز ظهــر و عصر دســته عــزاداری با مرثیه ســرایی 
مداحان از مســجد به ســمت حســینیه امام خمینی واقع در همکف ابن سینا به 
راه می افتد. همچنین شــب ها در مسجد دانشــگاه از ســاعت ۱۹:۳۰، از ۲۲ مهر 
تا ۴ آبان به مدت ۱۳ شــب، مراســم عزاداری برپاســت. ســخنرانان این برنامه، 

حجت االسالم والمســلمین، صدیقی، قمی و قاســمیان هســتند. مداحی را نیز حاج احمد عباســی، حاج 
 احمــد تقوایی و محمدرضــا رحیمی فر بر عهــده دارند. برنامه ظهر عاشــورا و تاســوعا از ســاعت ۱۰:۳۰ 

آغاز می شود. 

عکس خبری

هفته گذشــته از ۱۹تا۲۲ مهر نمایشــگاه دستاوردهای 
کانون  فرهنگی و انجمن های علمــی در همکف و مقابل 
ســاختمان شــهید رضایی برپا بود. در این میان برخی 
غرفه ها بازدید کنندگان را بیشــتر به ســمت خود جذب 
می کردنــد. از جمله غرفــه کانون موســیقی که امکان 
نواختن پیانو و انواع ســاز ها را به بازیدکنندگان می داد. 
هدف این نمایشــگاه آشــنایی ورودی های جدید با ۳۸ 
کانون های فرهنگی و انجمن های علمــی بود و معاونت 
فرهنگی آن را برگزار کرد. اینکه اســتقبال تا چه حد بود 
را باید صاحبان غرفه ها بگویند اما دســت کم ساختمان 
کم رفت و آمد شــهید رضایی، شــاهد شــور و نشــاطی 

دانشجویی بود. 



 ۳

مسابقه مهارت سنجی در شریف
دومین دوره مسابقه فن آورد در دانشگاه برگزار می شــود. هدف از برگزاری این مسابقه 
ایجاد میانجی است میان نیروهای مستعد کار و شرکت هایی که به دنبال جذب بهترین ها 
هستند. در این رویداد، رقابتی چالش برانگیز میان نیروهای مستعد برگزار خواهد شد تا 
درنهایت ضمن رتبه بندی آن ها، افراد برتر به بهترین شرکت های بازار کار معرفی گردند. 

این مسابقه در سه مرحله برگزار می شــود. مرحله اول به صورت اینترنتی و مرحله دوم به صورت حضوری است. در 
مرحله آخر، ۵۴ نفر برگزیده در قالب برنامه ای تلویزیونی به رقابت می پردازند. اگر تمایل دارید در این مسابقه شرکت 
کنید، تا ۳۰ مهر مهلت دارید به ســایت www.fanavard.com ســری بزنید و از جزئیات بیشتری با خبر شوید. 

دیدار با هیئت رئیسه
در هفته ای که گذشت، استادان دانشگاه با هیئت رئیسه دیداری دوستانه داشتند. 
در این دیدار دکتر فتوحی از استادان خواست تا موارد و مشکالت موجود را با هیئت 
 رئیســه در میان بگذارند. تعامل بیشــتر با فارغ التحصیالن خارج از کشــور، ایجاد 
ساز وکار مناسب برای جذب کمک های مالی و معنوی فارغ التحصیالن، مستعمل 

شدن برخی از دستگاه ها و تجهیزات دانشکده شیمی و نیاز به خرید دستگاه های جدید، نحوه تقویت همکاری 
بین دانشــکده ای، عدم پیشرفت دانشگاه هم زمان با رشــد ســریع علم در دنیا و مالک قرار نگرفتن رنکینگ 

دانشگاه و توجه بیشتر به پیشرفت های کیفی در دانشگاه از جمله مواردی بود که توسط استادان مطرح شد. 

 تفاوت هاي مجلس ما 
و سناي آن ها 

وقتــي در  روزهــاي پایاني  پوریا علیمردانی

تیرماه با نوشتن توافقنامه ژنو مذاکرات پایان یافت و 
مذاکره کننــدگان عکس یــادگاري گرفتند و به 
پایتخت ها رفتند، براي تصویب متن توافقنامه، همه 
نگاه ها به سمت کنگره آمریکا جلب شد که اکثریت 
آن در اختیــار جمهوري خواهان بود. کنگره اي که 
چنــد مــاه پیــش میزبــان نخســت وزیر رژیم  
صهیونیستي براي  سخنراني بر علیه توافق با ایران 
بود و البتــه به نظر مي رســید که دولــت آمریکا 
بیشترین چالش را با کنگره این کشور براي تصویب 
توافق داشته باشــد. براي بقیه اعضاي ۱+۵ تقریباً 
ادامه دادن تحریم ها و بازگشت به قبل از مذاکرات 
سخت مي نمود اما آمریکا و جناح راست محافظه کار 
در این کشور هنوز سرسختي مي کرد و توافقنامه را 
قبول نداشــت. دولت آمریکا مطابــق انتظار متن 
برجام )برنامه جامع اقدام مشــترک( را به کنگره 
فرســتاد. بحث در ســناي آمریکا مدت ها به طول 
انجامید و در آنجــا اگرچه اکثریــت ۵۸ به ۴۲ در 
اختیار مخالفان توافقنامه بــود، براي اعالم کفایت 
مذاکرات و رأي گیري نهایي نیاز به رأي حداقل ۶۰ 
نفر بود و در قانون دیگري آمده بــود که اگر دولت 
توافقنامه اي را به سنا بفرستد و در مهلت مقرر سنا 
اظهار نظر نکند، قانون قابلیت اجرا خواهد داشت و 
تصویب شده تلقي مي شود. این ساختار منسجم و 
امکان قانوني به دولت دموکرات ها در آمریکا اجازه 

داد برجام را از کنگره به سالمت درآورند. 
در ایران اما قصه متفاوت بود نه خبري از ســاختار 
منسجم بود و نه فرســتادن موافقتنامه به مجلس 
شــوراي اســالمي، بنابراین مجلس بــه صورت 
خودجوش در بررســي توافقنامــه ورود نمود. در 
بررسي هم باز به جاي کمیســیون اصلي سیاست 
خارجي، کمیســیون ویژه مأمور به رسیدگي شد. 
در هنگام تصویب هم باز مجلــس از رد یا تصویب 
برجام خودداري نمــود و به جایش طرحي در اقدام 
متقابل و متناســب در اجراي برجام تصویب نمود. 
طرحي که به هیــچ وجه براي مخالفــان دولت در 
مجلس خوشایند نبود و باالخره کلیات آن در یک 
جلسه چند ســاعته و جزئیات آن در مدت کوتاهي 
تصویب شــد  و البته اتفاقاتي کــه در این مدت در 
مجلس افتاد نشان داد که ســاختار مردمساالري 
در ایران هنوز با مجلســی قوي و صاحب رأي بسیار 
فاصله دارد. مجلس در حالي جزئیات طرح مذکور 
را با عجله بررســي کرد که نمایندگان به شــدت 
تحت تأثیر جلسه اي بودند که آقاي الریجاني با رابط 
دفتر رهبري جناب حجه االســالم حجازي و آقاي 
شمخاني داشــت. اگرچه رهبري بارها از اظهار نظر 
در تصویب یا رد برجام خودداري نموده بودند، اینکه 
نمایندگان مجلس بازهم دنبال کسب نظر ایشان، نه 
براي تصویب برجام بلکه براي بررسي طرحي درباره 
 برجام بودند، بســیار جاي تأمل دارد. چرا مجلس 
به عنوان یکي از قواي کشــور نباید از خود استقالل 
رأي نشان دهد و بر اساس منافع ملي درباره مسئله 

به این مهمي نظرش را شفاف اعالم کند؟ 

سیاحت در سیاست

مراسم بزرگداشت و  شــهدای  گزارش یادبــود 
فاجعه منا، دوشنبه ۲۰ مهرماه بعد از نماز 
ظهر و عصر توسط بسیج دانشجویی در 
مســجد دانشــگاه برگزار شــد. در این 
بزرگداشــت، آیت اهلل صدیقی درمورد 
خاندان خبیث آل ســعود گفت: انسان 
وقتی در قبرستان غریب و مهجور بقیع 
حضور پیــدا می کند، تکانــی می خورد 
به یاد امامان مظلوم که الگوهای بشریت و 
عناصر ارزشــی عالم تکوین هستند و در 
دســت یــک مشــت جاهــل متحجر 
دست ساز استعمار، مهجور واقع شده اند 
و متأســف می شــود که این هــا با هیچ 
قصری مقابله نمی کننــد و به اطاعت از 
بت های زمان می پردازنــد که در رأس 
آن ها بت آمریکا و انگلیس است. این ها از 
قصرنشــین های آمریــکا و اســتعمار، 
تبعیت محــض دارند، نه تنهــا در امور 
سیاسی بلکه حتی در امور اخالقی و تابع 
محض آن ها هســتند اما با قبــر مبارزه 

می کنند. 
ایشــان ادامه داد: قبر پیام دارد، قبر یک 
آزاده و انســان صالح پیــام دارد. زیارت 
قبور انســان را به یاد ابدیــت می اندازد 
و پایان کار خــودش را موجــب تذکر 
می بینــد و در خودســازی و تقــوای 
او موثر اســت و انســان را از گناهان باز 
می دارد. مراجعه به قبور صلحا، تجلیل 

ارزش هاست و زنده نگه داشتن مبارزات 
و مجاهدات آن هاســت امــا محمدبن 
عبدالوهاب کــه رئیس وهابی اســت، 
مقلد فــردی منحرف به نــام ابن تیمیه 
بوده است. کســی که علمای اهل سنت 

هم مطرودش کرده اند و با حکم علمای 
اهل ســنت زندانی شــد و در زندان به 
درک واصل شد.  عبدالوهاب که موسس 
اســاس آل ســعود بود،بــه تبعیت از 
انحرافات ابن تیمیــه، تمام همت این ها 
این شد که قبری آباد نشود، گنبدی باال 
نرود یا پرچمی باال نرود که مانع احیای 
فرهنگ بزرگان شــود. این هــا با هیچ 
ظالمی مقابله نکردند و شمشیر هایشان 

را تیــز کردند که اســالم را دین تحجر، 
تعصــب و خشــونت معرفــی کنند و 
شیطانی شدند که اختالف درونی را در 

جوامع درونی دامن زدند. 
آقای صدیقی در ادامه گفت: عبدالوهاب 

بعد از چند قــرن، به اســتناد انحرافات 
ابن تیمیه، مکتبی را زیر سایه آل سعود 
درست کردند که از ابتدای تکوین نطفه 
آل سعود که هم اســرائیل را هم دنیای 
غرب نطفه اش را در منطقه ما کاشــت، 
هر دو در مقام تضعیف و تخریب اســالم 
عمل کردند. این ها خطرناک ترند چرا که 
خادم الحرمین هستند  و مقدسات ما در 
اختیارشان است و ســاالنه تعداد زیادی 

حاجی به آنجا مــی رود. این ها کاری جز 
ایجاد اختالف در دنیای اســالم ندارند. 
کاری جز تکفیر و مشــرک خواندن قشر 

زیادی از مسلمانان ندارند. 
ایشــان در پایان ضمن عرض تســلیت 
مجدد به مناســبت فاجعه منا، گفتند: 
این ها جنایــات و حادثه های گوناگونی 
در ســال های مختلف به وجــود آوردند 
تا امســال که ننگین ترین، خشن ترین 
و جانگدازتریــن صحنه هــا را به وجود 
آوردند. بــرای حاجی که رفته اســت تا 
خانه خدا را زیارت کند، بیابان گرد خدا 
که با عشق خدا رو به بیابان الهی گذاشته 
اســت، به عرفات و مشعر رفته، شرایطی 
را به وجود می آورند کــه هزاران حاجی 
در قربانــگاه به جای گوســفند، قربانی 
می شوند. ننگ بر این مدیریت غیر دینی 
که دشمن را شــاد کرد و جهان اسالم را 
داغ دیده کرد. جایی که باید رمز وحدت 

باشد، با آن ها این گونه برخورد شود. 
بعد از مراســم مداحی، با اهدای لوحی، 
از آقای میثــم عفتی به دلیل از دســت 
دادن پدر خود در فاجعــه منا، دلجویی 
صورت گرفــت. عفتــی در ســخنان 
کوتاهی ضمن محکومیــت این فاجعه، 
خواستار رســیدگی جدی مسئولین به 
ابعاد مختلف حادثه و پیگیری شــکایت 
و مباحــث حقوقی علیه مســببان این 

فاجعه شد.

»الگوی من کیست؟« عنوان برنامه ای 
بود که شــنبه هفته گذشــته به همت 
انجمن اســالمی دانشــجویان مستقل 
دانشگاه شریف، در سالن جابر دانشکده 
شیمی برگزار شــد. برنامه از ساعت۱۳ 
تــا حوالی ســاعت ۱۶ برگزار شــد که  
استقبال خوبی نیز از این برنامه صورت 

گرفته بود. 
بازگشــت دوبــاره رضا احســان پور به 
شــریف همراه شــاعر دیگری، عبداهلل 
مقدمی نشــان از یک برنامــه مفرح و 
شــاد از برنامه های عصر شــعر خندنده 
می داد. محورهای مورد بحث این سری 
برنامه شــعر طنز خندنــده، پرداختن 
به مباحــث اجتماعی از جملــه ازدواج 
دانشــجویی و اپالی بود. دکتر دهقانی 
عضــو هیئت علمی دانشــکده هوافضا 
دیگر مدعو این برنامه برای ســخنرانی 

بود. برنامه با شــروع شــعرخوانی رضا 
احســان پور و عبداهلل مقدمی شروع شد 
و لحظاتی در سالن جابر برای خندیدن 
حضار فراهم شــد. عالوه بر شعرخوانی 
شــعرای مدعو، رضــا احســان پور به 
اجرای چند استندآپ کمدی پرداخت 
که بــا اســتقبال خوب حضــار روبه رو 
شــد. ســه نفر از دانشــجویان شریفی 
 نیز تعدادی از شــعر های طنــز خود را 

خواندند. 
بخش بعدی برنامه شــعر طنز، تکمیل 
قســمتی از یک مصرع شــعر درمورد 
اپالی بــود و در انتها با قرعه کشــی به 
ســه نفر از تکمیل کننــدگان مصرع، 
 کتاب تازه انتشار یافته احسان پور هدیه 

داده شد. 
با پایان یافتن بخش شــعر طنز، نوبت به 
نمایش کلیپی بــرای معرفی محل های 

پرتــردد دانشــگاه و انجمن اســالمی 
دانشجویان مستقل رسید و در ادامه به 

سخنرانی دکتر دهقانی. 
دکتر دهقانی در ابتــدای صحبت های 
خــود از دوران ورود خود به دانشــگاه 
شــریف یــاد کــرد و بــه معمــاری 
ســاختمان های این دانشگاه که در نگاه 
اول ورود بــه آن، در ذهن دانشــجویان 
ورودی نقــش می بنــدد اشــاره کرد و 
هشــدار داد که مبــادا فکــر کنید که 
دانشــگاه شــریف نوعی دبیرســتان 
بزرگ تر اســت یعنی جایی صرفا برای 
درس خواندن و الزم است در کنار درس 
خواندن، بــه کارهــای فوق برنامه نیز 

بپردازید.
 در ادامــه دکتــر دهقانی بــه انتقاد از 
نمره محــوری دانشــجویان پرداخت 
و گفــت: نمره محور بودن بســیاری از 

دانشــجویان، روند غلطی است که برای 
برگزیدن دانشــجویان ارشد به صورت 
مســتقیم یا اپالی کردن وجــود دارد و 
این روند غلط ناخودآگاه معیاری بسیار 
لــرزان به نام معــدل را مــالک برتری 
دانشجویان در دانشگاه معرفی می کند. 
دهقانی تاکید کرد که داشتن آرزو بسیار 
خوب است اما اگر ســقف آرزو را میزانی 
قرار دهیم کــه نتوانیم به آن برســیم،  
می تواند سبب افســردگی دانشجویان 

شود. 
وی صحبت هــای خــود را این گونه به 
پایان رســاند: باید دانست برای رسیدن 
به پیشــرفت های علمی، باید کم کم و 
از ابتدا روند پیشــرفت را پــی گرفت و 
نمی توان انتظار داشــت که از ابتدا کار 
خودمــان را از جایگاه رفیعی شــروع 

کنیم. 

مراسمی برای یادبود درگذشتگان فاجعه منا

تمام همتشان این شده که قبری آباد نشود
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2 یا 3 کیلو، مسئله این است
ساعت یک و ربع است. کمتر از یک ســاعت مانده به شروع کالس. به رسم 
ترم های گذشته استاد زمان شروع کالسش را ۲۰ دقیقه جا به جا می کند. 
برنامه ها عقب است. کیک خریدن مانده، شــمع و تمامی ابزاری که برای 

برگزاری یک جشــن ســاده در کالس الزم اســت همین طور. آیا ما یک 
ســاعت دیگر در کالس خواهیم بود؟ عکاس آفیش شده و قرار است یکی 
از بچه های دانشگاه شهید بهشتی هم در جشــن تولد عادل حضور داشته 
باشد. از قضا هوا هم امروز گرم شده. سر ظهر و ترافیک سنگین چراغ قرمز 
خیابان سعادت آباد. طبق قرار عکاس می رسد. همراه تمامی تجهیزاتش. 
وارد کردن دوربین به دانشــگاه خودش داســتانی خواهد شد. خدا رحم 
کند. »عکس های عجیب نگیر. استادم زیاد اذیت نکن. همین که می ذاره 
دوربین رو ببریم ســر کالسش خودش خیلیه. راســتی عادل رو تاحاال از 
نزدیک دیدی؟« یک و نیم بعد از ظهر، شیرینی ســرای بی بی. انتخاب بین 
کیک دو یا ســه کیلویی چالش مهمی محسوب می شــود. پارسال کیک 
شکالتی سه کیلویی تمام جمعیت کالس را ســاپورت کرد و حتی بخش 
زیادی از آن باقی ماند. به شــکلی که آقای فردوسی پور برای خالص شدن 
از کیک های باقی مانده مجبور شــد آن هــا را خیرات کند. به هر کســی 
که از دم در کالس رد می شــد. پارســال تمام کســانی که هفته دوم مهر 
ساعت ۳ در طبقه دوم ساختمان ابن ســینا حضور داشتند، از دست عادل 
فردوســی پور کیک تولد گرفتند! حاال یک تخمین شــریفی الزم اســت. 
»خانوم دو کیلویی می بریم. دو کیلو برای بیســت نفر بســه؟« »بیســت 
نفر حداقل باید سه کلیویی ببرید.« تخمین شــریفی با تخمین قناد جور 
در نمی آید. »همون دو کلیویــی رو بدید. کوچیــک کوچیک می بُریم.« 
کیک وزن می شــود. »می شــه روش یه تبریک تولدم بنویسید؟« »بله. 
فقط چی باشه؟ بنویســند روی این کاغذ تا بدم براتون بنویسن.« حاال کار 
سخت تر هم می شود. پارســال تبریک روی کیک »نود سال زنده باشی« 
بود. امســال باید چه کار کرد؟ از »چرا آقا فردوسی پور می خند« تا »عادل 
تولدت مبارک« همگی گزینه های خامه  روی کیک اند. »خانوم. می شــه 
باالش بنویسد ۱۷، ۴۲، ۹۰، پایینشم بنویســد تولدت مبارک«. »اینایی 

که می گید جا نمی شــه روی کیــک.« »خب پس اینو بنویســید. باالش 
یه نود عددی باشــه، شــبیه لوگوی برنامه  نود لطفــا، پایینش هم عادل 
فردوسی پور« مسئول کیک نگاهی می کند. »جدا این کیک رو برای آقای 

فردوسی پور می خواید؟«

سالم منو برسونید
محمدحسین میثاقی قرار اســت مهمان افتخاری این جشن باشد. منتها 
این ایده خیلی دیر به ذهن برگزارکننده ها رســیده. یک ساعت به شروع 
جشــن. تماس با میثاقی و خوش و بش. »میثاق جون. یه ساعت دیگه تو 
دانشگاه شریف برای استاد قراره تولد بگیریم. می تونی خودتو برسونی؟« 
»واال من خودم امروز تولدمه. شب کلی مهمون دارم. نمی رسم راستش.« 

»بابا کار یه ساعته. می آیم دنبالت سریع می آیم.« »نه به خدا. کلی کارهام 
مونده واسه شب، شرمنده به خدا«. نقشــه نگرفته و حاال دیرتر هم شده. تا 
یک ربع دیگر باید رسید به شــریف اگر قرار است زودتر از عادل برسیم و او 
را غافلگیر کنیم. خانم شیرینی ســرا با لبخندی کیک را تحویل می دهد. 
»ســالم منو به آقای فردوســی پور برســونید حتما. بگید مــن هر هفته 
برنامه شــونو می بینم.« حاال نوبت انتخاب ظرف و ظروف است. به استناد 
سامانه آموزش ســر کالس باید ۲۵ نفر حاضر باشــند. تعداد غایبی ها به 
تعداد کســانی که خودجوش ســر کالس عادل هســتند در. یعنی ۲۵ تا 
ظرف. ۲۵تا کارد و ۲۵تا چنگال. ۲ عدد شــمع. یکی عدد ۱ و دیگری عدد 
۴. برف شادی هم آپشن جدیدی است که قرار است امسال برای اولین بار 

در کالس عادل رونمایی شود!

تعریف موفقیت
به هر ضرب و زوری شده می رســیم دم در کالس. اینکه چرا این ترم آن ۲۰ 
دقیقه اعمال نشــده و کالس سر ساعت ۲ شروع شــده ضدحال بدی است. 
۱ ربع نیم ساعت اول کالس وقت ارائه ۲ تا از دانشــجویان است. وسط ارائه 
که نمی شود کیک را برد ســر کالس. سفیل و ســرگردان پشت در منتظر 
می مانیم. از قضا عکاس ســایت نود هم پشت در ایســتاده. کنفرانس تمام 
می شود. گروه تدارکات تولد با شمع و دوربین می ریزند داخل کالس. استاد 
هیجان زده نگاه می کند. شــاگردانش هیجان زده تر. همــه همدیگر را نگاه 
می کنند و دیالوگی رد و بدل نمی شــود. استاد می خندد و بچه ها می گویند 
اســتاد فوت کن. »باید فوت کنم؟« )خنده( با فوت استاد برف شادی روی 
سر او سرازیر می شــود. عده ای فیلم می گیرند و عده ای دیگر منتظرند که 
عادل فردوســی پور برایشان ســخرانی کند. اما او حرف خاصی ندارد. یکی 
از شاگردان از عادل می خواهد که درباره هم کالسی هایش بگوید و دوستی 
و ارتباطی که احیانا با آن ها داشــته. »همه هم کالســی های من االن توی 
دانشگاه های خارج استاد شــدن. هر از چندگاهی می بینمشون ولی ارتباط 
زیادی ندارم.« »استاد، با دیدن اون ها حس نمی کنید شاید اون ها موفق تر 
شدن؟« عادل فکر می کند. »بســتگی داره تعریفتون از موفقیت چی باشه. 

نمی دونم.« 

در جشن تولد چهل و یک سالگی فردوسی پور در شریف چه گذشت؟

گزارش یک جشن
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گزارش این جای زندگی هردوشان احتماال شبیه به هم است. »در 40سالگی آموختم که رمز خوشــبخت زیستن در آن نیست که کاری را که دوست داریم انجام 
دهیم، در این است که کاری را که انجام می دهیم دوست داشته باشیم«. مارکز در »صد سال تنهایی«اش تجربه  40سالگی اش را این طور توصیف می کند و امین محمدی

عادل هم احتماال در این سن چنین حسی دارد. »حس«، واژه ای که احتماال در قاموس ادبیات فردوسی پور معنای کم رنگ تری دارد. هفته  گذشته فردوسی پور 41ساله شد. 
همان طوری که پارسال همین موقع 40سالگی اش را جشن گرفت. یا که دو ســال پیش39ســالگی را یا... . 39، 40، 41، این  اعداد عضوهایی از دنباله ای عددی اند که هیچ 
کدامش برای فردوسی پور وزن بیشتری ندارد. بعضی هایش ویژه ترند ولی بعید به نظر می رسد که آن ها هم رحجانی نسبت به باقی  داشته باشد. عضو بیست و چهارم خاص تر 
است. می شود سال 78. سال شروع نود. مهم ترین عضو دنباله سنی فردوسی پور. هجدهمی هم باید عضو تاثیرگذاری باشد. سال ورود عادل به صنعتی شریف. این وسط ها تا 
عضو چهل و یکم که هفته  پیش جای خودش را به عضو چهل و دوم داد اتفاقات خوب و بد دیگری هم افتاده که جز عادل و نزدیکانش کســی از آن ها خبر ندارد. شاید به تعداد 
انگشتان یک دست هم نرسند کسانی که خبر دارند کدام عضوهای این مجموعه خاص تر است. کدام سنین کدام اتفاق ها افتاده و عادل واقعا کیست؟ با این سطح از شهرت 
در چهل و دوسالگی فردوسی پور هنوز یک جعبه  سیاه دارد که باز نشــده. نه مصاحبه ای کرده، نه برنامه ای رفته )خندوانه را فاکتور بگیرید و به ذهنتان فشار بیاورید تا مثال 
دیگری پیدا کنید!( و نه جز قاب نود در جایی ظاهر شده تا پازل شخصیتی اش برای عوام لو برود. هیچ دوربینی را به زندگی اش، محل کارش و حتی کالسش راه نداده و از این 
جنبه است که تولد عادل در شریف می تواند اتفاق جذابی باشد. آن هم در جایی که دوســتش دارد و بیش از دو دهه است که هر هفته اتمسفرش را استنشاق می کند. آنچه 
می خوانید شرح متفاوت و مستند گونه ای است از زاویه نگاه افراد گوناگونی که هفته گذشته در البراتوار دوی ســاختمان ابن سینای شریف و در کالس عادل شاهد تولد او 

بودند. روزی که دنباله  عددی باال، 42 عضوه شد!
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رونمایی از یک کانون جدید و اولین طرحشان

تسهیالت قرض الحسنه بدون پیچ و خم بانکی
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 فلسفه شکل گیری 
کانون کار  و زندگی شریف 

دانشــگاه جایی اســت که ما بهترین ســال های عمرمان را در آن 
می گذرانیم. یاد می گیریم که محاســبات پیچیده ریاضی را برای 
طراحی و اجرای هر سازه فنی از یک ســاختمان گرفته تا یک مدار 
پیچیده تا یک ماهواره به کار ببندیــم. اما این ها مربوط به یادگیری 
در کالس و آزمایشــگاه اســت. چه بخواهیم چــه نخواهیم بخش 
قابل توجهــی از یادگیری ما در خارج از محیــط درس و کالس رخ 
می دهد که نقش تعیین کننده ای در آینده ما دارد. یاد می گیریم که 
چگونه با همکالســی های خود در ارتباط باشیم. چگونه مشکالت 
ریز و درشــت خود را حل کنیم. چگونه با جامعــه بیرون از کالس و 
درس ارتباط برقرار کنیم. چگونه بــه جامعه خدمت کنیم و چگونه 
نیازهایمــان را از جامعه مطالبــه و تامین کنیــم. هرچند طراحی 
یک ســازه پیچیده مکانیکی پیچیده تر به نظر می رسد اما واقعیت 
این اســت که طراحی و اجرای الگوهای جدید برای بهتر زیســتن 

خودمان و جامعه اطرافمان هم به این سادگی ها نیست.
روزی که ما از دانشــگاه صنعتی شــریف فارغ التحصیل می شویم 
می توانیم هر سازه پیچیده فنی را  طراحی کنیم، اما در حل بسیاری 
از مسائل دم دستی مان دچار مشکل هستیم و هیچ گونه نوآوری در 
پاسخ به این مسائل نداریم. بسیاری از دانشمندان هم معتقدند که 
پیشرفت کشورها بیشــتر از اینکه گیر مسائل فنی باشد، در ناتوانی 
آن ها برای دســتیابی به الگوهای بهتر برای حل مشکالت و مسائل 
اجتماعی چند بعدی یا به عبارتی فقدان »نوآوری های اجتماعی« 
نهفته است. اتفاقا در سال های اخیر مزیت بسیاری از دانشگاه های 
معتبر دنیا، در پیاده ســازی روش هایی اســت که عالوه بر ضریب 
هوشی دانشــجویان، هوش اجتماعی و توان برقراری ارتباط موثر 
با جامعه و در نهایــت تقویت توان کارآفرینی را نیز در دســتور کار 
قرار داده اند تا شــریفی ها  در کنارضریب هوشــی باالیشان بتوانند 
هوش اجتماعی خود را نیز تقویت نموده و بتوانند آن طور که باید بر 

جامعه تاثیرگذار باشند.
برای مثال پدیده اپالی بچه های دانشــگاه و برگشتن یا برنگشتن 
آن ها، زندگــی در خوابگاه های دانشــجویی، مهارت های زندگی، 
موفقیت در راه اندازی یک کســب و کار، وضعیت اشــتغال بچه ها 
بعد از فارغ التحصیلی و خیلی از مســائل بزرگ و کوچکی که خود 
می دانید وضع ما در این مســائل چگونه اســت. آیا بهترین کاری 
که در این زمینه می توانســتیم انجام داده ایم؟ آیا بــه اندازه کافی 
از خالقیت های جمعی برای مواجهه بهتر با این مســائل اســتفاده 
کرده ایم. ممکن است یکی پاســخ دهد که این ها پول می خواهد و 
دولت باید در این زمینه ســرمایه گذاری کند. اما مسئله این است 
که پول ابزاری است برای راه حل نه خود راه حل و امان از پول بدون 

راه حل!
به صــورت خالصه، کانــون کار و زندگی شــریف محملی اســت 
خودجــوش که با حمایــت دانشــگاه و انجمن حامیــان فرهنگ 
قرض الحســنه و کارآفرینی اجتماعی و بانک قرض الحسنه رسالت 
کار خود را آغاز کرده اســت. موضوع کار آن پیگیری و پیاده سازی 
برخی الگوهای نوآورانه اجتماعی برای بهبود وضعیت کار و زندگی 
جامعه شــریفی اســت و فکر می کنیم کــه این الگوها بــا تکیه بر 
خالقیت و توان جمعی شــریفی ها و ســایر کارآفرینان اجتماعی و 
نوآور کشــور قابل طراحی و پیاده سازی اســت. در واقع این کانون 
بســتری  ایجاد خواهد کرد تــا طرح ها و خالقیت هــای پس ذهن 
دانشجویان، استادان، کارکنان دانشــگاه و سایر کارآفرینان کشور 
در رابطه با نوآوری های اجتماعی درباره جامعه شریف شنیده شود 

و فرصتی برای اجرای آن ها فراهم شود.
 اهداف کانون کار و زندگی شریف  به ترتیب زیر است: 

۱- ایجاد زمینه هایی برای تحقق مســئولیت های  اجتماعی جامعه  
شریف در برابر جامعه؛ 

۲-ایجاد زمینه  هایی برای تحقق مســئولیت های اجتماعی جامعه 
در قبال دانشگاه شریف؛

۳-ارائه مدل هایی برای ارتقای اســکان و بهبود مهارت های زندگی 
دانشجویان؛

۴- راهبردهایی در جهت توسعه کارآفرینی، اشتغال و پژوهش؛
۵-توسعه  الگوهای تسهیل ازدواج دانشجویان دانشگاه.

قدم، برای کاهش معضالت خوابگاه و افزایش مطلوبیت  گزارش کانون تازه تاســیس »کار و زندگی شــریف« در اولین 
اسکان دانشــجویان، طرحی را با عنوان »تسهیالت قرض الحسنه اسکان« 
کلید زده اما هدف کانون کار و زندگی شریف صرفا بهبود وضعیت رفاهی و 

اسکان نیست بلکه این طرح  فقط شروع به کار فعالیت های کانون است.
یکی از موقعیت هایی که باعث رشد شخصیت و تکامل یافتِن انسان می شود 
زندگی در بطن جامعه اســت. فرصت های بهبود ســبک زندگی، ایده ه ای 
راه اندازی کســب و کار و روابطی که به زندگی اجتماعــی کمک می کند در 
کف بازار نهفته است و در تعامل با ســایرین است که انسان متوجه کمبودها، 

نقطه ضعف ها، تهدیدها و مشکالت 
جامعه می شود و تجربیاتی کسب 
می کند که زمینه ســاز پیشرفت و 

ترقی آن شخص می شوند.
اما اگر نگاهی به زندگی خوابگاهی 
در دانشــگاه صنعتی شریف و سایر 
دانشــگاه های کشــور بیندازیم، 
می بینیــم کــه دانشــجویان در 
حبابی که با فضــای واقعی جامعه 
فاصلــه دارد زندگــی می کننــد. 
جالــب اینجاســت کــه وضعیت 
خوابگاه ها نه برای دانشجو و نه برای 
مسئوالن دانشــگاه رضایت بخش 

نیست. دانشــجو از کمبود امکانات رفاهی گالیه دارد و دانشگاه هم علی رغم 
هزینه هایی که صرف این امر می کند از  کارایی کم این هزینه ها رضایت ندارد!

در این طــرح از یک ســمت، مکانیزمــی بــرای پرداخت تعــدادی وام 
قرض الحســنه ۱۲تا۱۶میلیونی )با کارمزد ۲درصد در ســال( برای تعداد 
محدودی ازدانشجویانی که حائز شــرایط دریافت خوابگاه در سال جاری 
هستند فراهم شده، تا دانشــجویان داوطلب با دریافت این وام بتوانند اقدام 
به رهن خانه کنند. از ســمت دیگر، دانشگاه نیز متعهد شــده تا قسمتی از 
یارانه ای که به صورت غیرمستقیم به دانشــجویان پرداخت می  شده است 
)یارانه تغذیه و ...(، به صورت مستقیم )نقدی( به دانشجویانی که از خوابگاه 

انصراف می  دهند، پرداخت کند.
دانشــجویان با دریافت این وام می توانند خانه  مناســبی رهن کرده آن را 

مدیریت کنند و سبک زندگی خود را بهبود ببخشند. همچنین دانشجویان 
در این مــدت در واقع به ســمت کار، هرچند کار دانشــجویی و کم درآمد، 
تشویق می شوند و پول خود را پس انداز می کنند و )باز پس گیری پول رهن 
منزل( یک منبع مالی برای آن ها ایجاد می شــود که می توانند آن را صرف 

رسیدن به اهداف بعدی خود کنند.
 مزیت مهم این طرح وارد شدن دانشجویان به جامعه و زندگی با مردم است که 
هم در زندگی آینده و هم در راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر نیازهای کف 
بازاری الزم و ضروری است. البته در  اجرای طرح نیز سعی شده است تا عالوه 
بر بهبود وضعیت رفاهی، به جنبه های مختلف رشــد اجتماعی دانشجویان 
توجه شــود. به عنوان مثال سعی 
شده تا دانشــجویان به سمت کار 
گروهی ســوق داده شــوند. به این 
ترتیب که اگر پنج نفر از دانشجویان 
در قالب یک گروه پنــج نفره برای 
دریافــت وام اقدام کننــد، دیگر 
نیازی نیست که شــخص دیگری 
وام ایشــان را ضمانت کند.در واقع 
مــدرک تحصیلی اعضــای گروه 

ضامن وام های ایشان است.
 گرچــه روی این مــدل ضمانت 
گروهــی یــا ضمانــت زنجیری 
به صورت آکادمیــک و اجرایی در 
مناطق مختلف دنیا مخصوصا شرق آسیا کار شده است، برای اولین بار است 
که در بانک قرض الحسنه رســالت اجرایی می شــود. ضمانت گروهی برای 
دانشجویان خوابگاهی بسیار ایدئال است چراکه فراهم کردن سند ضمانتی 
توســط اعضای خانواده که در سایر شهرستان ها ســاکن اند بسیار سخت و 
دشوار است. الزم به ذکر است که تا کنون بیش از ۱۵۰ نفر برای استفاده از این 
تسهیالت اقدام نموده اند و ۲۲ گروه در قالب  هسته های قرض اقدام به گرفتن 

وام نموده اند که این آمار خود مؤید موفقیت مدل ضمانت گروهی است.
آینده:  امسال اجرای آزمایشــی این طرح بود تا عیب و ایرادات آن مشخص 
و رفع شــود تا در صورت صالحدید، در سال های آتی گســترش پیدا کند و 
امیدواریم شــرایطی فراهم شود که همه دانشــجویان تحصیالت تکمیلی 

دانشگاه بتوانند از این مدل برای اسکان خود در تهران استفاده کنند.

آیا 16میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه+ ماهانه 170هزارتومان برای اسکان یک دانشجو کافی  است؟

تا کنون بیش از ۲۰۰  نفر از دوستان شما تصمیم گرفته اند با کمک طرح تسهیالت قرض الحسنه اسکان:
۱-سبک زندگی خود را عوض کنند؛    

۲- خود را برای ورود به مراحل بعدی زندگی آماده کنند و... .
آخرین مهلت برای شروع فرایند اعطای تسهیالت دانشجویان تحصیالت تکمیلی ۱۵ مهرماه است.
...................................................................................................................................................................

اطالعات بیشتر در:  Kzsharif.blog.ir یا تماس با ۶۶۰۸۲۰۹۶
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به نظر من مهم ترین حسن این طرح، بدون ســود بودن تسهیالت است. من خودم به شخصه این تســهیالت را  یک پس انداز 
اجباری می بینم؛ ماهانه مقــداری پول در بانک ذخیره می کنم و بعــد از اتمام دوره رهن خانه که مصادف اســت با اتمام دوره 
دانشجویی، می تونم با این پس انداز به برنامه های آتی زندگیم بپردازم و در عین حال، میزان رفاه ناشی از محل سکونتم نسبت 

علی ورودی ۹۴  دکتری برقبه خوابگاه بهبود پیدا کرده است.  

ما ســه نفری، خونه مناســبی کنار متروی نواب تنها با ۲۷میلیون رهــن کامل کردیم. با بقیه پــول هم می خواهیم 
کسب وکاری راه بندازیم.

امیدواریم بتوینم در خانه هم بهتر درس بخونیم و هم مقداری از وقتمون رو صرف کار کنیم.
اگر بخوام یکی از خوبی هــای اجرایی این طرح رو بگم این بــود که به دور از قواعد ســخت گیرانه بانکی و حتی بدون 
اینکه بخواهیم از شهرستان کســی ضمانتمون رو بکنه و فقط با اتکا بر ضمانت مدرک شریفمون در عرض یک هفته 

تونستیم تسهیالتمون رو  دریافت کنیم.
محمد ورودی ۹۳ ارشد مکانیک
مهرداد ورودی ۹۳ ارشد مکانیک
سعید ورودی ۹۳ ارشد اقتصاد



 ۶

حقایقی درباره نوبل 
   از آغاز اعطای جوایز در ســال ۱۹۰۱، به طور 
کل ۴۹ مرتبه جایزه ای اعطا نشده است که  بیشتر 
آن ها در جنگ جهانی اول )۱۹۱۴-۱۹۱۸( و دوم 
)۱۹۳۹-۱۹۴۵( بوده اســت. در اساسنامه بنیاد 
نوبل آمده اســت که اگر هیچ یک از آثار در دست 
بررســی، در حدی که در بند اول اساسنامه ذکر 
شده، از اهمیت برخوردار نباشــند، مبلغ مادی 
جایزه باید تا سال آینده نگهداری شود و اگر پس 
از آن نیز جایزه اعطا نشد، هزینه باید به بودجه  این 

بنیاد تعلق گیرد.
   برترین موضوع در فیزیک که تا کنون شایسته 
دریافت جایزه نوبل شناخته شده است، فیزیک 
ذرات است. این موضوع برای  شیمی بیوشیمی،  
برای پزشــکی ژنتیــک و برای علــوم اقتصادی 
اقتصاد کالن است.  بســیاری از برندگان جایزه 
نوبل ادبیات، موفق به دریافت این جایزه  برای آثار 

منثور خود شده اند.
   بین سال های ۱۹۰۱ و ۲۰۱۴ برندگان جوایز 
نوبل و جایزه علوم اقتصادی ۴۷ مرتبه زن بوده اند.

   در ســال ۱۹۶۴ جایزه نوبل ادبیــات به ژان 
پل ســارتر تعلق می گیرد اما وی ایــن جایزه را 
نمی پذیرد زیرا تمام جوایز رسمی را رد می کرده 

است.
    لــی دوک تو، به طور مشــترک بــا وزیر امور 
خارجه آمریکا هنری کیسینجر  جایزه صلح نوبل 
را در سال ۱۹۷۳ برای مذاکره توافق صلح ویتنام 
به دست آوردند اما  لی دوک تو اذعان داشت که با 
توجه به وضعیت ویتنام در آن سال، در موقعیت 

پذیرش جایزه صلح نوبل نیست.
   چهار برنده جایزه نوبل با دخالت مقامات اجباراً 
از دریافت جایزه نوبل ســر باز زدند. آدولف هیتلر 
ســه نفر آلمانی به نام های ریچارد کوهن، آدولف 
بوتنانت و گرهارد دوماک را از دریافت جایزه نوبل 
منع کرد. این افراد هر زمانی می توانســتند مدال 
و دیپلم نوبل را دریافــت نمایند اما دریافت مبلغ 

نقدی جایزه برای آن ها غیرممکن بود.
    بوریس پاسترناک، برنده جایزه نوبل ادبیات در 
سال ۱۹۵۸، در ابتدا جایزه نوبل را پذیرفت اما بعد 
توسط مقامات  کشورش، اتحاد جماهیر شوروی، 

مجبور به پس دادن این جایزه شد.
   آلفــرد نوبل بخــش بزرگی از امــالک خود را 
به ارزش بیش از ۳۱میلیون کــرون )امروز حدود 
۱۷۰۲ میلیون کــرون( بر جا گذاشــت تا به یک 
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار تبدیل شود. 
درآمد حاصل از این  سرمایه گذاری ساالنه در قالب 
جوایز به کسانی که در طول سال گذشته  بیشترین 
بهره را به بشریت رســانده اند اعطا می شود. مقدار 
این جایزه در سال ۲۰۱۵،  ۸میلیون کرون سوئد 

برای هر نفر تنظیم شده است.

جوان ترین برندگان نوبل
سال نام و نام خانوادگیرشته

دریافت
سن 

William Lawrence فیزیک

Bragg

۱۹۱۵۲۵

Frédéric Joliot۱۹۳۵۳۵شیمی
Frederick Banting۱۹۲۳۳۲پزشکی
Rudyard Kipling۱۹۰۷۴۲ادبیات
Malala Yousafzai۲۰۱۴۱۷صلح

Kenneth J. Arrow۱۹۷۲۵۱اقتصاد
مسن ترین برندگان نوبل

Raymond Davis Jr۲۰۰۲۸۸.فیزیک
John B. Fenn۲۰۰۲۸۵ شیمی
Peyton Rous۱۹۶۶۸۷پزشکی
Doris Lessing۲۰۰۷۸۸ادبیات
Joseph Rotblat۱۹۹۵۸۷صلح

Leonid Hurwicz۲۰۰۷۹۰اقتصاد

آلفرد نوبــل در ۲۷ نوامبر ۱۸۷۵،  علمی
وصیت نامه  خود را امضا کرد که در 
آن بخش بزرگی از دارایی اش را به مجموعه ای از جوایز 
در علوم فیزیک، شیمی و فیزیولوژی و پزشکی، ادبیات 
و صلح اختصاص داد. هرســاله جوایز نوبل به برترین  و 
برجسته ترین دانشــمندان، محققان، نویسندگان یا 
شخصیت های سیاسی اعطا می شود. از آنجایی که این 
روزها در همه جوامع علمی سخن از جوایز نوبل امسال 
اســت، خالصه ای از طرح هــای برنــده در هریک از 

شاخه های علمی را می آوریم.

فیزیک: تاکاکی کاجیتا 
دانشگاه توکیو، کاشیوا، ژاپن 

آرتور بی.  مک دونالد 
دانشگاه کویینز، کینگستون، کانادا 

برای  کشف نوسانات نوترینو که بیانگر جرم 
داشتن نوترینو است 

جایــزه نوبل فیزیک امســال به دو دانشــمند ژاپنی و 
کانادایی، برای طراحی آزمایش هایی که نشان دهنده 

تغییر ماهیت نوترینوها بود، تعلق گرفت. این تغییر 
ماهیت مســتلزم آن اســت که نوترینوها جرم 

داشته باشند.  این اکتشاف فهم دانشمندان 
را از ســاز و کار درونی مواد به کلی تغییر 

داده اســت و  می تواند مســتقیما در 
درک ما از جهان هستی موثر باشد.

تاکاکــی کاجیتــا دریافــت که 
نوترینو های موجود در اتمســفر، 
در مسیرشان به سمت آشکار ساز 
سوپر کامیوکانده )واقع در ژاپن( 

بین دو حالت سوییچ می کنند.
به همین ترتیب، گروه تحقیقاتی 
در کانــادا به رهبــری آرتور بی. 
مک دونالد توانســت نشان دهد 

کــه نوترینوهــای منشــا گرفته 
از خورشــید  در راه خود  به ســمت 

زمین ناپدید نمی شدند بلکه با ماهیت 
متفاوتی در هنــگام ورود بــه رصدخانه 

نوترینوی سادبری شناسایی می شدند.
معمای نوترینو که برای چندین دهه فیزیک دانان 

را به خود مشــغول کرده بود، ســرانجام حل شــد. در 
مقایسه با محاسبات نظری تعداد نوترینوها، نزدیک به 
دو سوم این ذرات در اندازه گیری های انجام شده روی 
زمین از دســت می رفتند. اکنون، هر دو آزمایش نشان 
داده اند که نوترینوها از بین نرفتــه بلکه تغییر ماهیت 

داده بودند.
این کشف موجب شد تا دانشمندان که به مدت طوالنی 
نوترینو را ذره ای بدون جرم در نظر می گرفتند متوجه 
شوند که این ذرات دارای جرم هرچند بسیار بسیار کم 

هستند.
این کشــف، در حوزه  تحقیقات فیزیک ذرات، کشفی 
تاریخی است و مدل استاندارد آن درمورد فعالیت های 
درونی ماده علی رغم بیســت ســال چالــش در حوزه 

تجربی فوق العاده موفق بوده است. 
تحقیقاتی که امســال منجــر به اخذ جایــزه نوبل در 
فیزیک شــد، نه تنها در مورد نوترینوها، بلکه در مورد 
دیگر ذرات نیزاطالعات مفیدی به همراه داشــت. پس 
از فوتون هــا )ذرات نور( نوترینو هــا متعدد ترین ذرات 
در کل جهان هستی هســتند و زمین پیوسته با آن ها 

بمباران می شود.
بسیاری از نوترینوها در واکنش هایی میان تابش های 
کیهانی و جــو زمین و تعــدادی نیــز در واکنش های 
هســته ای درون  خورشید تولید شــده اند. در هر ثانیه 

هزاران میلیــارد نوترینو در بدن ما در جریان اســت و 
چیزی نمی توانــد حرکت آن ها را متوقــف کند با این 
حال،  نوترینوها دســت نیافتنی تریــن ذرات بنیادی  

طبیعت هستند.
در حال حاضر آزمایشات بســیاری در سراسر جهان به 
منظور جــذب نوترینوها و بررســی ویژگی های آن ها 
در حال انجام اســت. انتظار می رود اکتشــافات آینده 
درمورد عمیق ترین اســرار نوترینوها، درک فعلی ما از 

تاریخ، ساختار و سرنوشت آینده جهان را تغییر دهد.

شیمی: توماس لیندال موسسه کریک فرانسیس و  
تاالر آزمایشگاهی کلر، هرتفوردشایر، انگلستان

 پل مادریچ  موسسه پزشکی هوارد هیوز و 
مدرسه پزشکی دوک، دورهام، NC، ایاالت 

متحده 
و عزیز سنکار دانشگاه کارولینای شمالی در 

چپل هیل، NC، ایاالت متحده آمریکا 
برای مطالعات مکانیزم اصالح دی ان ای

جایزه نوبل شیمی ســال ۲۰۱۵ به توماس لیندال، پل 
مادریچ و عزیز ســنکار برای  نقشــه برداری چگونگی 
ترمیم  دی ان ای های آســیب دیده توســط ســلول و 
حفاظت از اطالعات ژنتیکی در ســطح مولکولی، تعلق 
گرفت. کار آن ها دانشــی بنیادی از چگونگی عملکرد 
سلول زنده فراهم کرده است و می تواند به عنوان مثال 
برای توســعه درمان های نوین ســرطان به کار گرفته 

شود.
 همه روزه دی ان ای ما در معرض تابش های فرابنفش، 
رادیکال هــای آزاد و دیگــر مواد ســرطان زا قرار دارد 
که هرکدام از ایــن عوامل بــه راحتــی می توانند به 
دی ان ای آسیب برســانند اما حتی بدون این حمالت 
خارجی، مولکول دی ان ای ذاتا  مولکولی ناپایدار است. 
هزاران تغییر لحظه ای در یک ژنوم ســلول به صورت 
روزانه اتفاق می افتد. عالوه بــر این، نقص ها همچنین 
می توانند زمانی که دی ان ای در تقســیم سلولی کپی 
می شــود )فرایندی که هرروزه چندین میلیون بار در 

بدن انسان رخ می دهد( پدیدار شوند.
دلیل اینکــه مواد ژنتیکــی ما ســالم می مانند وجود  
سیســتمی مولکولی اســت که دائماً در حال نظارت و 

تعمیر دی ان ای است. جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۵ به سه 
دانشمند پیشــگام که چگونگی عملکرد برخی از این 
سیســتم های تعمیر در ســطح مولکولی را با جزئیات 

نقشه برداری کرده اند، تعلق گرفته است.
در اوایل دهه ۱۹۷۰ میالدی، دانشمندان بر این عقیده 
بودند که دی ان ای مولکولی بســیار پایدار اســت، اما 
توماس لیندال نشان داد که دی ان ای با سرعتی واپاشی 
می شود که براســاس آن توســعه حیات  روی زمین 
امری ناممکن به نظر می رســد. اما چگونــه حیات از 
دیرباز تاکنون توسعه یافته است؟ دیدگاه  مطرح شده 
در پاســخ به این سوال، منجر به کشــف یک مکانیسم 
مولکولی ترمیم شد که دائم در حال مقابله با فروپاشی 

دی ان ای است.
عزیز ســنکار ترمیم برش های نوکلئوتیــد را یا همان 
مکانیزمــی کــه ســلول بــرای ترمیم آســیب های 
اشــعه فرابنفش به محتوای ژنتیکی انجــام می دهد 
نقشــه برداری کرد. افراد مبتال به نقص در این سیستم 
مرمــت درهنــگام تولد، در صــورت در معــرض نور 
خورشــید قرار گرفتن بسیار مســتعد ابتال به سرطان 
پوست هستند. ســلول همچنین برای اصالح نواقص 
ناشــی از مواد جهش زا نیز از همــان مکانیزم ترمیم 

برش نوکلئوتید استفاده می نماید.
پل مادریچ چگونگی تصحیح خطاهایی که 
هنگام تکثیر دی ان ای در حین تقســیم 

سلول رخ می دهد را نشان داده است. 
برندگان جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۵ 
بینشــی گســترده در چگونگی 
عملکرد سلول ایجاد کرده اند که 
می تواند در توســعه درمان های 

نوین سرطان مفید باشد.

فیزیولوژی و پزشکی: ویلیام 
سی کمپبل و ساتوشی امورا 

برای اکتشافات درمان 
جدیدی در برابر عفونت ناشی 

از انگل کرم های گرد 
و یویو توو  برای اکتشافات درمانی 

جدید برای  ماالریا

هزاران سال اســت که بیماری های ناشی از انگل 
بشر را به ســتوه آورده و  یک مشــکل عمده بهداشت 
جهانی را تشــکیل می دهــد. ایــن بیماری ها معموال 
فقیرترین جمعیت جهان را تحــت تاثیر قرار می دهند 
و مانعی بزرگ برای بهبود ســالمت و تندرستی انسان 
ایجاد می کنند. برندگان جایزه نوبل پزشــکی امسال،  
روش هایی درمانی پیشــنهاد داده اند کــه انقالبی در 
درمان برخــی از مخرب تریــن بیماری هــای انگلی 

هستند.
ویلیام سی کمپبل و ساتوشــی امورا یک داروی جدید 
کشف کردند که مشتقات آن اساسا باعث کاهش بروز 
بیماری کوری رودخانه و  فیالریازیسلنفاوی می شوند. 
این دارو همچنین علیه تعداد بســیاری از بیماری های 
انگلی در حال گســترش نیز موثر است. یویو توو  موفق 
به کشف آرتمیسینین شده اســت ، دارویی  که  به طور 
قابل توجهی نرخ مرگ و میر بیماران مبتال به ماالریا را 

کاهش می دهد.
این دو کشــف راهکارهای جدیدی پیشنهاد می دهد 
بــرای غلبه بر ایــن بیماری هــای مهلک که ســاالنه 
میلیارد ها نفر در ســطح جهــان را تحــت تاثیر قرار 

می دهند.
برای مشــاهده جزئیات اعطای جوایز و مشــاهده دیگر 
 www.nobelprize.org برندگان، می توانید به سایت 

مراجعه نمایید.

خبرهایی از جوایز نوبل امسال

معمای نوترینو و جایزه نوبل
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هاینریش بل، نویســنده آلمانی،  هنری
برنده جایــزه نوبل ســال ۱۹۷۲، 
رمان آبروی از دســت رفتــه کاترینا بلوم یا خشــونت 
چگونه گســترش می یابد و به کجا می تواند برسد را در 
ســال ۱۹۷۴ چاپ کــرد. داســتان تأثیــر جنجال 
مطبوعاتی بــر زندگی شــخصی و اجتماعــی دختر 
خدمتکار بیست و هفت ساله ای است به نام کاترینا بلوم 
که مظنون به همکاری با قاتلی فراری اســت. چند روز 
است که گروه تئاتر دانشگاه صنعتی شریف نمایشی با 
عنوان  آبروی از دســت رفته  بر صحنه آورده است که با 
استقبال خوبی مواجه شــده. هدف از این نوشتار نقد و 

تحلیلی کلی بر این نمایش است.
توجه را به ساختار اثر معطوف می کنیم؛ روایت از طریق 
انگیزه گره گشــایی از معمایی کــه مخاطب در صحنه 
آغازین با آن مواجه می شود، بسط پیدا می کند. در ابتدا 
عمق اطالعات مخاطب از تمام شخصیت ها کمتر است 
اما به تدریج این اطالعات تا آنجا که آخرین گره گشایی 
انجام می شود، رشــد پیدا می کنند، به نحوی که دقیقا 
در صحنه پایانی اطالعات کافــی داریم تا تمام ماجرا را 
از نگاه خــود کاترینا ببینیم یا الاقــل می توان این طور 

فرض کرد.
گره گشایی ها نه به صورت مســتقیم )نمایش واقعیت 
آن طور که هســت( بلکه از طریق بازگویی آنچه اتفاق 
افتاده توسط شخصیت ها )بیشتر از همه خود کاترینا( 
پیش می روند. همان اوایل نمایش نشانه ای به مخاطب 
ارائه می شــود که به تمام حرف هایــش اعتماد نکن، 
ممکن است دروغ بگوید! البته مســئله به طور کلی بر 
سر دروغ گفتن کاترینا بلوم نیســت؛ اما مدام توجه ما 
به این واقعیت که تمــام این ها بازگویــی واقعیت و نه 
خود واقعیت هستند، جلب می شود، )از طریق دخالت 
شنونده در صحنه ای که گوینده در حال تعریف کردن 
آن اســت؛ یکی از خوش ســاخت ترین و اساسی ترین 

تکنیک های به کار رفته در نمایش(.
حرکــت میان الیه هــای متــن )آنچه اکنــون اتفاق 

می افتد؛ آنچه در حال تعریف شــدن اســت( ساختار 
روایی و نمایشی را می ســازند و جلو می برند.  ارجاعات 
گوناگون میــان خاطرات مختلــف و اتفاقات مختلف 
شــبکه ای از ارتباطات بــه وجود مــی آورد. مخاطب 
می پندارد در آخریــن صحنه، این شــبکه برایش به 
کلی روشن شــده اســت؛ اما دقیقا همان هنگام که به 
نتیجه گیری مشغول می شــود صحنه پایانی نمایش 
)که در ســاختار تعریف کردن/پیشــرفت داســتان 
نمی گنجد( در عین حــال گره افکنی و گره گشــایی 

اساسی انجام می دهد. 
به طور کلی ســاخت یافتگی عناصر روایی نمایشــی و 
باالخص پایان بندی خاص اثر جلــب توجه می کنند؛ 
البته چند صحنه معــدود با کارکرد ضعیــف نیز قابل 

تشخیص است.
شخصیت پردازی ها با روند خوبی در طول نمایش انجام 
می شــدند؛ جایگاه هر شــخصیت در ذهن مخاطب با 
تغییر اطالعات او تغییر می کــرد و گاهی این تغییرات 

تکان دهنده بودند. اطالعات در روندی منطقی عرضه 
می شــد، به طوری که این تکان دهنده بــودن زننده یا 
ســاختگی یا غیر واقعی به نظر نمی رسید، برعکس در 
راســتای خلق ســاختار و بافت نمایش، تأثیر مثبتی 
داشــت. بازیگری در این بین مهم ترین نقــش را ایفا 
کرد که بیننده را در ســطح متعادلی از رئالیســم نگاه 

می داشت )با گسست های کمیک(.
استفاده از تراژدی مخصوصا از آن جهت که جدیت آن 
سال هاســت به عناوین گوناگون در کمدی ها به سخره 
گرفته می شود، ساخت یافتگی ظریفی می طلبد. اغلب 
استفاده از عناصر کمیک در میان بافت کلی تراژیک به 
پذیرش این عناصر از ســوی مخاطب یاری می رساند. 
تعادل میان این دو نوع صحنه در آبروی از دســت رفته 
برقرار بــود و صحنه هــای تراژیک کــه در نمایش کم 

نبودند، به شکل مناسبی عرضه شدند.
در نهایــت می تــوان از کارکــرد نورپردازی ســخن 
گفت؛ تنظیم تمرکز و تأکید بر میزانســن و همچنین 
فضاسازی. برای فضاسازی از شــکل جدیدی از دکور 
)که آشــکارا با رئالیسم فاصله داشــت( استفاده شده 
بود. دکــور متحرک به خصــوص با توجه به ســاختار 
روایی و نمایشی، در شــکل گیری فضای نمایش نقش 
مهمی ایفا می کرد. در کل اگــر نمایش را بدون صحنه 
آخر در نظر بگیریم، همه چیــز به بیانیه ای چپ گرایانه 
و یک سویه در دفاع از واقعیت انســانی در برابر واقعیت 
تولید شده توسط رســانه )که آشکارا تحت نفوذ دولتی 
توتالیتر اســت( تقلیل می یابــد؛ اما با گره گشــایی و 
گره افکنی هم زمان در صحنه پایانــی، نمایش تبدیل 
به تأملی بر مفهوم واقعیت و همچنین هویت اجتماعی 

یک شخص می شود.
به هر صورت از نمایــش بر می آید که هیچ رســانه ای 
)از جملــه روزنامــه و همیــن مقاله که جزئــی از آن 
اســت( معصوم نیســت و ما هم می پذیریم که تجربه 
تماشای تئاتر چیزی اســت که هیچ گاه از خالل متنی 

این چنینی قابل انتقال نیست.

آبروی از دست رفته؛ متن و بازگویی

آغاز اکران های دانشگاهی فیلم مزارشریف
به گزارش خبرگزاری فارس، پس از گذشت ســه هفته از آغاز اکران فیلم مزارشریف در 
سینماهای سراسر کشور، از امروز اکران های دانشــگاهی این فیلم با اکران در دانشگاه 
کاشان آغاز خواهد شــد. فیلم سینمایی مزار شریف روایتی  اســت از شهادت مظلومانه 
۸ دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی در کنســولگری ایران در شهر مزارشریف افغانستان به 

دست گروهک طالبان. این فیلم در سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر عالوه بر استقبال منتقدان توانست سیمرغ 
بلورین بهترین موسیقی متن فیلم را برای بهزاد عبدی و دیپلم افتخار بهترین جلوه های ویژه بصری را برای امیر رضا 

معتمدی به دست بیاورد و در مدت اکران نیز با واکنش مثبت رسانه ها و منتقدین روبه رو شده است.

 اکران  ٣٦٠ درجه  در اسپانیا
فیلم ۳۶۰ درجه ساخته سام قریبیان هم زمان با ایران در کشور اسپانیا در شهرهای مادرید، 
ماربیا و مایورکا نمایش عمومی خواهد داشت. فیلم ۳۶۰ درجه ساخته سام قریبیان اوایل ماه 
نوامبر در اسپانیا به نمایش درمی آید و به همین دلیل فرامرز قریبیان تهیه کننده این فیلم 
به اسپانیا سفر کرده است تا مقدمات این اکران عمومی را فراهم آورد. قصه فیلم ۳۶۰ درجه 

درباره جوانی به نام جاوید با بازی میالد کی مرام است که زندگی شخصی اش دستخوش حوادث عجیبی می شود. در این 
فیلم بازیگرانی مانند سام قریبیان، مسعود فروتن، امیر آقایی، حبیب اسماعیلی، رضا رویگری، بابک کریمی، بهاره رهنما، 

میترا حجار، ناصر آقایی، حسین سلیمانی، پریناز ایزدیار و احسان کرمی به ایفای نقش می پردازند.

اقتباس و ترجمه
پرســش را این گونه مطرح می کنیم که رابطه 
میان نمایشــی که در آمفی تئاتر شریف روی 
صحنه رفــت و رمانی کــه هاینریــش بل در 
سال ۱۹۷۴ چاپ کرد چیســت؟ در نخستین 
برخورد این نمایــش را اقتباســی از آن رمان 
می دانند؛ اما دقیقا معنــای همین کلمه ابهام 
اصلی را می آفرینــد. در نقد ایــن نمایش چه 
عواملی را باید در نظر گرفــت؟ چه معیارهایی 
تعیین مــی کنند که نمایش خــوب یا بد بود؟ 
میزان وفاداری به متن اصلی؟ تناســب پیام و 
رسانه؟ میزان تأثیرگذاری بر مخاطب؟ کشش 

نمایشی؟

پرســش را می توان ایــن گونه مطــرح کرد: 
اگر به جای آنکه نویســنده نمایشــنامه طبق 
رمان بل اثــر را تولید می کرد، آن را بر اســاس 
داســتانی واقعی یا ایده ای کــه از یک ماجرای 
شــخصی به ذهنــش رســیده می نوشــت، 
باز هم می توانســتیم کلمه اقتبــاس را به کار 
ببریم؟ آیا یــک رمان نویــس از تجربه آگاهانه 
و زندگــی شــخصی اش اقتبــاس می کند تا 
اثری هنری بیافریند؟  معنــای کلمه اقتباس 
 بــا معنایی کــه در بند پیشــین بــه کار رفته 

چه ارتباطی دارد؟ 
 من اقتبــاس را نوعــی ترجمه می پنــدارم و 
این گونه مشــخص می شــود که با چه سوال 
مهمــی مواجــه هســتیم: مســئله ترجمه، 
مســئله ای اســت به قدمت خود ادبیات. نوع 
ترجمه ای که با آن مواجه هستیم بیشتر مدعی 
بازآفرینی و نــه انتقال تمام و کمال اثر اســت.  
این بیش از آنکه نقل قولی از دســت اندرکاران 
تولید نمایش باشــد، واقعیتی است که از خود 
متن می توان دریافت.  به طور کلی مســئله ای 
که مورد توجه قرار می گیرد خود متن اســت. 
البته این متن خــارج از زمینه آن که عبارت اند 
از متن هــای دیگــر از جمله خود رمــان بل و 
همچنین ارتباط آن بــا مخاطبان )ارتباط نه به 
معنای ساده فرستادن پیام به وسیله رمز( قابل 

بررسی نیست.

دریچه هنـــــــــــــــــــــــــری

عکاس باشی

عکاسی در شب
اجازه بدهید تا کار این ترم ستون »عکاس باشی« را با یک مطلب کمی تخصصی تر برای عکاسی 
 شــروع کنیم. یعنی راجع به ثبت عکس ها و فضاهایی ســخن بگوییم که نیاز به یک دوربین 
اس ال آر یا کامپکت خوب دارند، مثل عکاسی در شــب. به طور کلی شب ها به دلیل حضور 
نورهای رنگی شهرها می توانند مناسب عکاسی باشند. نزدیکی غروب هم مناظر، رنگ های 
زیبایی به خود می گیرند و همه هنر ما در ثبت همین رنگ هاســت. پیــش از هر چیز روی 
برداشتن سه پایه ای مناسب و ریموت یا دکالنشور برای کنترل دکمه شاتر تاکید می کنیم. 
اگر ریموت نبود می توانید از حالت تایمر دوربینتان استفاده کنید و از حضور لرزش درعکس 
جلوگیری کنید. به یاد داشته باشــید که ایزوی پایین و دیافراگم بسته به شدت در کیفیت 
ثبت شما اثر مثبت خواهد گذاشت. همچنین دیافراگم بســته باعث ایجاد حالت ستاره ای 
برای منبع نورهای نقطه ای داخل قابتان می شود. در مورد وایت باالنس هم تصور اینجاست 
که باید همانند نور روز تنظیم شود اما توصیه ما اینجاست که عکستان را با حالت های سردتر 
و گرم تر هم امتحان کنید! ممکن است یک تغییر کوچک در این پارامتر بسیار تاثیرگذار شود.
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فراهم سازی حداکثری 
امکانات فوق پیشرفته 

»دوچرخه های ابتدایی 
شهرداری« برای دانشجویان 

خوابگاهی گرامی!

یک اتفاق خوب
 آن دانشمند ریاضی. آن استاد علوم مضارع و ماضی. 
آن اندازنده دانشجویان بیکار و بی عار. آن ثبت کننده 
دامنه آی آر. آن دارنده جلوه های سمعی و بصری. 
آن دانشمند عضو پژوهشــکده فیزیک نظری. آن 
صاحِب قــدوِم در علم ثابت. آن گســتراننده ملِی 
اینترنت. آن استاد مســلم آنالیز. آن برگزار کننده 
میان ترم های متعدد در پاییز. آن چهره ماندگار در 
ریاضیات. آن رحم کننده به دانشجویان در ننوشتِن 
کتاب معادالت. آن دارنده پیپ بر گوشــه لب. آن 
رئیس دانشکده بدون lab. آن نگارنده کتاب های 
آن چنانی. اســتاد ســیاوش میر شــمس الدین 
شهشهانی )حفظه اهلل(.  نقل است که تحصیالت 
خود را در کالج هوپ در ایالت میشیگان در ریاضیات 
آغاز نمود و پس از آن به برکلی شد تا پایان لیسانس و 
فوق لیسانس و بی اچ دی همان جا بماند. و این برکلی 
از اعاظم یونیورســیتی های فرنگ اســت. رساله 
بی اچ دی خود را تحت نظر شیخ استیو اسمیل که 
از بزرگان طریقت بود به پایان برد و همان بود رساله 
»نظریه جامع فی معادالت الدیفرانسیل مرتبه ثانی 

عادی علی الخمینه  ها«
او را کرامات بسیار بود. یکی آنکه چون به تدریس 
مشغول گشتی جمله عالم دنیا در نظر وی پست 
می نمود و التفات بــه صغیر و کبیــر نمی نمود. 
تا آنجا که گســتاخی از میان دانشجویان در شب 
چهارشنبه آخر سال ترقه ای در کالس وی رها کرد 
پر صدا. شیخ را تغییری در حالت صدا هم مشاهده 
نشد. نقل است که کالس در حیرت فرو رفته بود از 
این مکرمت و توان جامه دریدن از جمله مریدان 
سلب گشته بود و گستاخ با پای خویش به حراست 
رفته و خــود را معرفی نمود. و همو بــود که در هر 
کالسی به تدریس مشغول می شد و در بند ظواهر 
نبود. گویند که دفعتی در مطبخ دانشکده ریاضی 
شــروع به تدریس کرد تا وقت طعام رسید و بوی 

آبگوشت فضای کالس را پر نمود. 
در خبر اســت که روزی جمعی از دانشــجویان 
بهر اعتراض نزد وی شــدند که یا شیخ در جمله 
مکاتب این بالد کتاب شخصی »آدامز« نام تدریس 
می شود. این چه حکمت اســت که ما تافته جدا 
بافته ایم و باید کتاب تو را بخوانیم. ما را از آن آگاهی 
ده. شیخ نگاهی از سر ترحم به مریدان کرد و فرمود: 
در آن کالســی که آدامز درس می خواند من هم 
درس می خواندم. منتهی آدامز شــاگرد چهارم 
بود من شــاگرد اول. و وقتی خوش حاصل شد مر 
مریدان را که جملگی به مســجد شده و دست به 
دعا برداشتند تا کتاب معادالت دیفرانسیل شیخ 
به چاپ نرسد.  آورده اند که در سنه ۱۳۸۷ شمسی 
شیخ عزم تدریس ریاضی ۲ کرد. چون به تاالر شد 
جمعیتی دید فراخ از مریدان بــر میز و صندلی و 
زمین تاالر بنشســته. فرمود: خوب شد کالس را 
۷:۳۰ صبح گذاشــتم وگرنه باید می رفتیم سالن 
تربیت. و گویند استادی جوان دانشجویان را تهدید 
نمود به امتحانی سخت. رندی از میان دانشجویان 
برخاســت و گفت: اســتاد ما رو از امتحان سخت 
می ترسونی؟ ما ریاضی۱ رو با شهشه پاس کردیم. 

برو از خدا بترس!

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به معروف ترین اســتاد دانشــگاه در میان ورودی ها و ســایر ریاضی 
عمومی پاس نکرده ها، دکتر سیاوش شهشــهانی. تقدیم می کنیم به پاس قدم گذاشتن دوباره شان به تاالرهای 
دانشگاه. تقدیم می کنیم به همه دوستداران و قربانیان کتاب معروف دکتر. تقدیم می کنیم به نود و چهاری های 
خوش شانســی که فرصت یادگرفتن این کتاب را در محضر نویسنده اش دارند. تکه آخرش را هم تقدیم می کنیم 
به روح پرفتوح مرحومان استوارت و آپوســتول و آدامز که با آمدن کتاب معروف دکتر نانشان آجر شد. روحشان 

شاد و یادشان گرامی.

تقدیم می شود به ...

صفحـــــــه آخـــــــــر

اشک اشک اشک، رمز همیشگی 
میان عاشــق و معشــوق است 
کــه  هجرانــی  هجــران.  در 
فاصلــه انداختــه اســت میان 
آن دو. فاصلــه ای کــه گاه میان 
دو نقطــه مکانی اســت و گاه میان دو زمــان. میان 
حال و گذشــته یا حال و حال. گاه گذشــته ها هرگز 
نگذشته اند و حال است که بعد آنی گذشته می شود. 
گذشــته هایی که رنگ و بوی عشــق دارند. رنگ و 
بوی سلحشــوری دارند. رنگ و بــوی تازگی دارند. 
انگاری که هرگز نگذشته اند و مدام و هر آن هستند. 
گذشــته هایی که حال شــده اند  و دیگر در یادها و 
خاطره ها حک شــده اند. جا خوش کرده اند و حتی 
بخشی از وجود که نه تمام وجود شــده اند. همیشه 
هستند و سال به ســال در ایامی دوباره خون تازه ای 
می دود توی رگ هایشــان. انگاری این خون، خون 
به ناحق ریخته شــده کســی اســت در میانه تاریخ 
که هرگز بنای خشــک شــدن ندارد. خونــی که از 
دشــت کربال می جوشد و رگ و ریشــه پیدا می کند 

در زمیــن و حیات می بخشــد هســتی را، کائنات 
را. گویا قلب کائنات شــده اســت کربالی حسین. 
تپش هایش نبض وجود اســت و خونش آب حیات. 
همین ضربان است که شــور می اندازد در خلق عالم. 
شوری که نوحه می شود. عزا می شود. ماتم می شود. 
می شود لباس های مشــکی بر تن. می شود پارچه ها 
و کتیبه های ســیاه بر در و دیوار شــهر. می شود داغ 
هجران. می شود صدای ضجه های فراق که می پیچد 
در کوی و بــرزن. می پیچد در هزارتوهــای تاریخ تا 
برســد به دشــت کربال. آن هنگام که مردی از تبار 
هاشــمی در میانه گودالی از خون ســوی آســمان 
لبخند می زنــد و خواهری بر باالی تلــی جز زیبایی 
چیزی نمی بیند. ســری از تن جدا می شــود، غافل 
از اینکه قلب گنجینه اسرار اســت. قلب کانون انوار 
آسمانی است. قلب می ماند و می شــود قلب زمین. 
می شــود کعبه دل های عاشق. می شــود میعادگاه 
مظلومــان. می شــود فانوس هدایت گم گشــتگان 
راه. می شــود کشــتی نجات غوطــه وران پهنه آب. 
خواهر همه این هــا را به خوبی می  دانــد و می بیند. 

همگان صدای چکاچاک شمشــیرها را می شنوند و 
او صدای بال مالئــک را. مردمان آمــاج فرو ریختن 
تیرهــا را می بینند و او نــزول بــاران رحمت ابدی 
و ازلی را. خالیق آتش و دود ســر به فلک کشــیده 
خیمه های ســوخته را می بینند و او شعشعه و لهیب 
عشق حسین را. زمینیان ســرهای بریده باالی نیزه 
می بینند و او سایش سرهای شهدا بر عرش خدا را. او 
می بیند آینده و آیندگان را. او می بیند دشــت کربال 
را بعد از ۱۴۰۰ سال که چگونه می تپد و می درخشد 
و فوج فوج انسان که رهســپار این دیار می شوند. او 
همه را می بیند و آن چیزی را که دیده اســت بر سر 

ظلم فریاد می کشد.
دیگر اعتباری بــه حال و اکنون نیســت. حال خیلی 
زود کهنه می شــود مگــر آنکه از جنس گذشــته ای 
این چنینی باشد. گذشــته ای زنده، ایستاده و ابدی. و 
اشک پیش کش سوخته دالنی است در پی وصل حال 
و گذشته. و اشک رمز ورود به آستان معشوق است. و 

اشک همان فریاد.
میانه اشک هایتان ما را هم دعا کنید.

0935.9061: سالم . مي خواســتم از سرمقاله مجید 
جوانمردي تشــکر کنم. خیلي خوب بود . به خصوص 

آخرش ...
   یه جورایی »ایول، ایول، داش مجیدو 

ایول«
0939.5886: یه فکري براي امنیت مســیر طوالني 

خوابگاه طرشت ۳ بکنید. واقعاً تامل برانگیزه که تا االن 
هیچ فکري براش نشده!

   فکرش که با مســئولینه، ما می تونیم 
پیگیری کنیم که حتما. بازم از مشــکالت بگید تا 

توی مطالب روزنامه بهشون بپردازیم.
0939.4613: لطفا اوضــاع تربیت بدني را بیشــتر 

پیگیري کنید.  چه وضعشه! اون از کفپوش جباري که  
از قبلشم افتضاح تر شده اونم از تهویه سالن قهرماني...

   همین که تســت کوپر از واحد تربیت 
یک و ورزش سر و ســامون داده شده جای شکر 
داره. برنامه هــای تربیت بدنی رو هم بیشــتر 

پیگیری می کنیم.

اس ام اس

عکس و مکث

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

19

21

24

 ۸

قلب تپنده زمین
حامد تأّملی

1394 مهر   25 شنبه    660 شماره  وصله پینه

یک وجب تا بهشت

 دانشگاه صنعتی شریف
مدیرمسئول: محسن رستمی

زیر نظر شورای سردبیری

     تحریریه: رضا کاردررســتمی، ابوالفضل فخــری، وحید خاتمی، حســین رجبی، مریم 
پورعسکری، امین محمدی، مرتضی یاری و با تشکر از حسین احتسابی

     مدیر فنی و هنری: سامان موحدی       ســرویس عکس: سینا حسن زاده، علی سینا اسالمی    
صفحه آرا: سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: زهرا تجویدی     

   مدیر اجرایی: صابر حشــمتیان       مدیر داخلی: صدیقه مکاری        مشــاور طرح: علی سامعی
   تبلیغات و بازاریابی: سیمین آبادی

daily@sharif.ir         ۶۶۱۶۶۰۰۶ :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  


