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پیشنهادی برای یک جشن
ســال تحصیلــی جــاری 
مصــادف بــا پنجاهمیــن 
سالگرد تأســیس دانشگاه 
اســت و براســاس ایمیل 
ریاست دانشــگاه در اواخر 
ســال گذشــته، »برنامه های متنوعی به همین 
مناسبت تدارک دیده شــده است« که »فضای 
الزم را برای ... هم اندیشــی در مورد روند رشــد 
آتی دانشــگاه فراهم می آورد«. ضمن اینکه ابراز 
امیدواری شــده این برنامه ها همراه با مشارکت 

وسیع دانش آموختگان دانشگاه باشد.
پیشنهاد می شــود به مناسبت پنجاهمین سال، 
فضایی مناسب در محوطه های پُرتردد دانشگاه 
قرار داده شود تا دانشجویان فعلی، تصویری را که 
از دانشگاه در ذهنشان شکل گرفته ترسیم کنند، 
نظر خود را آزادانه بنویســند و پیشــنهادهای 
خود را برای رفع مشــکالت موجود بیان کنند. 
آنگاه در مراســم اصلی، با افتخار و شــجاعت از 
ماحصل این هم اندیشــی رونمایی شده تا نشان 
داده شــود ضمن احترام به گذشــته و یادآوری 
دســتاوردها، اهمیت دوچندان برای موجودیت 
فعلی دانشــگاه قائل هســتیم. البته به خروجی 
کار بــا احترام نگریســته و درصــدد تحلیل آن 
و اقدامات متناســب برآییم تا شــاهد مشارکت 

وسیع تر دانشجویان باشیم.
می توان نتایــج باال را بــا نظرات دانشــجویان 
دوره های اولیه دانشــگاه مقایسه کرد. براساس 
منتشرشــده،  مصاحبه هــای  و  خاطــرات 
دانشــجویان دوره های اولیه با افتخــار از دوران 
تحصیل خــود یــاد کــرده و آن را سرمنشــأ 
موفقیت های شغلی و بعضاً خانوادگی امروز خود 
می دانند و در همان دوران هم، تحصیل در چنین 
دانشگاهی را افتخار خود دانســته و به آن تعلق 
خاطر دارند. آیا دانشــجویان فعلــی هم همین 
احســاس را نســبت به مجموعه دانشگاه خود 

دارند؟
شاید نظرات باال شروعی باشد برای این که پس 
از گذر از پنجاه سالگی، فارغ از تعارفات رسمی و 
با استناد به رویکرد دانشــجویان فعلی، دانشگاه 
را به عنوان یک هویّت، این بار با ذره بین شــریف 
مورد مطالعه قرار دهیم. برای این مطالعه تنها به 
بیان خاطرات اساتید برجسته و دانش آموختگان 
برگزیده اکتفا نکرده و این گفته ها را لزوماً ســند 
موفقیت دانشــگاه تلقی نکنیم. بلکه مهم ترین 
سرمایه دانشــگاه را که همانا دانشــجویان آن 
هستند، براســاس روند تاریخی مطالعه کرده تا 
به این پرسش پاسخ گوییم که دانشگاه صنعتی 
شریِف سال 1395، جوان 18ساله  )به اصطالح( 
نخبــه را تحویل گرفتــه و پس از چند ســال، با 
چه مشــخصاتی تحویل می دهد؛ دانشگاه برای 
خروجی هــای خود چــه تعریفــی دارد و کدام 
برنامه دقیق و منسجم را برای رشد آتی دانشگاه 

در نظر می گیرد؟
افتخار به گذشــته ای کــه نقشــی در تولید آن 
نداشــتیم، بدون فایده خواهد بود اگر به ســهم 
خود تالشــی برای ارتقای آن براساس نیازهای 

حال و آینده کشور نکنیم.

سرمقاله

ایرج کریمی شهریور 94 در اثر 
سرطان درگذشــت و در طول 
بیماری سختش داشت فیلمی 
درباره مرگ می ساخت. درباره 

مردی که دارد در اثر سرطان می میرد.

روایت عشق و مرگ

مؤسســه رتبه بندی تایمــز اخیراً رتبه بنــدی جدید 
صفحه  4 دانشگاه های جهان در سال 2016...  

در دوران تحصیل بارها توسط افراد مختلف به ما تذکر 
صفحه  5 داده شده که ... 

متن زیــر بخشــی از گفت وگویی مفصل بــا آیت اهلل 
صفحه  6 مرتضی مطهری است که سال 1358 ... 

آنچه انقالب می خوانیماز سختی ها به نفع خود استفاده کنیدنظام رتبه بندی دانشگاه ها

حسین رجبی

صفحه  7 

صفحه  3 

صفحه  2 

اهالی خراسان جنوبی مقیم شریف، جشنی محلی برگزار کردند 

اَتِشونی در شریف

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
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فوتسال پر گل
مســابقات فوتسال بین دانشــکده ها از شــنبه این هفته شرو ع شده است. در 
روز اول هوافضــا در بازی پــر گل با نتیجه 12 بر 3 فیزیک را بــرد و مکانیک هم 
در ایــن روز بــا کامپیوتر با نتیجه دو بر دو مســاوی کــرد. روز دوم مواد با 8 گل 
انرژی را در هم کوبید. عمران با 3 گل از ســد میم شــیمی با یک گل گذشــت. 

روز دوشــنبه ریاضی نیز بــا نتیجه 2 بر 6 مغلوب کامپیوتر شــد. فیزیک در بازی خود مقابل شــیمی نیز 
بازنــده میدان بود و بازی را با نتیجه 6 بر صفر واگذار کرد. مســابقات هر روز ظهر )12تا14( در ســالن 

قهرمانی برگزار می شوند.

حال آسانسورها چطور است؟ 
چندی پیش روزنامه گزارشی از وضعیت آسانسور های دانشگاه منتشر کرد. از آن 
موقع حدود یک ســال می گذرد. در این حد فاصل هنوز آسانســور سلف چند روز 
درمیان خراب است و حتی در مواردی سابقه داشته بین دو طبقه گیر کند. آسانسور 
کتابخانه نیز روز به روز حالش بدتر می شــود. البته آسانســور دانشکده ریاضی راه 

افتاده است. در ابنس هنوز باید چشم انتظار استادی ماند که قصد صعود داشته باشد. در دانشکده شیمی 
نیز آسانسور با کلید استاد گشوده می شود. اتفاقی که برای آسانسور تازه تأسیس ساختمان قدیم دانشکده 

برق نیز افتاد. مشخص نیست چند نسل دیگر از دانشجویان باید بیایند و بروند تا این انتظار به سر آید. 
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علــی  امــــام  والدت  پنجشــــنبه،  روز   
علیه السالم و روز پــــدر اســــت. بــه ایــن 
مناســــبت جشــــنی در ســــاعت 7:40 
صبح در دفتر هیئت الزهرا برگزار می شود. 

چهارشــنبه این هفتــه کارگاه آشــنایی با   
پرنده های بدون سرنشین توسط مهندس 
حامد ســعیدی آغاز خواهد شــد. ثبت نام 
از طریق سایت aessa.ir امکان پذیر است. 
ایــن کارگاه را انجمــن علمــی دانشــکده 
هوافضــا با همــکاری گروه علمــی مولتی 

روتور تدارک دیده است. 
کارگــروه ارتباط بــا صنعت انجــن علمی   
دانشــکده مهندســی کامپیوتــر، برنامــه  
بازدیــد از پژوهشــگاه رویــان را تــدارک 
دیده اســت. ایــن بازدید تنهــا مخصوص 
دانشــجویان دانشــکده کامپیوتــر بوده و  
در روز چهارشــنبه 1 اردیبهشت از ساعت 

13تا17:30 برگزار خواهد شد.
پنجمیــن دوره مســابقات FPGA  روز اول   
اردیبهشت در ســالن خوارزمی دانشکده 
کامپیوتر برپاست. اگر می خواهید بدانید 
قضیه از چه قرار است و FPGA  چیست، به 

سایت fpga.sharif.ir نگاهی بیندازید. 
امروز اتــاق جدید کانون هنرهای تجســمی   
افتتاح می شود. مراسم افتتاحیه از ساعت 12 

مقابل ساختمان شهید رضایی برپا می شود. 
نمایشــگاه کتاب نزدیک اســت و ثبت نام   
برای خریــد بن های آن نیز شــروع شــده 
است و تا 1 اردیبهشــت ادامه دارد. امسال 
بن کتــاب 100 تومان اســت کــه 60هزار 
تومــان آن را خودتــان تقبــل می کنیــد 
 و می پردازیــد. تــا دیــر نشــده به ســایت

 bon.tibf.ir مراجعه کرده و ثبت نام کنید. 
دانشــگاه  پنجاه ســالگی  برنامه هــای   
دانشــکده ها را نیــز بــه تکاپــو انداخته اند. 
دانشــکده مهندســی و علم مــواد بــه این 
مناسبت اول اردیبهشت برنامه ای را در سالن 
جابر از ساعت 9تا16 خواهد داشت. نشست 
تخصصی با موضوع ارتباط صنعت، دانشگاه 

و دانشجو از جمله برنامه های این روز است. 
هــر سه شــنبه سلســله جلســات مطالعه   
و بررســی گروهــی کتــاب نوپــای خــود 
را بــه دنیــا بیــاور از ســاعت 17تــا19 در 
مجتمع خدمــات فناوری برپاســت. گروه 
کتابخوانی همخوان مرکــز کارآفرینی این 

برنامه را تدارک دیده است. 

عکس خبری

نمی دانیم چــه چیزی اســت که باعث شــده تا 
کشــورهای مختلــف نمایندگانی را بــرای دیدار 
با رؤسای دانشــگاه به شریف بفرســتند. این بار 
افرادی از کشور نیوزلند پایشان به شریف باز شد 
و توافقاتی برای همکاری در زمینه های مشترک 
مثل برگزاری مشترک دوره های مدیریت بازرگانی 
بــرای مدیران صنعتی و همــکاری در زمینه های 
مدیریت بحران و تاب آوری صورت گرفت. در ادامه 
نیز از پژوهشــگاه نانو بازدید شد و عکسی نیز در 
باغ دلگشــا گرفته شد. هیئت متشکل از اعضای 
هیئــت علمــی دانشــگاه های آکلنــد، وایکاتو، 
اوتاگــو، صنعتی آکلنــد و دانشــگاه ویکتوریای 

ولینگتون بود.

کیش و مات کنید
شــاید فقط خبر برگزاری مسابقات ورزشــی را در میان اخبار مدیریت تربیت بدنی 
جست وجو می کردید اما حاال گروه کیمیا، انجمن علمی دانشکده مهندسی شیمی 
و نفت، مسابقات شــطرنج را در میان برنامه های خود گنجانده است. اگر شما هم 
 در گرداندن مهره ها در میان صفحه شــطرنج مهارت دارید، می توانید تا پنج شنبه

2 اردیبهشت از طریق لینک http://goo.gl/forms/JvjJU24kMR و با پرداخت مبلغ 2هزار تومان ثبت نام 
کنید. شروع مسابقات از 4 اردیبهشت خواهد بود. ناگفته نماند که دانشجویان دیگر دانشکده ها نیز می توانند 

در این مسابقه شرکت کنند. فقط برای ثبت نام تعلل نکنید که ظرفیت محدود است. 

شورای صنفی، صدای دانشجویان 
شورای صنفی دانشکده مهندسی هوافضا طرحی را برای استفاده بهینه تر از فضای 
این دانشکده پیاده سازی کرده اســت. در این طرح سایت دانشجویان ارشد برای 
تمام دانشجویان قابل استفاده است و مکان سایت فعلی به جایی برای مطالعه تبدیل 
شــود تا نیازی نباشد دانشــجویان به کتابخانه مرکزی بروند. البته قباًل اتاقی برای 

فعالیت انفرادی وجود داشــت اما ظرفیت آن بسیار کم بود و حاال این اتاق برای فعالیت گروهی در نظر گرفته 
شده است. شورای صنفی این تصمیمات را در دو مرحله نظرسنجی انتخاب کرده است و مسئوالن سایت هم 

با شنیدن حرف این دانشجویان در جلسات مختلف نهایتًا با انجام آن موافقت کردند. 

جشن َاِتشــونی، یا  و گزارش همــان فرهنــگ 
سنت خراسان جنوبی، چهارشنبه هفته 
گذشــته توســط کانــون ایرانگــردی و 
ایران شناســی و بــا همــکاری انجمن 
سفیران دانش برگزار شد و دانشجویان 
شــریفی را با جاذبه های گردشــگری، 
صنایع دستی و سوغات استان خراسان 
جنوبی آشنا کرد. این جشن در ابتدا قرار 
بود در آمفی تئاتر مرکزی برگزار شود اما 
بنا به دالیلی، مراسم در سالن جابر برگزار 
شــد. قبل از شروع مراســم تصاویری از 
جاذبه های گردشگری استان به همراه 
موســیقی برای افراد حاضر در سالن به 
نمایش درآمد و درنهایت مراســم پس از 
نیم ســاعت تأخیر، با تالوت قرآن شروع 
شــد. مجریان برنامه پــس از خوش آمد 
گویی به میهمانان ضمن توضیح هدف 
از این جشن در خصوص نام این مراسم 
هم توضیح دادند که »َاِتشونی« به معنی 
دید و بازدید شب هنگام است اگرچه این 
مراســم خود در عصر برگزار می شد. در 
ادامه نماینده گروه حامی برگزاری این 
مراســم بــه روی صحنــه آمــد  و ضمن 

خوش آمدگویی توضیحاتــی را در مورد 
اهداف و عملکرد گروه ارائه کرد.

درکنار طنزپردازی های مجری مراســم 
که به گویش محلی هم صحبت می کرد، 
موسیقی جذاب ترین بخش این مراسم 
بود. گروه نــوای کویر خاوران با نواختن 
آهنگ هــای محلــی و شناخته  شــده  
خراسان جنوبی مانند »دلبر و نوروز« به 
ســالن حال و هوای دیگری بخشیدند. 
شــایان ذکر اســت که این گروه یکی از 
گروه هــای معــروف موســیقی محلی 
خراســانی بود که در ســایر کشور ها نیز 
اجرای موســیقی داشــته اند. مجریان 
برنامــه در خــالل بخش هــا بــه  نکاتی 
درخصوص لزوم اشاعه و ترویج فرهنگ 
و هنــر محلــی بــرای حفــظ و پایداری 
آن اشــاره می کردنــد. شــعرهای طنز 
محلی به گویش بیرجنــدی یکی دیگر 
از بخش هــای جالــب این مراســم بود 
که خنده حضار و تشویق هایشــان را به 

دنبال داشت.
 بــه منظــور آشــنایی بــا جاذبه هــای 
گردشگری، »کویر ســه قلعه« به عنوان 
یکــی از نقاط گردشــگری این اســتان 

به طــور خــاص بــرای دانشــجویان و 
میهمانان معرفی شــد. کویر ســه قلعه 
یکی از نقاط تاریک مشــهور ایران است 
که برای رصد و ستاره بینی بسیار مناسب 
اســت و رصدگــران و ستاره شناســان 
زیادی از نقاط مختلــف جهت دید زدن 
آســمان ســه قلعه به اســتان خراسان 
جنوبی ســفر می کنند. بــه دلیل تأخیر 
یکی از ســخنرانان مراســم، بخش دوم 
برنامه موســیقی جایگزین ســخنرانی 
شد. در زمان استراحت بین برنامه ها  در 
کنار پذیرایی بخشــی از صنایع دستی 
و سوغات اســتان خراســان جنوبی به 
نمایش گذاشــته شــد. بخش دوم این 
مراسم با ورود گروه رقص محلی به سالن 
جشن با ساز دهل و سرنا از سرگیری شد. 
این گروه برنامه هایی مانند رقص محلی 
خراسانی و مراسم مجمعه بازی را به اجرا 
درآوردند که با اســتقبال خیلی خوبی از 
ســوی حضار همراه بود. در ادامه آقای 
قندهاری وکیل بازنشســته دادگستری 
و مشــاور عالی انجمــن بیرجندی های 
مقیم تهران به روی صحنه آمد و درمورد 
موضوعــات فرهنگی، پتانســیل های 

گردشگری و آثار تاریخی استان خراسان 
جنوبی و شهرستان بیرجند با میهمانان 
صحبــت کرد و بــه عنوان حســن ختام 
برنامه نیز نمایش آیینــی »گندم درو« و 
»رقص چوب« به عنوان یکی از جلوه های 
نمادین اســتان خراسان جنوبی به اجرا 
درآمد. دانشجویان خراسان جنوبی در 
انتها با شیرینی ها و دمنوش خاصشان 
از میهمانان این َاِتشونی پذیرایی کردند.

حواشی
صحبت کردن یکی از مجریان به گویش 
محلی و مجــری دیگر بــه گویش معیار 
یکی از نکات جالب این مراســم بود که 
البته یــادآور برنامه های اســتانی صداو 

سیما بود.
نوازنده دوتار خراسانی که البته خواننده 
گروه هم بود پس از آنکه با دســتار عرق 
از پیشــانی خشــک کرد توضیح داد که 
تعرقش به خاطر بیماری اخیرش است 

و مورد تشویق ممتد حضار قرار گرفت.
اگرچه تأخیر ســخنران مراســم اندکی 
این مراســم را دچار بی نظمی کرد، ولی 
طنزپردازی های مجری برنامه با گویش 

محلی یک تنه مراسم را جلو می برد.

اهالی خراسان جنوبی مقیم شریف، جشنی محلی برگزار کردند

َاِتشونی در شریف
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از بسیج چه خبر
امروز از ســاعت 14 در  آمفی تئاتر مرکزی مناظره ای بین سعید لیالز، اقتصاددان و 
سردبیر نشریه توقیف شده سرمایه و احسان خاندوزی، رئیس دفتر اقتصادی مرکز 
پژوهش های مجلس، در جریان خواهد بود. محور اصلی مناظره بررسی و تحلیل برنامه 
ششم توسعه است که در آن به پرسش »اقتصاددانان دولت چگونه می اندیشند؟« نیز 

پاســخ داده می شود. واحد بســیج خواهران هم برنامه »چرا مقاومت در جهان اسالم« را در همین روز از ساعت 
13:30تا16:30 در سالن خواجه نصیر واقع در طبقه چهارم سلف و  با حضور اسماعیل احمدی برگزار می کند. 

مستند با مرگ، زندگی نیز در حین برنامه اکران می شود و از خانواده شهدا مدافع حرم نیز تقدیر خواهد شد. 

آیین تجلیل از یک استاد
روز یکشــنبه 29 فروردین از استاد ســعیدی، استاد دانشکده شــیمی با حضور 
استادان و دانشجویان این دانشکده در ســالن جابر بن حیان تجلیل شد. پس از 
سخنان رئیس دانشکده شیمی، دکتر باقرزاده، یکی از رؤسای پیشین دانشکده 
شیمی که دوست دوران کودکی دکتر ســعیدی بود، صحبت کرد. از نکات جالب 

توجه این مراسم حضور رئیس دانشگاه، دکتر فتوحی بود که در مراسم اهدای جوایز به دکتر نیز همراه با دکتر 
باقرزاده و دکتر معطر حضور داشت. پخش کلیپی از عکس های قدیمی تا به امروز دکتر نیز جزء سورپرایزهای 

برنامه بود که با همکاری خانواده ایشان میسر شده بود. 

شماره 688  سه شنبه 31 فروردین 95بــــــــخشخـــــــبری

شکست سنگین 
 دربــی پایتخــت هفتــه گذشــته یــک نتیجه 
پیش بینی نشدنی داشت. هواداران استقالل 
در پایان حیثیتی ترین بازی نیم فصل ناشــاد 
و خشــمگین ورزشــگاه را ترک کردنــد. میان 
همه بیــم و امیدهــای قبل بازی تا شــادی و 
اشــک های تماشــاگران و هواداران تیم های 
آبی و قرمز پایتخت و جنجال های رسانه های 
ورزشی و غیرورزشــی، طرح شهرداری تهران 
برای ستون حرف زیادی از همه جذاب تر بود. 
شهرداری تهران برای بازی دربی سعی داشت 
با همکاری فعاالن محیط زیســت رها نکردن 
زبالــه توســط تماشــاگران را تمریــن کنــد. 
شهرداری با پشتوانه رســانه ای صداوسیما و 
ظرفیت های تبلیغاتی خودش به پیشواز دربی 
رفت. کیســه هایی با شــعار »ورزشــگاه بدون 
زباله زیباســت« بین تماشــگران توزیع کرد و 
از آن ها خواســت زباله هایشــان را در همین 
کیسه ها بریزند، با خود از ورزشگاه خارج کنند 
و در محل هــای از پیش تعیین شــده بریزند. 
اما در میانه باال گرفتــن هیجان دربی و داغ و 
داغ تر شدن فضای ورزشگاه با گل های خورده 
و زده چیــزی که از یاد همه رفت کیســه هایی 
بود که شــهرداری با هــزاران امید چاپ کرده 
بود. باران  بهــاری هم کارکرد اصلــی و مفید 
کیســه ها را روشن کرد؛ وسیله ای برای خیس 

نشدن. 
عکس های ورزشگاه بعد از پایان بازی نشان گر 
یک شکست سنگین بود. شکستی که برخالف 
نتیجه بازی شــاید پیش بینی شــدنی بود و باز 
 هم بر خــالف نتیجه بازی نشــان از مشــکلی 

واقعی. 
متوسط سن کســانی که برای تماشای فوتبال 
به ورزشگاه می روند چقدر است؟ شاید زیر سی 
ســال. یعنی نظام تربیتی و آموزشــی ما موفق 
به انتقال و نهادینه کردن این نشــده اســت که 
نباید زباله را رهــا کنیم. این نظام تربیتی یعنی 
خانواده، مدرسه، رسانه و... یک شکست کامل 
خورده اند. نمود این رفتار البته تنها در ورزشگاه 
نیست. هر روز شــاهد همین رفتار در خیابان، 
دانشگاه و حتی اتاق خودمان هستیم. همیشه 
کسی هست تا زباله هایی که رها کرده ایم، زباله 
را دور نمی ریزیم بلکــه رهایش می کنیم، جمع 
کند. مادرمان، کارگر ســلف، مأمور فضای سبز 

یا کارگر شهرداری. 
به قــول فوتبالی ها این شکســت هــم چیزی 
از ارزش هــای تیــم ملی مــا نمی کاهــد. واقعًا 
ارزش هــای تیــم ما چیســت کــه با همــه این 
شکست ها از ارزش هایمان کم نمی شود. تنها 
چیزی که نبایــد با این شکســت های هرچند 
مفتضحانه کم شــود، تالش شــهرداری تهران 

است و فعاالن محیط زیست.

اگر دانشجوی شریف، باشید و خودروی شخصی داشته باشید و با خودروی خود  به دانشگاه بیایید، بدون شک با مشکل پارک کردن ماشین  مواجه شده اید. با توجه به نبودن پارکینگ اختصاصی  مناسب برای دانشجویان شریفی و شلوغی خیابان های اطراف و منتهی به دانشگاه، گزارش
پارک کردن خودروی شخصی دانشجویان یکی از مشــکالت آن هاست. این مشکل گاهی اوقات منجر به ازدحام ماشین های پارک شده دانشجویان در معابر و 
کوچه های اطراف می شود، همچنین دانشجویان مجبور می شــوند در مکان هایی که پارک کردن در آن ها ممنوع است، برای مدتی کوتاه یا طوالنی پارک کنند. 
این عمل گاهی منجر به انتقال ماشین هایشــان با جرثقیل پلیس راهنمایی رانندگی به پارکینگ می شود. در این شماره به سراغ چند نفر از دانشجویانی رفتیم 

که ماشینشان برده شده است و همچنین با یکی از پلیس هایی که این کار را انجام می دهند، مصاحبه کردیم.

کدام ماشین ها طعمه جرثقیل ها می شوند؟
حمل خودروی متخلــف با جرثقیل به صــورت روزانه 
در اطراف دانشــگاه شــریف صورت می گیرد. معمواًل 
جرثقیل هــا دو ســاعت قبــل از ظهر و دو ســاعت بعد 
از ظهر، ســر و کله شــان پیدا می شــود تا ماشین های 
متخلــف را ببرنــد. جرثقیل های راهنمایــی رانندگی 
معمواًل ماشین هایی را می برند که جلوی تابلوی »پارک 
ممنوع؛ حمل با جرثقیل« پارک کرده اند. اما پلیس ها 
این اختیار را دارند تا ماشین هایی را که روی خط عابر 
پیاده، بــه صورت دوبلــه، جلوی در منــازل و پل های 
عابر پیاده یا هر مکان ممنوع دیگر، پارک شــده اند، به 

پارکینگ منتقل کنند.

حمل با جرثقیل از زبان قربانیان
بــه ســراغ چنــد نفــر از دانشــجویانی که خــودروی 
شخصی شــان به دســت پلیس بــه پارکینــگ منتقل 
شــده اســت رفتیم و کم و کیف ماجــرا را از آن ها جویا 
شــدیم. همه  این افراد، با دیدن پیامک از طرف پلیس 
راهنمایــی رانندگی، از شــکار شــدن ماشینشــان به 
وســیله جرثقیل  پلیس با خبر شدند. در متن پیامکی، 
به این افراد اطالع داده می شــود که به یکی از شــعب 
راهنمایی رانندگی مراجعه کننــد، تا مراحل ترخیص 
ماشینشــان از پارکینگ صورت گیرد. فرایند ترخیص 
ماشین یک روز وقت می خواهد و گرفتاری های پر کردن 
فرم و تعهدنامه در این فرایند جــای خود را دارد. برای 
ترخیص ماشین از راهنمایی رانندگی، صاحب ماشین 
 باید تمامــی خالفی هــا و جریمه هــای خودرویش را 

پرداخت کند. 
همچنین عالوه بر خالفی های ماشــین، هزینه حمل 
جرثقیــل و پارکینگ نیز محاســبه می شــود. به گفته 
یکــی از دانشــجویانی که ماشــینش برده شــده بود، 
هزینه حمل جرثقیل بسته به نوع جرثقیلی که ماشین 
شما با آن حمل می شــود، بین 50 تا 60 تومان متغیر 
است. یعنی اگر ماشــینتان را جرثقیل مجهز به آهنربا 
برای بلند کــردن از چهارچرخ ماشــینتان، حمل کند 
قیمتش باالتر از جرثقیل یدک کش است. نکته جالب 
ماجرا اینجاست که برای ترخیص خودرو از پارکینگ، 
قربانیان باید در مرکز راهنمایی رانندگی در کالس های 
آموزشی در قالب فیلم نیز شــرکت کنند. به گفته یکی 
از دانشجویان، فیلمی که برایش گذاشتند، مربوط به 
حادثه گازگرفتگی موتورسواران تونل توحید بوده و هیچ 
ربطی به تخلف آن ها و حتی خودروی سواری نداشته 
است. بعد از گرفتن گواهی ترخیص از مرکز راهنمایی 
رانندگــی می توانند ماشینشــان را از پارکینگ تحویل 
بگیرند. شایان ذکر است که ماشین های توقیف شده از 

اطراف شریف عمومًا به پارکینگ زنجان برده می شوند. 
وقتی از یکی از دانشجویان پرسیدیم که آیا ماشینش را 
سالم تحویل گرفته است، به ما پاسخ داد که روی بدنه 
 ماشینش خط افتاده است و پلیس و مسئوالن پارکینگ 

پاسخگوی این قضیه نبوده اند.

مصاحبه با پلیس شکارچی
شنبه این هفته، توانستیم بعد از کلی دویدن با یکی از 
پلیس هایی که مأمور انتقال خودرو ها به پارکینگ بود. 

مصاحبه کنیم و از او سؤال هایی بپرسیم:
باچه فاصله ای از تابلوی پارک ممنوع نباید پارک 

کرد؟ خط عابر چطور؟
15 متر به تابلو نباید پارک شــود و همچنین نباید روی 

خط عابر پیاده پارک شود.
روزانه حدودًا چند ماشین  از اطراف دانشگاه 

شریف به پارکینگ برده می شود ؟
بســتگی دارد که ما مسیرمان از کدام ســمت باشد  و 

همچنین شکایت های مردمی مؤثر است.
پس، مردم هم شکایت می کنند؟

]با تعلل[ بله شکایت می کنند.
مبلغ جریمــه و فرایند ترخیــص به چه صورت 

است؟
بستگی به نرخ تصویب شده، 60 هزار تومان.

آیا جرثقیل ها در مالکیــت راهنمایی رانندگی 
است یا پیمانکار خصوصی هستند؟

مالک همه  جرثقیل ها، راهنمایی و رانندگی ناجاست. 
ماِل تعاونی ناجا هستند.

آیا یک جرثقیل می تواند بــدون حضور پلیس 
خودرویی را به پارکینگ ببرد؟

نه، این شکلی که هر کسی می تواند با جرثقیل از مردم 
اخاذی کند. پلیس حتمًا باید باشد.

هر جرثقیل روزانه به طور میانگین چند ماشین 
می برد؟

بستگی به روز و میزان تخلف دارد، ولی به طور میانگین 
5 تا 10 عدد.

نتیجه گیری
هزینه  مادی و معنوی)وقت و انرژی( که یک دانشجوی 
شریفی با هزاران مشــکل و دغدغه باید برای ترخیص 
خودروی شــخصی  خود، صــرف کنــد، هزینه کمی 
نیســت. برای همین الزم است، دانشــجویان گرامی 
به نــکات بــاال توجــه کــرده و در مکان هــای ممنوع 
پارک نکننــد. همچنین باید دقت نمود کــه با توجه به 
مســائل گفته شــده در این گزارش، اهمیت ساخت و 
اختصاص پارکینگی مناسب برای دانشجویان شریف، 
بیشتر مشخص می شــود. چرا که ازدحام ماشین های 
دانشــجویان در اطراف دانشــگاه و تخطی از قوانین 
راهنمایی رانندگی، مطلوب هیچ کس نیســت. ضمن 
آنکــه گزارش هایی مبنی بــر درگیــری و تنش لفظی 
میان دانشجویان و ساکنان محله طرشت در خصوص 
همین ازدحام خودروها به دست روزنامه رسیده است 
که الزم است پیش از آنکه این مسئله تبدیل به کینه در 
میان همسایگان محترم دانشگاه شود، اقدامات الزم 

صورت پذیرد.

گزارشی درباره جرثقیل هایی که ماشین های دانشجویان را به پارکینگ می برند

شکارچیان ماشین ها

حرف زیادی
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مؤسســه رتبه بنــدی تایمــز اخیرًا  علمی
رتبه بنــدی جدید دانشــگاه های ابوذر تمسکی

جهان در ســال 2016 را منتشــر کرد و دانشگاه ما در 
رده بنــدی دانشــگاه های جــوان در رده 100 و در 
رده بندی کلی بین رتبه هــای 401-500 قرار گرفت. 
ایــن در حالــی اســت کــه در ســال گذشــته در بین 
دانشــگاه های جــوان در رتبــه 40 و در بیــن تمامی 
دانشــگاه ها در رتبه ای بین 301-350 قرار داشتیم و 
در سال 2014 در بین دانشگاه های جوان در رتبه 27 
و در رده بندی کلی حائز رتبه ای بین 251-275 بودیم. 
دلیل این تنزل رتبه را باید از مســئولین دانشگاه جویا 
شد و روزنامه شریف به زودی به این امر خواهد پرداخت. 
اما در این شماره صفحه علمی قصد داریم تا به اختصار 
مؤسسه های مطرح در زمینه رتبه بندی دانشگاه ها را 
معرفی کنیم و مالک آن ها را برای تعیین رتبه ها توضیح 

دهیم.
برای مقایســه علمی دانشــگاه های جهان نظام های 
رتبه بنــدی مختلفــی وجود دارنــد. برای مثــال نظام 
رتبه بندی شــانگهای، نظــام رتبه بنــدی تایمز، نظام 
رتبه بنــدی QS، نظــام رتبه بنــدی Leiden، نظــام 
رتبه بنــدی Maclean و نظام رتبه بنــدی وبومتریک. 
در این بین تایمز، QS و شــانگهای از ســایر نظام های 
رتبه بندی مطرح تر هســتند و در اینجا بیشــتر معرفی 

می شوند.

 رتبه بندی دانشگاه شانگهای  
)Academic Ranking of World Universities(

قدیمی ترین رتبه بندی دانشگاه های جهان مربوط به 
دانشگاه جیائوتانگ شــانگهای )SJTU(است که در 
ســال 1998 و در قالب یک پروژه بزرگ ملی در کشور 
چین آغاز به کار کرد. طرح این ایده در پاسخ به دغدغه 
رئیس جمهور وقت چین بود که تأکید داشت تعدادی از 
دانشگاه های چین بایستی در سطح بین المللی فعال 
باشــند و در شمار دانشــگاه های برتر جهان محسوب 
شوند. در واقع هدف این رتبه بندی اندازه گیری فاصله 
و شکاف دانشگاه های چین و دانشگاه های برتر دنیا و 
همچنیــن برنامه ریزی در جهت کاهش فاصله و بهبود 
کیفیت دانشــگاه های چینی و ارتقاء جایگاه آن ها در 
ســطح بین المللی بود. نتایج رتبه بندی دانشگاه های 
جهــان در نظام رتبه بندی دانشــگاه شــانگهای که به 
  )ARWU( رتبه بنــدی علمی دانشــگاه های جهــان
شــهرت یافت، بــرای اولین بــار در ســال 2003، در 
ســطح بین المللی منتشــر گردید و از آن ســال به بعد 
به طور ســاالنه به روز می شود. شــاخص های مؤثر در 
این رتبه بندی بیشتر در حوزه علوم طبیعی قرار دارند 
و شامل تعداد مقاله های منتشر شــده در نشریه های 
نیچر و ســاینس، تعداد برندگان جایــزه نوبل و جایزه 
فیلدز )که در رشــته ریاضی اهدا می شــود( است. در 
 حال حاضر، انجــام این رتبه بندی بر عهده مؤسســه
Shanghai Ranking Consultancy  قرار دارد. برای 
اعتبار این رتبه بندی همین بس که نشریه هایی مانند 

اکونومیست آن را مورد استناد قرار می دهند.

 رتبه بندی مؤسسه تایمز 
 )Times Higher Education World University(
نشریه آموزش عالی تایمز لندن واقع در انگلستان، از 
ســال 2004 تا 2009 و با همکاری مؤسسه کواکارلی 
ســایموندز )Quacquarelli Symonds( ، هر ســاله 
 THE لیســتی از 200 دانشــگاه برتر دنیا را بــا عنوان
World University Ranking  منتشر می کرد. یکی 
از ایرادهایی که به رتبه بندی این مؤسسه گرفته می شد، 
ایــن بود که بر خالف رتبه بندی دانشــگاه شــانگهای 
که به مباحث دانشــگاهی اهمیت بیشتری می دهد، 
رتبه بندی مؤسســه تایمز بیشتر به شــهرت دانشگاه 
اهمیت می داد. به همین دلیل این مؤسســه از ســال 
2009 بــا خاتمه دادن بــه همکاری خود با مؤسســه 
QS، رتبه بنــدی جدید خود را طی همــکاری با پایگاه 
اطالعاتی تامسون رویترز ارائه کرده است. در رتبه بندی 
جدید این مؤسســه، 13 شــاخص در نظر گرفته شده 
است که در پنج دسته آموزش، پژوهش، انتقال دانش 
)میزان ارجــاع به مقــاالت(، درآمد صنعتــی و وجهه 

بین المللی دسته بندی شده اند.

رتبه بندی کیو-اس 
 )QS World University Rankings(

همان طور که اشاره شد، مؤسسه کواکارلی سایموندز تا 
سال 2009، رتبه بندی خود را با همکاری مؤسسه تایمز 
انگلستان منتشر می کرد؛ اما از آن سال به بعد و با جدا 
شدن مؤسسه تایمز، به تنهایی اقدام به انتشار رتبه بندی 
خود می کند. رتبه بندی این مؤسسه با عنوان بهترین 

 World Report و  US News دانشــگاه های جهان را 
و در آمریکا منتشر می شود.

از جملــه شــاخص های ایــن رتبه بندی می تــوان به 
میزان اســتناد به مقاله ها، نسبت اســتاد به دانشجو، 
تعداد استادان و دانشــجویان بین المللی دانشگاه ها 
اشــاره کرد. عالوه بــر رتبه بندی دانشــگاه های دنیا، 
این مؤسســه با همکاری روزنامــه Chosun Ilbo کره 
جنوبی، هر ساله فهرســتی از 200 دانشگاه برتر آسیا 
را نیز ارائه می کند که گاه با فهرســت جهانی آن اندکی 
تفاوت دارد. رتبه بندی این مؤسسه یکی از معتبرترین 

رتبه بندی های دانشگاه های دنیا محسوب می شود.

رتبه بندی دانشگاه های ایران
پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســالم رتبه بنــدی 
دانشگاه های ایران را از ســال 1389 انجام می دهد. 
این رتبه بندی با توجه به سیاست های کشور در توسعه 
آموزش عالی و ضرورت بازنگری وضعیت ارائه خدمات 
آموزشــی دانشــگاه ها ایجاد شد و از ســال 1389 به 
رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسســه های پژوهشی ایران 
پرداخت. معیارها و شاخص های این رتبه بندی در پنج 
دسته پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، امکانات و 
فعالیت اجتماعی اقتصادی قــرار دارند که پژوهش با 
وزن 57 و آموزش با وزن 32 بیشــترین اهمیت را در آن 
دارند. در رده بندی دانشــگاه های صنعتی، دانشگاه 
صنعتی شــریف در ســال 91-92 در رتبه نخست و در 
ســال های 92-93 و 93-94 بعد از دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر در رتبه دوم قرار داشته است.

چه کسانی، چگونه و با چه مالک هایی دانشگاه ها را رتبه بندی می کنند؟

نظام رتبه بندی دانشگاه ها

شماره 688  سه شنبه 31 فروردین 95

 ساختن نخستین شبح 
ماکسول فوتونی 

بنا بر قانون دوم ترمودینامیک، گرما به طور خود به 
خودی از یک منبع سرد به یک منبع گرم نمی رود 
و برای ایــن اتفاق، انجام کار و فرایند دیگری باید 
صورت بگیرد. هیچ کس انتظار ندارد که یخچال 
بدون اینکه انرژی مصرف کند بتواند محتویات 
خود را ســرد کند، زیرا این امــر ناقض قانون دوم 
ترمودینامیک است. برای گرفتن گرمای داخل 
یخچــال و ســرد کــردن آن باید انــرژی مصرف 
کرد. ولی آیا این قانون همیشــه صحت دارد؟ در 
ســال 1871 میالدی جیمز کالرک ماکســول، 
دانشمند اسکاتلندی، آزمایشی فکری طراحی 
کرد تا نشان دهد که قانون دوم ترمودینامیک تنها 
قطعیت آماری دارد. این آزمایش با توصیف فرضی 
چگونگی تخطی از قانون دوم ترمودینامیک، ایده 
ماکســول را به وضوح تبیین می کند. مخزنی از 
مولکول های گاز در حال تعادل توسط دیواره ای 
عایــق به دو بخش تقســیم شده اســت. تنها راه 
ارتباطی بین این دو بخش مجــزا از طریق دری 
است که در دیواره تعبیه شده و دربانی به نام »شبح 
یا شیطانک ماکســول« آن را باز و بسته می کند. 
شبح تنها به مولکولی اجازه رفتن به بخش مورد 
عالقه اش از محفظه را می دهد که ســرعتش از 
سرعت متوســط مولکول های گاز بیشتر باشد و 
به مولکول هایی که سرعتشان از سرعت متوسط 
کمتر باشد، اجازه عبور به بخش دیگر نمی دهد. 
در نتیجه بخش مورد عالقه شبح به تدریج گرم تر 
و گرم تر می شــود، حال آنکه بخش دیگر سردتر 
و سردتر می شــود. لذا قانون دوم ترمودینامیک 
نقض می شود. در صورت وجود چنین موجودی، 
یخچال ها بدون مصرف کردن انرژی می توانند 
کار کنند و انواع مختلفی از ماشین ها با استفاده 
از گروهــی از شــیطانک ها می تواننــد ایجــاد 
اختالف دما کنند و کار مفید انجام دهند. اخیرًا 
پژوهشگران دانشــگاه آکسفورد در یک آزمایش 
فوتونی که نتایج آن در نشــریه فیزیکال ریویو لتر 
به چاپ رســید، به جای دو جعبه  گاز که شبح از 
یکی مولکول های پرســرعت را جدا و به دیگری 
هدایت کند، شــبح ماکســول را بــا دو تپ نوری 
مواجه کردند. شبح در هر تپ نوری تعداد فوتون 
ها را می شمارد و نور روشن تر با تعداد فوتون های 
بیشتر را به یک جهت و نور تاریک تر با فوتون های 
کمتــر را به جهتی دیگر هدایــت می کند. نقش 
شبح را آشکارســنج های فوتونی ایفا می کنند. 
این دو پرتو نوری سپس به فوتودیودهای مختلفی 
می رســند که با ایجاد جریان الکتریکــی آن را از 
دو جهت مخالف هم به خازنی می فرســتند. اگر 
پرتوهــای فوتونی اولیــه هم انرژی باشــند، در 
نهایت اثــر هم را خنثــی می کننــد. در غیر این 
صورت، موجب شارژ شــدن خازن می شوند که 
در نهایت کار الکتریکی تولیــد می کند. پس در 
کل از اطالعات حاصل از شمارش فوتون ها، کار 
استخراج می شــود. اگرچه مقاله چنین ادعایی 
دارد و باید دید این کســب اطالعات خود چقدر 

هزینه انرژی دارد.

دانشمندان در پی کشف زبان دلفین ها
دانشمندان چندین دهه است که تصور می کنند دلفین های امروزی جزء باهوش ترین و 
اجتماعی ترین حیوانات روی کره زمین هستند. ارتباطات و رفتارهای پیچیده دلفین ها 
تا حدی یادآور رفتاری شبیه انسان، اما در محیطی متفاوت است. در کشف اخیری که 
دانشمندان دانشگاه موناش استرالیا انجام دادند و در نشریه بیولوژی لترز به چاپ رسید، 

با بررسی یک فسیل 26میلیون ساله پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که دلفین ها میلیون ها سال پیش از آنکه بشر 
پا به عرصه حیات بگذارد تقریبًا به همین شیوه فعلی با یکدیگر ارتباط برقرار می کردند. آن ها قادر بوده اند بسامدهای 

باال را بشنوند و به کمک دستگاه حسی و قوی پیشرفته ای که داشته اند، با ایجاد صدا با یکدیگر در ارتباط باشند. 

کشف حالت جدیدی از ماده
لپتون ها از جمله ذرات بنیادی اسپین 1/2- هستند که الکترون نیز از همین دسته 
است. اینک پژوهشگرانی در آزمایشگاه ملی Oak Ridge شواهدی مبنی بر شکست 
الکترون هــا به فرمیون های مایورانــا یافته اند. این پدیده منجر به تشــکیل حالت 
جدیدی از ماده می شــود که به آن مایع اسپین کوانتومی می گویند. الکترون ها به 

دلیل اسپینی که دارند در حضور میدان مغناطیسی  نظیر قطب های آهن ربایی کوچک عمل می کنند. مایع 
اسپینی برخالف حالت های الکترونی در حضور میدان مغناطیسی خارجی ردیف نمی شوند، بلکه تشکیل 

سوپی از حالت های درهم تنیده ناشی از افت وخیزهای کوانتومی می دهند. 

علمــــــــــــــــــــــــــی نسبت طالیی
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توضیح درباره اخراج عضو هیئت علمی
دانشگاه خواجه نصیر: هیئت اجرایی جذب و دانشکده فیزیك دانشگاه با تمدید 
قرارداد فرد موردنظر به علت عدم رعایت شــئونات دانشــگاهی از قبیل درخواست 
نامتعارف ارتقاء به دانشیاری و شکایت وی از دانشگاه به محاکم قضایی و... مخالفت 
نموده اســت. رفتارهای غیرمتعارف فرد مذکور پس از عدم تمدید قرارداد دانشگاه 

با ایشان، از قبیل مصاحبه با رسانه های بیگانه و نشر خبر کذب »اخراج از دانشگاه به علت ُتن صدا« و اصرار بر 
انتشار آن در رسانه های داخلی و فضای مجازی، خود مؤید تصمیم درست دانشکده فیزیك و هیئت اجرایی جذب 

دانشگاه، مبنی بر عدم تمدید قرارداد ایشان به علت عدم رعایت اخالق حرفه ای و شئونات دانشگاهی است.

همایش هم صدا با کودکان اوتیسم
دانشــگاه فردوسی مشهد: مادران کودکان اوتیســتیک در این همایش یکی از 
مشکالت اساسی خود را چگونگی نگرش جامعه به کودک اوتیستیک دانستند. آنان 
همچنین به برخی دیگر از مشکالت خود از جمله قرارگرفتن این کودکان در شمار 
بیماران روانی در پرونده های بهزیستی، مشکل در استفاده از مکان های عمومی 

و دیدگاه نادرســتی که در قبال بی قراری این کودکان در محیط های ناآشنا وجود دارد، همچنین هزینه های 
سنگین آموزش و توانبخشی که بیمه آن را پوشــش نمی دهد، اشاره کردند. قرار دادن خط ویژه ای برای این 

کودکان در فروشگاه ها و تأسیس پارک های ویژه، از جمله درخواست های مادران کودکان اوتیستیک بود. 

کلرادو، بولدر: در دوران تحصیل  کمی آن سوتر
بارها توسط افراد مختلف به ما تذکر مترجم: حسین رجبی

داده شده که داشتن رزومه قوی در یافتن شغل خوب 
چقدر مهم است. بعضی ها دقیقًا به این تذکرات عمل 
کرده اند. آن ها نمرات خیلی خوبی کســب کرده و در 
فعالیت های فوق برنامه بدون هیچ مشــکلی شــرکت 
کردند تــا اشــتیاق و توانمندی رهبری خود را نشــان 
دهنــد. اما برای دیگــران تکمیل این فهرســت به این 
سادگی ها نیست. این افراد، یا خودخواسته  یا براساس 
تقدیرشان، با موانع سختی روبه رو شده یا از اولویت های 
ابتدایی خود منحرف شدند. بدون اینکه بخواهم شما 
را بــه انتخاب مســیرهای ُپرتنــش به ســمت اهداف 
اولیه تان تشویق کنم یا پیشنهاد دهم آن قدر نزد استاد 
بروید تا وی به ناچار شما را در آزمایشگاه تحقیقاتی اش 
قبول کند، می خواهم بگویم داشتن نمرات پایین لزومًا 

و در نهایت باعث ضرر و زیان نمی شود.
بــا الهام از یکــی از ســخنرانی های TED که توســط 
رجینا هارتلــی، مدیــر منابع انســانی UPS، صورت 
گرفته، مــن خوش بینم کــه کارفرمایانی هســتند که 
می فهمند داســتان زندگی هر کــس، پیچیده تر از آن 
چیزی اســت که روی کاغذ بیاید. چگونه ممکن است 
فارغ التحصیل دانشــگاهی معمولی با معدل 2/8 با 
دانشجوی فارغ التحصیل ِییل که اخیرًا مقاله جدیدی 
را در ژورنالی معتبر چاپ کرده قابل مقایســه باشــد؟ 
هارتلــی کاندیداهای شــغلی خود را بــه »ثروتمند« و 
»دعوایی« دســته بندی می کنــد. هر دو گــروه برای 
شغل مورد نظر او مناسب هستند. اما آنچه که این دو را 
متمایز می کند، این است که هر کدام چگونه به چنین 

جایگاهی رسیده اند.
کاندیدای »ثروتمند« بدون شــک در دانشگاه بهترین 
عملکرد را داشته، نمرات باالیی کسب کرده، در تعداد 
قابل توجهی از فعالیت های داوطلبانه مشارکت داشته 
و همه توصیه نامه هــای ممکن را دارد. این فرد به گفته 

هارتلــی، »واضح اســت کــه برتــری دارد و محکوم به 
موفقیت است«.

کاندیدای »دعوایی« به احتمال زیاد در گذشــته برای 
خودش پرسه زده، تابستانش را مشغول انجام کارهای 
عجیب و برداشتن دوباره کالس ها بوده است. هرچند 
به نظر برخی کارفرمایان این ها نشــانه نبــود تمرکز یا 
غیر قابل پیش بینی بودن اســت، اما هارتلی این کارها 
را نشــانه »مبارزه متعهدانه در برابر مشکالت و موانع« 
می داند. سرنوشــت این افراد، موفقیت نیســت بلکه 
جوانی خــود را با شکســت گذرانده انــد. هارتلی این 
نقاط منفی را که ممکن است اقتصادی، خانوادگی، یا 
شخصی باشند، در نظر دارد و معتقد است این نوع افراد 

الاقل مستحق مصاحبه شغلی هستند.
فکــر می کنم وقتی کســی که سرنوشــتش به ســمت 
شکست است، موفق می شود، از هم رده های خودش 
از نظر انگیزشی، اخالق کاری، مهارت های درون فردی 
و در نهایت دستیابی به اهدافش برتری دارد. فرصت ها 
برای کســانی که منتظرش هستند دســت کم گرفته 
نمی شــود. هارتلی برای فرد سختکوشــی که نمرات 

عالی در بهترین دانشــگاه ها کسب کرده، ارزش قائل 
است اما درباره مدیریت شرایط سخت هنگامی که تمام 
زندگی اش به سمت موفقیت برنامه ریزی شده، تردید 
دارد. اینجاســت که هارتلی به شــخصیت »دعوایی« 
نگاهی دوباره می اندازد، زیرا هرچند وی برخی نقاط 
مثبت را در گذشــته اش ندارد، اما به لحاظ شخصی، 
سختی های بیشتری را تجربه کرده که می تواند به توجه 

و وقف خود به محیط کاری تعبیر شود.
نمی گویم که سختی ها را به جان بخرید تا به نظر دیگران 
مناسب بیایید، یا درباره کسانی که شرایط مساعدتری 
دارنــد قضــاوت کنید. اما برای کســانی کــه خواندن 
کتاب درسی برایشان سخت اســت، یا ماندن در کنار 
خانواده شان را به خارج رفتن ترجیح می دهند، امکان 
موفقیت به یک اندازه اســت. به همین خاطر از شــما 
فارغ التحصیل دانشگاهی با اصرار می خواهم که اگر 
درباره معدل خود، نمرات آزمون ها، یا شرکت در محیط 
کاری نگرانید، از خودتان بپرســید چه چیز دیگری را 
می توانید از شخصیت خود ترسیم کنید. ممکن است 

بالفاصله برای شما فرصت شغلی فراهم شود.

از سختی ها به نفع خود استفاده کنید

کمیک برگزیده
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 زیست کره 2: چالشی فنی 
یا روان شناختی؟

)بخش دوم( 
در بخش اول، مشــخصات  محمد دانشی

فنی زیست کره 2 به عنوان 
یــک مــدل آزمایشــگاهِی 
بســته بــه منظــور مطالعه 
امــکان اقامــت دراز مدت 
انسان در سیاره ای دیگر تشریح شد. از آنجایی 
که دانشــمندان خود موظف به کاشت و تأمین 
مواد غذایی مورد نیاز بوده اند، از خاک معدنی 
بسیار غنی در زمین های کشاورزی استفاده شد 
تا رشد سریع محصوالت تسهیل شود. اما همین 
خاک، بعــدًا از مهم ترین عوامل شکســت این 
پروژه شــناخته شــد! در واقع به دلیل فعالیت 
بسیار زیاِد متابولیزم خاک، اکسیژن هوا توسط 
میکرو ارگانیزم های موجود در خاک مصرف شد 
و در عوض غلظِت باالیی از دی اکســیدکربن به 
هوا برگشــت داده می شــد. از آنجایی که نرخ 
دی اکسیدکربن برگشــتی به هوا بیشتر از نرخ 
فتوسنتز گیاهان بوده اســت، نه تنها اکسیژن 
مورد نیاز از طریق فتوسنتز به هوا باز نمی گشته، 
بلکه دی اکسیدکربن اضافی توسط بتن موجود 
در ســازه های زیســت کره 2 جذب گردیده که 
مجموعه  این عوامل، منجر به کاهِش تدریجی 
سطِح اکسیژن از20/9درصد به 14/5درصد و 
تزریــق مصنوعی اکســیژن به سیســتم بعد از 
گذشت دو سال شد. تولید مثل بی رویه  برخی 
حشرات مانند سوسک و مورچه در بخش جنگل 
بارانی، خشک شدن ناگهانی برخی گونه های 
گیاهی به دلیل نواســانات شــدید دی اکسید 
کربن، باال رفتن بیش از اندازه  سطح رطوبت در 
بخــش صحرایی و مــرگ ماهی ها در قســمت 
اقیانوس به دلیل مشکالت فنِی ناشی از ایجاد 
موج و جــزر و مد، از دیگر عوامل شکســت این 

پروژه بوده اند.
بدیهی اســت که با ســطح دانش و تکنولوژی 
کنونی، طراحِی آزمایش های مشابه با حداقل 
خطای فنی کاماًل امکان پذیر است. اما آنچه از 
زیست کره 2 قابل ِتأمل است، ُبعِد روان شناسِی 
این آزمایــش بوده اســت. علی رغــم آموزش 
های فنی چندین ســاله به دانشمندان جهت 
استفاده از تجهیزات، آنچه از قبل مورد مطالعه 
قرار نگرفت، روان شناســی زندگــی در محیط 
بسته بوده است. طبق شواهد موجود، قبل از 
پایان اولین مأموریت، گروه دانشــمندانی که 
سال ها با یکدیگر دوست صمیمی بوده اند، به 
دو دسته تقسیم شــده و برخی حتی به ندرت 
با یکدیگر ارتبــاط کالمی برقرار می نموده اند! 
بنابراین، حتی در صورت عدم پیش آمد هرگونه 
مشکل فنی، ُبعد روان شناسی زندگی گروهی 
در یک محیط بسته، همواره به عنوان چالشی 
جدی مطــرح بوده کــه این موضــوع در حال 
حاضر نیز توسط ناســا به منظور سفر انسان به 
مریخ در ســال 2030 میالدی مــورد مطالعه و 

بررسی است.

روی خط خارج



گفت وگوی افتضاحی که واقعی نبود
شاید شما هم در یوتیوب یا حتی سایت های فارســی زبان این ویدئوی معروف را دیده باشید؛ قسمتی از یک 
برنامه گفت وگومحور به نام »بومرنگ«که ماجراهای آن باعث اخراج عوامل برنامه شد. قضیه از این قرار است 
که در یکی از قسمت های این برنامه موضوع صحبت، اشتباهاتی است که در مراکز درمانی و بیمارستان ها رخ 
داده است و آسیب های جبران ناپذیری به بیماران زده است. مهمانان برنامه چند تن از کسانی بودند که قربانی 
این اشتباهات شده بودند. یکی از آن ها شخصی بود که در حین یک جراحی ساده، تارهای صوتی حنجره اش 
آســیب دیده بود و صدایش نازک شده بود. در کنار وی شخصی با شرایط مشابه هم حضور داشت که صدایش 
بسیار کلفت و ترسناک شــده بود. هنگامی که این دو نفر شروع به صحبت در برنامه می کنند مجری برنامه به 

یکباره خنده اش می گیرد و هر چقدر سعی می کند خود را کنترل کند نمی تواند. کار 
به جایی می رســد که مجری شروع به قهقهه زدن می کند و اگرچه در این میان دائمًا 
درحال عذرخواهی است اما باز هم نمی تواند جلوی خودش را بگیرد. مهمانان برنامه 
که به شدت احســاس توهین کرده اند، اعالم می کنند که دیگر صحبت نمی کنند. 
در ادامــه ویدئو همان مجــری را می بینیم که بعد از ســال ها دارد تعریف می کند که 
چطور خودش و عوامل برنامه به خاطر این فاجعه اخراج شدند. جالب است بدانید 

اصل ماجرا این نیست. کل داستان ساختگی است و اصاًل برنامه ای به این اسم وجود ندارد. این ویدئو در واقع 
قسمتی از یک کمدی بلژیکی اســت به نام »In de Gloria« و تمام افراد حاضر در آن بازیگر هستند و ماجرای 

»بومرنگ« در واقعیت اتفاق نیفتاده است.
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متن زیر بخشــی از گفت وگویی مفصل با آیت الله مرتضی مطهری است که سال ۱۳۵۸ توســط دکتر عبدالکریم سروش برای صدا و سیمای  انقالب تهیه شــده است. سروش در برنامه ای که آن سال ها برای تلویزیون تهیه می کرد، با چهره هایی که منبع ایدئولوژی جمهوری اسالمی گفت وگو
محسوب می شدند به گفت وگو می نشست و از آنان درباره ماهیت آنچه در ذهن انقالبیون می گذشت، می پرسید. روابط اجتماعی انسان ها، ماتریالیسم تاریخی، 
مفهوم انقالب اســالمی و ریشه های عقیدتی و ایدئولوژیک آن از جمله مباحثی است که در گفت وگوی ســروش با مطهری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 

متن این گفت وگو پیش از این در کتاب پیرامون انقالب اسالمی به چاپ رسیده است.

صــرف نظــر از دموکراتیــک بــودن 
جمهــوری اســالمی، چــرا آری یا نه 
را دربــاره جمهوری اســالمی  مطرح 
مخیــر  را  مــردم  چــرا  می کنیــم؟ 
نمی کنیم که به جمهوری مطلق آری 
یا نه  بگویند؟ و چرا نمی  پرسیم که آیا 
با جمهوری در برابر ســایر روش های 

حکومتی  موافق اند یا نه؟
 بنده فکر می کنــم که بهتر اســت مطلب را 
از نقطــه دیگری  شــروع کنیم و بعــد از ذکر 
مقدماتی به پاسخ سؤال شــما برسیم. ابتدا 
باید ببینیــم که آیا مــردم ایران کــه انقالب 
کرده اند، انقالب اسالمی کرده اند یا انقالب 
مطلق؟ اگر انقــالب مطلق کرده اند، خوب، 
طبیعی اســت که بعد از انقالب آن چیزی را 
هم کــه مردم می خواهنــد جمهوری مطلق  
اســت.  اما اگر مردم ایران انقالب اســالمی 
کرده انــد، در آن صــورت می  بایــد ســؤال 
رفراندوم هم درباره جمهوری اسالمی باشد. 
بنابراین پاسخ سؤال شما برمی گردد به تعیین 
ماهیت انقالب ایران. از این رو الزم است اول 
به طــور مختصر تعریف ســاده ای از انقالب 
بکنیــم، بعد نظریاتی را که از جنبه فلســفی 
درباره  انقالب مطرح است به اجمال بررسی 

کنیم و در آخر به تحلیل انقالب ایران  بپردازیم.
می توانم بپرســم که این نظر شــما در مورد هر 
انقالب صادق  اســت یا نه؟ یعنی اینکه اگر در 
جایی انقالبی رخ داد که بر آن نام دیگری  غیر از 
انقالب اسالمی بتوان گذاشت، در آن صورت 
به نظر شــما، انقالبگران  آنجا، این حق را دارند 
که در مورد رفراندومی کــه می خواهند انجام 

دهند، به  همین طریق عمل کنند؟
 مســلمًا چنین حقی دارنــد. اگر انقــالب دیگری که 
اکثریــت قاطع  مــردم در آن شــرکت داشــته اند رنگ 
مخصوصی داشــته باشــد، بدیهی اســت که مردم  در 
همه پرســی  ای که می خواهند انجام بدهند – گو اینکه 
جواب خود را به این  همه پرســی از قبل داده اند - حق 
دارند ســؤال خود را چنین مطرح کننــد که در انقالب 
این چنین ما، جمهــوری این چنین آری یا نه؟ این امر 
اختصاص به  اسالمی بودن انقالب ندارد. و اما در مورد 
تعریف انقالب، چنیــن فکر می  کنم که انقالب عبارت 
اســت  از یک عصیان و یک طغیان در یک جامعه علیه 

نظم حاکم مسلط بر جامعه.
  منظور نظم سیاسی است؟

 هــر طغیانی علیــه نظم موجــود انقالب اســت و این 
اختصاص به  نظم سیاسی ندارد. ممکن است انقالبی 

ادبی باشد، یعنی نویســندگان و شعرا علیه نظم ادبی 
موجود عصیان بکنند و آن نظم را در هم بریزند و سبک 
و متد دیگری به وجود بیاورند. به قول آن شاعر معروف 
که به انقالب ادبی صدر مشــروطیت اعتراض داشت: 
انقالب ادبی بر پا شد/ ادبیات، شلم شوربا شد. ممکن 
است انقالبی هنری باشد، همان گونه که ممکن است 
انقالبی صنعتی یا علمی باشــد. رنســانس نمونه یک 
انقالب فکری، فرهنگی و علمی است. از این ها گذشته 
ممکن اســت انقالبی مذهبی باشــد. البتــه انقالب 
مذهبی را اگر تنها از جنبه مذهبی بودن مورد توجه قرار 
دهیم، از آن به انقالبی علیه نظام  مذهبی حاکم تعبیر 
می  شــود، یعنی اینکه عده ای روشــی در پرستش ها، 
نیایش هــا، قربانی کردن هــا و عبادت هــا دارند و بعد 
می آیند و آن  را عوض می کنند، مذهبی  را برمی دارند و 
مذهب دیگری را به جای آن می نشانند، بدون آنکه در 
ســایر نهادهای اجتماعی تغییر و تبدیلی پیدا بشود. 
ولی اگر از انقــالب مذهبی  انقالبی نظیر نهضت صدر 
اسالم مورد نظرمان باشــد در آن  صورت مفهوم عوض  
می  شود. انقالب صدر اسالم در     همان حال که انقالبی 
مذهبی بود، انقالبی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 
حتی ادبی هم بود. خود قرآن اساس مبدأ یک ادبیات  
جدید شــد. این انقالب فرهنگ تــازه ای نیز به جهان 

عرضه کــرد و بنیان گذار تمــدن  جدیدی در 
جهان شد.  

به نظر شــما امکان دارد انقالبی مذهبی 
داشته باشیم که همراه  با انقالب در سایر 

جهات و ابعاد جامعه نباشد؟ 
در مذهب به  معنای اعم که جامعه شناســان 
می گویند بلــه، اما در مذهبی کــه پیامبران 
راستین آورده اند نه. البته منظور پیامبرانی 
است  که صاحب شریعت و کتاب بوده اند و به 
اصطالح پیامبران اولوالعزم. از زمان  نوح)ع( 
هــر پیغمبری که آمده اســت و نظم مذهبی 
موجود را به هم ریخته، به نظم اجتماعی هم 
توجه داشــته و در پی اصالح آن بوده اســت 
به خصوص قرآن در این زمینه تاکید می کند 
که: »لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم 
الکتاب و المیــزان لیقوم  الناس بالقســط« 
)آیه 25 - سوره حدید( یعنی بر هم زدن یک 
نظم فاسد موجود و استقرار یک نظم عادالنه 
مطلوب، هدف همــه رســالت ها و نبوت ها 
بــوده، منتهــی این امــر در اســالم ختمیه 

محرز تر و مشخص  تر است.
اینکــه می فرمایید حتی افــکار تابع نوع 
زندگی اســت منظور کدام دسته از افکار 
است. آیا افکار علمی و فلسفی هم چنین 
هســتند یا فقط افــکاری که مربوط بــه روابط 

انسان ها در اجتماع هستند این گونه اند؟
از نظر ما افــکار اعتباری، به دلیل اعتباری بودنشــان 
تابع  اجتماع هستند. یکی از مسائل بسیار اساسی که 
در فلسفه اسالمی شناخته شده و از مفاخر این فلسفه 
است، فرق گذاشــتن بین ادراکات اعتباری و ادراکات  
حقیقی است و اینکه در ادراکات اعتباری استدالل های 
منطقی برهان و امثــال  این ها و حتــی تعریف، جاری 
نیســت و آن ها از اصول دیگری تبعیت می کنند و آنجا 
که فالسفه اروپایی در مســئله تعریف گیر کرده و دچار 
یک سلسله  اشکاالت شــده  اند، در مسائل قراردادی و 
اعتباری است نه در مسائل حقیقی  که البته جای بحث 
این مطلب اینجا نیست. اما سؤال شما درباره این مکتب  
بود. ســردمداران این مکتب، همه افکار حتی مسائل 
ریاضی را هم تابع اجتمــاع  می دانند ولی البته بعد ها، 
دیگرانــی که به اصطــالح، اصالحاتــی در این مکتب  
کرده اند، فرق گذاشــته اند میان علومــی که ما آن ها را 
علوم حقیقــی می گوییم با علومی که مــا آن ها را علوم 
اعتباری می نامیم. بنابراین اینکه این مکتب در این مورد 
چه اقتضا می کند، یک مسئله ای  است و اینکه پیشروان 

این مکتب در تاریخ چه گفته اند مسئله ای دیگر. 
منبع: تاریخ ایرانی

گفت وگوی عبدالکریم سروش با شهید مطهری

آنچه انقالب می خوانیم 
لبخند لئو 

بیشتر ما با داوینچی از عنفوان کودکی آشنا 
بودیم. آن موقعی که در مدرسه یک چیزی 
می گفتیم و دوستمان می پرسید چی؟ و ما 
در جواب می گفتیم پیچ پیچی و او هم جواب 
می داد لئوناردو داوینچی. درست است که 
شــاید هیچ کداممان نمی دانستیم این یارو 
کی هســت، اما همین که اسمش را شنیده 
بودیم نشان از فرهنگ باالی جامعه ما دارد. 
تولد داوینچــی همین روزهاســت و به این 
بهانه ما ایشان را به گفت وگو دعوت کردیم:

شما از آن شخصیت های عجیب و رمزآلود 
در تاریخ هستید.

چرا؟ مــن فقط یــک ستاره شــناس، مخترع، 
گیاه شناس، ریاضی دان، نقاش و مجسمه ساز 

بودم. این کجایش عجیب است؟
خب چــرا یکی از ایــن زمینه هــا را انتخاب 

نمی کردید که تکلیفتان معلوم شود؟
دست خودم نبود. مثاًل می نشستم به نقاشی، 
می خواســتم پرنده بکشــم، بعد به سرم می زد 
پرنده اختراع کنم. هی چپ و راســت بهم الهام 
می شد. اما هنر برایم چیز دیگری بود. »هنر مرز 

بین عقل و احساس است«.
وای چه جمله عمیقی. از خودتان بود؟

نه آقا. دیشــب در تلگرام دیدم این را نوشته اند 
و زیــرش هــم زده انــد داوینچی. خدا ازشــان 
نگذرد. اگر باز انیشــتین را دیدید بهش بگویید 
برای آن کمپین »ما این را نگفتیم« روی من هم 

حساب کند.
راســت اســت که می گویند تابلوی مونالیزا 
در اصل یک تصویــر زنانه از صورت خودتان 

است؟
برای ما خیلی حرف درآورده اند. داســتان این 
تابلو خیلی ســاده تر از این حرف هاســت. یک 
روز داشتم برای خودم قدم می زدم که یک خانم 
زیبا صدایم کرد و گفت اگر پرتره اش را بکشم پول 
خوبی می دهد. من هم شروع کردم به نقاشی. 
به نیمه نرســیده بود که دیدم یک گردن کلفتی 
از دور دارد با بیل می دود به سمت ما. معلوم شد 
که شــوهر آن خانم است و حســابی هم غیرتی 
است. هیچی دیگر، من هم فلنگ را بستم. بعدًا 
مجبور شــدم برای کامل کــردن تابلو از صورت 

خودم مایه بگذارم.
پس چیزهایی که کتاب راز داوینچی درمورد 

شما گفته درست نیست؟
نه. این دن بــراون کالهبردار فقط از اســم من 
اســتفاده کرده که معروف بشود. اتفاقًا دادسرا 
هم رفتم که ازش شــکایت کنم، ولی می گویند 

چون مرده ای شکایتت اعتبار ندارد.
اما بــرای بعضی از چیزهایی که گفته مدرک 

هم داردها.
خــب بعضی هایــش هم درســت اســت. یک 
زمان هایی بعضی کارهایم را طوری انجام دادم 
که تکلیفش با خودش معلوم نباشد. چون کاًل 

سر کار گذاشتن ملت حال می دهد.

گــــــــــــفتوگـــــــــــو بگو مگو
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آب ســوخته، اولین اثر کارلوس فوئنتس است 
کــه علی اکبــر فالحی آن را به طور مســتقیم 
از اســپانیایی به فارســی ترجمه کرده است. 
فونئتس در آب ســوخته روایتی خوش خوان و 
در عین حال پیچیده را در قالب چهار داستان 
مــوازی، روایــت می کند. چهار داســتانی که 
هر کــدام قهرمانانی جداگانه دارند. از ژنرالی 
فرتــوت گرفتــه که هیچ گاه خاطــرات انقالب 
مکزیک و فتوحات نظامی اش را از یاد نمی برد، 
تا پیرزنــی که اطرافیانش او را طــرد کرده اند. 
تمامی این چهار داســتان در مکزیکوســیتی 
می گذرد، شــهری با تمام درد ها و شــادی ها، 
و  گریه هــا  و  لبخند هــا 
ســرودهایی صامــت که 
از  قلب مردم آن شــنیده 
می شود. سرودهایی گاه 
شاد و گاه غمناک. روایت 
آئــورا وار فوئنتس تمام شــهر را دربر می گیرد. 
روایتی برای تشــریح عوامل اجتماعی و وضع 
فالکت بار مردم مکزیکوسیتی. عناصر رئالیسم 
جادویی در آب ســوخته نیز مانند بیشــتر آثار 
فونئتــس ردپای خــود را نشــان می دهند. از 
رقص موهوم و اســرارآمیز پیرزن فراموش شده 
داستان دوم با نینو لویسینو، پسر افلیج قصه، 
تا ماجرای ســگ های مکزیکو سیتی، همگی 
عنصــر جــادو را در رمــان تقویــت کرده انــد. 
به طور کلی آب ســوخته می توانــد مخاطب را 
برای ساعاتی به درون مکزیکوسیتی بکشاند. 
مکزیکوسیتِی فوئنتس که با ذکاوت تمام خلق 
شده است. این کتاب با قیمت 3500 تومان از 

سوی نشر ققنوس به چاپ رسیده است.

آب سوخته

امســال در تهران بــرای اولین بار فســتیوال 
بین المللی موســیقی معاصر برگزار می شود. 
پس اگر به موســیقی از نوع معاصرش عالقه 
داریــد، بشــتابید کــه فرصت خوبی اســت 
تــا هم بــا گروه هــا و هنرمنــدان ایرانی فعال 
آشــنا شــوید و هم اجراهای خارجی ببینید. 
قیمــت کنســرت ها هــم جشــنواره ای و در 
حد یک ســوم قیمــت کنســرت های معمول 
این روزهاســت.این جشــنواره در سه شاخه 
اجرای صحنه ای، بداهه نوازی، ارائه مقاالت 
و نشســت های پژوهشــی برگــزار می شــود. 
بخش اجرای صحنه ای در دو زیرشاخه ایران 

و بین الملــل، به اجرای 
ایرانی  آهنگ سازان  آثار 
و خارجی )قرن بیستم و 
اختصاص  بیست و یکم( 
اجراهــای  و  دارد 

صحنــه ای به شــکل تکنــوازی، دو نــوازی، 
آنســامبل، ارکسترال و کرال است. گروه های 
خارجی این جشــنواره از کشــورهای سوئد، 
اتریش، لهســتان، بلژیک و سوییس هستند. 
فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران 
از یکشــنبه 5 اردیبهشــت شــروع می شــود 
و تــا جمعــه 10 اردیبهشــت ادامــه دارد. 
بلیــت  را می توانید از ســایت تیــوال بخرید. 
اجراهــا هم همه در ســالن رودکــی به آدرس 
خیابان حافظ، خیابان اســتاد شهریار، تاالر 
رودکــی، برگــزار می شــود. بهتریــن راه هم 
این اســت که خیابان انقالب را با تاکســی یا 
 بی آرتی تا ســر حافظ بروید، از آنجا چند قدم 

پیاده روی دارد.

فستیوال موسیقی معاصر تهران

جنگ هیچ وقــت در ذهن جنگ زده ها 
تمام نمی شود. حتی اگر بیش از بیست 
ســال از پایان آن گذشته باشد، حسش و 
تصاویرش همچنان در گوشــه خاطرات 
آن هایی که تجربه اش کرده اند، می ماند. 

محسن زارع، هنرمند گرافیست، عکس های جنگ 
ایران و عراق را با نگاه خود بازسازی کرده است. این 
نمایشگاه شــامل گزیده ای از دو مجموعه »مجال 
اســتتار« و »زنــگار کارزار« از کارهــای این هنرمند 
اســت. به گفته زارع مجموعه زنگاِر کارزار، شــامل 
عکس هایی اســت که توســط عکاســان نا شناس 
ایرانی به عنــوان گزارش های تصویــری از مناطق 

جنگــی گرفته و چاپ شــده اســت. او از 
ایــن نمونه هــای چاپ شــده موجودات 
تــازه ای ســاخته اســت. مجال اســتتار 
امــا خالی کــردن عکــس از موقعیت، از 
انســان ها و مکان اســت، چراکه به گفته 
هنرمند زندگی هرکســی پر است از لحظه هایی که 
بی میل او برای همیشــه ثابت شــده اند.  نمایشگاه 
»اســناد منازعه« از روز جمعــه 27 فروردین ماه 95 
در گالری راه ابریشــم برپا شــده و تا 6 اردیبهشــت 
همه روزه به جز شــنبه ها، از ساعت 15 تا 19 ادامه 
دارد. آدرس خیابــان لواســانی غربی، بین خیابان 

آبکوه و آقایی، پالک 103، واحد 2. 

اسناد منازعه

هویــت پروانه های مرده اثــر برگزیده هجدهمین 
جشــنواره تئاتر دانشگاهی امسال بود. این تئاتر 
نامزد دریافت تندیس بهترین کارگردانی، بهترین 
نمایش نامــه و بهتریــن بازیگری زن از این دوره از 
جشــنواره تئاتر دانشگاهی شد و این شب ها روی 

صحنه تاالر مولوی در حال اجراست.
احمد ســلگی، کارگردان این تئاتر درباره داستان 
نمایــش می گویــد: »از ابتدا به دنبــال ایده های 
نمایشی و مفهومی بودم که غیر قابل تعریف کردن 

باشــد. هویت پروانه هــای مرده جریان 
ســیال ذهــن اســت و از آن چیزهــا و 
قصه هایی می گوید کــه به محض آنکه 
خوابتان نمی برد، به سراغتان می آید«. 
او در ایــن خصــوص ادامــه می دهــد: 

هویــت پروانه هــای مــرده قصه نــدارد. ایــن اثر 
قصه هــای اصلی و فرعــی دارد، قصه هایی که در 
هــم می پیچند و هر صحنــه از دل صحنه قبل در 
لوکیشــنی متفاوت ایجاد می شود. این در حالی 
است که ما تنها روی صحنه، چهار صندلی و چهار 
بازیگر داریم. طبیعی است ایجاد روندی متفاوت 
ســخت خواهد بود و این کاری است که تماشاگر 
بایــد آن را بــا حوصله ببیند«. هویــت پروانه های 
مــرده تا جمعه همین هفته هر شــب ســاعت 20 
روی صحنه تاالر مولوی است. نشانی: 
خیابــان انقالب، نرســیده بــه میدان 
انقــالب، ابتــدای خیابــان 16 آذر. از 
میدان انقالب تا تاالر مولوی پیاده چند 

دقیقه بیشتر نیست.

هویت پروانه های مرده

ایرج کریمی شــهریور  اثــر ســرطان پیشنهاد در   94
درگذشــت، درحالی که در طــول بیماری 
ســختش داشــت فیلمــی دربــاره مــرگ 
می ســاخت. درباره مردی کــه دارد در اثر 
ســرطان می میرد. نیم رخ ها تنها چند ماه 
پیش از پایان کریمی به پایان رسید. کریمی 
در ایــن فیلمش باز هم از زندگی و عشــق و 
مرگ می گوید تا واپســین حرف هایش را از 
دغدغه های فلسفی همیشگی اش روایت 
کرده باشــد. با این تفاوت کــه این بار فیلم 

درواقع شرح حالی از خود او است.
ایرج کریمــی آخرین اثر ســینمایی اش را 
پس از 8 ســال دوری از سینما ساخت، در 
حالی کــه فیلمنامه آن را در ســال 1387 
نوشــته بود. نیم رخ ها ملودرامــی مدرن و 
عاشقانه و روایتگر زندگی زوج جوانی است 
که مرد بــه دلیل بیماری ســرطان روزهای 
آخر عمر خود را ســپری می کند و در ادامه 
آن رقابتی بین مادر و همسر این مرد جوان 
رخ می دهد. داستانی تلخ که روایت زندگی 
و مرگ اســت، روایت عشــق و تنفر، روایت 
نیکی و بدی. زمان فیلم طوالنی است، ریتم 
آن بسیار کند است و فضایش سرد. چیزی 
که در کنار موضوع خــاص فیلم و نیز مرگ 
کارگردان چنــد ماه پس از ســاخت فیلم، 
تأثیرگذاری نیم رخ ها را دوچندان می کند.

در این فیلم کــه تهیه کنندگی آن بر عهده 
علــی حضرتی اســت، بابــک حمیدیان، 
ســحر دولتشــاهی، رویا نونهالی، هومن 
ســیدی، امیرحســین رســتمی و ســام 
قریبیــان بازی کرده انــد. حضرتی درباره 
نیم رخ هــا می گویــد: »این فیلــم روایتی 
اســت با تخیلی شــاعرانه، اما از منظری 
واقعی. مرگ در افسانه ای ترین و زیباترین 
شــکلش، بــاز هم مــرگ اســت و بــه گاِه 
حادث شــدنش حتــی در قــاب ســینما، 
واقعیتش چنان بر ســرمان هوار می شود، 
کــه گویی فرقی بیــن تخیــل و حقیقتش 
نیست. کریمی، تجلی عشق در موسیقی، 
در ســکوت، در زن، در مرگ و در هســتی 
و نیســتی را با قاب های خلــوت نیم رخ ها 
به تصویر می کشــد. ایرج خــان کریمی، 
پراکندگــی افــکار آدمــی و در عین حال 
ســیالیتش در حرکت بین رویا و واقعیت را 
محترم می شــمارد. رفتار آدمــی را با همه 
نقصان هایش از پنجره ای عاشقانه نظاره 
می کند و به رخ ما می کشد و امروز نمایش 
ایــن فیلم در غیــاب او، بغضــی در گلوی 
سینماســت که مواجهه با آن گونه هایمان 
را تر خواهد کرد. ایرج کریمی، »تو مشغول 
مردنت بودی« و ما ندانستیم، که این فیلم 

را روزگارانی بی تو تماشا می کنیم«. 
تهــران  در   1332 زاده  کریمــی  ایــرج 

منتقــد  و  فیلم نامه نویــس  کارگــردان، 
ســینمای ایــران بــود. کریمــی اگــر چه 
از  مکانیــک  مهندســی  دانش آموختــه 
دانشــگاه امیرکبیر بود، اشــتغال در این 
رشــته را بــه خاطر عالقــه به ســینما رها 
کرد. پیــش از آنکه منتقد فیلم شــود، در 
کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان 
به عنوان کارشناس سینمایی کار کرد و در 
این کانون چند فیلم کوتاه نیز ساخت. پس 
از آن سال ها در مجله فیلم نقد می نوشت، 

چندیــن کتــاب  ســینمایی را به فارســی 
ترجمه کرد و فیلمنامه نویســی چند فیلم 

را برعهده داشت. 
اما شروع کار ســینمایی کریمی به عنوان 
کارگردان با فیلم از کنــار هم می گذریم در 
ســال 1379 بود. کریمی چند تار مو را در 
1382 بر اســاس فیلم نامــه ای از خودش 
کارگردانی کــرد و باغ هــای کندلوس را در 
سال 1383ســاخت. در ســال 1385 نیز 
نسل جادویی را کارگردانی کرد که سال ها 

در انتظار پروانه نمایش به سر برد و سرانجام 
بدون فرصتــی بــرای اکــران عمومی، در 
شــبکه نمایش خانگی توزیع شــد. پس از 
ایــن فیلم به مــدت چندین ســال امکان و 
فرصت ســاخت فیلم جدیدی را پیدا نکرد 
و تالش هایش در این راه با بن بست روبه رو 
شــد، تا اینکه در ســال 1393 نیمرخ ها را 
ساخت. او در شــهریور 94 و پیش از اکران 
فیلمش در اثر ابتال به سرطان مغز استخوان 

درگذشت.

اکران نیمرخ ها بعد از مرگ مؤلفش 

روایت عشق و مرگ
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صفحـــــــهآخـــــــــر

شــیوه  برخورد با بعضی مشکالت، 
چــه در ســطح فــردی و چــه در 
ســطِح اجتماعــی، شــیوه  »نباید 
باشد« اســت. به این معنی که فرد 
تصمیم  گیرنده تا مشکل را می بیند 
می گوید »نباید باشد« و پیروان انگشت حیرت به دهان 
از این راه حل شگرف، آن را در پیش می گیرند که مشکل 
نباید باشــد. حاال یک نفر هم که آن وسط می گوید »بابا 
اندیشــه نمی کنید که  این مشــکل اصاًل چرا هست؟« 
همه، عاقل انــدر خائن نگاهش می کننــد. مثال های 
از این دســت زیادند. مثاًل مســئوالن همین چند سال 
پیش راه حل خیلی چیزها را پیدا کردند ولی کســی به 
خرجش نمی رفت و حس می کردند کــه این حرف ها، 
شــعاری هســتند. مثاًل گفتند فقر نباید باشد. عدالت 
بین همه  اقشار جامعه باید برقرار باشد، سفره  مردم باید 
بزرگ تر باشــد) بعدًا به مقوله باید باشــد ها می پردازیم 
که خود داستانی  اســت طویل(.  به حق اگر چند سال 
دیگر وقت می داشتند، همه  تپه ها را هم فتح می کردند. 
مخلــص کالم اینکه همــواره تاریخ نشــان داده که این 
راه حل ها چه در کوتاه مدت و چــه در بلندمدت جوابگو 

هستند. 
حال من هم می خواهم چند مورد از این گونه راه حل ها 

را که به نتیجه هم رسیده اند، بیان کنم:
1- چــرا راه دور برویــم، در همیــن شــریف خودمان، 
دانشــجو که پایش را توی دانشــگاه می گذارد، همه با 
دانســتن راه حل جلوگیری از رفتن دانشجویان، دست  
به دســت هم می دهند تا بیشــترین مانع ممکن بر سِر 
راِه رفتن او ایجاد کننــد. بال هــای او را دو گره می زنند 
که مبادا بپرد، چندین هزینه پیش پایش می گذارند که 
هوشــمندانه برای جلوگیری از رفتِن چارک های پایین 
تعبیه شــده اند. حتی جا دارد تشــکر کنیم از مجموعه  
سیستم آموزشی، امکانات آزمایشگاهی و استادانی که 
دانشجویان را به تل های علمشان راه نمی دهند تا مبادا 
از ارتفاع خوششان بیاید و هوس پرواز به قله های بلند تر 
به سرشان بزند. ولی این روش عمدتًا کارساز بوده است 
و از دانشجویان َگَون هایی می ســازند که فوقش از بقیه 

بخواهند که سالمشان را به شکوفه و باران برسانند. 
2- همین گشــت های ارشــادی که بحمدالله هر سال 
پرشــورتر به کارش ادامه می دهد، باعث شــده تا خیِل 
عظیمــی از مــردم تحت تأثیر قــرار گرفتــه، ماهواره ها 
را شکســته، خــود را از هرگونه یــادگاِر غربــی زدوده، 
لباس های ســنتی پوشــیده و با فرهنِگ 2500ســاله 

ایرانی اسالمی به خیابان ها روانه شوند. 
3- دانشــجویی که دانش ندارد، طبیعتــًا باید درس را 

بیفتد. حاال اینکه استاد بد درس داده، امتحان سخت 
بوده، دسته خراب بوده، داور پنالتی را نگرفته همه اش 
بهانه اســت. همان طور که علم آمار و نمونه گیری نشان 
داده  است، کسانی که درس ها را می افتند ترم های بعد 

جزء سه نفر اول آن درس هستند.  
4- از نمونه هــای قدیمــی این الگــو هم، می تــوان به 
اســتفاده از ســرکنگبین بــرای رفع صفرا)احســاس 
صفــراوی(، یا در کالم امــروز آلکالوز متابولیک اشــاره 

کرد.  
من چند وقت است که شخصًا شب و روز دارم به راِه حل 
خیلی از مشــکالت فکر می کنم، از شــما چه پنهان به 
ایده هــای نابی هم رســیده ام. مثاًل اینکــه رتبه  علمی 
دانشگاه نباید در یک ســال این قدر افت داشته باشد، 
اســتادها نبایــد این قدر از دانشــجوها فاصله داشــته 
باشند، دانشجو نباید تحت فشاِر بیشتر از یک اتمسفر 
باشــد، تابســتان های تهران نباید این قدر گرم باشــد، 
البته در فکر این بــودم که با این ایده ها شــاید بتوانم به 
کمک رأی مردم رئیس جمهور یا حداقل رئیس مجلس 
شــوم اما حس کردم که من مرد سیاســت نیســتم و در 
همان اتاق فکر بمانم بهتر اســت. القصه بــه نظر من تا 
وقتی می شود جلوی معلول را سد کرد چرا اصاًل باید به 

سراغ علت رفت! 

0648...0910: سالم. مشخص نیست کی قرار است این 
وضعیت اســفناک تربیت بدنی خاتمه داده شود؟ یعنی 
دیدن اینکه تربیت بدنی دانشگاه تا سطح یک باشگاه محلی 

برای بچه های دبستانی پایین آمده این قدر سخت است؟
   کفش پاره، توپ دوالیه، زمین خاکی یا 

آسفالت! انصافاً اون طوری لذت بیشتری نداشت؟
3924...0916:  حاجــی این بهار امســال بدجور دو 
نفره اس کاًل! آدم روش نمی شــه تنهایی بره یه هوایی 

بخوره! :(((
   پدر من هر وقت بهش می گفتم تنهایی 
روم نمی شــه فالن جا برم، بهم می گفت دم در یه 

کلوخی هم بردار با خودت ببر.
8583...0912: سالم، کتابخانه مرکزی پیش از عید 
قفســه های کتاب خود را که سال ها محل امن کتاب ها 
بود، به دالیلی بین دانشکده های متقاضی تقسیم کرد. 
انصافاً کتابخانه های زیبا و مناسبی است. چند روز پیش 

دیدم پشت دانشکده عمران پنج شش عدد از آن ها کنار 
ســاختمان رها شده اســت. بارش باران و تابش آفتاب 
تقریباً چوب ها را تخریب کرده اســت. خواستم بگویم 
برای بانیان تخریب بیت المال الزم نیست تا زندان اوین  

برویم.
   همه مــا یــه ب. ز. درون داریم که در 
سایه تحریم مسئولیت پذیری اجازه ظهور و بروز 

پیدا می کنه.

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه
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راه حل هر مشکل: مشکل نباید باشد!
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طرح ارتقاء سطح و منزلت 
نشریات با شعار »هر سال 

باالتر از پارسال« در همکف 
ابن سینا اجرا شد.

5 نشانه شخصیت 
 شــخصیت داشــتن فقط 
به بلیت داشــتن نیســت، بلکه عالوه بر بلیت 
داشــتن باید موارد دیگری را هم رعایت کرد که 
امروز 5 نشانه دیگر را در همین مکان می توانید 

مطالعه نمایید: 
1. اینکــه همــه راننده هــا عوضی هســتند و 
پلیس ها هم هیچ غلطــی نمی کنند و اصاًل 
کدام نامردی گفته که وقتی چراغ سبز است 
ماشــین ها باید حرکت کنند و وقتی که قرمز 
اســت عابران حرکت کنند یا خط عابر پیاده 
به درد فامیل نقاش آن می خورد، بحث میان 
من و شما نیست. آنچه در حال حاضر اهمیت 
دارد نظــم و انضباط اجتماعی در درجه اول 
و جان شــما در درجه دوم است. پس بیایید 
موقتــًا تا زمانی که شــما قوانین راهنمایی و 
رانندگی را درســت تدوین نمایید، کرامت به 
خرج داده و این شــرایط احمقانــه را مانند 

دیگران رعایت فرمایید.
2. آن بازی که در آن پس از اتمام آهنگ همه باید 
به سرعت روی صندلی ها بنشینند و هرکس 
کــه ایســتاده مانــد، ســوخته و از دور بازی 
خارج می شود، مربوط به دوران مهدکودک 
اســت و در اتوبوس و مترو بازی نمی شــود. 
لــذا درخواســت من از شــما این اســت که 
بزرگساالن و کهنســاالن را قربانی این بازی 

دوران کودکی نکنید.
3. چیپس و پفک و بادام زمینی و بیســکوییت 
و ســاندیس و... همه از دو قســمت تشکیل 
شــده اند. خوراکــی و غیر خوراکــی. برای 
هرکدام از این ها محیطی مهیا شــده است 
تا بهترین اســتفاده از آن ها برده شود. لطفًا 
قســمت اول را به دهان و دستگاه گوارش و 
قســمت دیگر را به سطل زباله منتقل کنید. 
الزم بــه یادآوری نیســت که اگر غیــر از این 
دســتور عمل کنید، مشــکالتی بــه وجود 

خواهد آمد.
4. داد و فریــاد از توانایی های حنجره انســان 
است. از این توانایی بیشتر در گذشته برای 
برقراری ارتباط و رســاندن پیــام در فواصل 
دور اســتفاده می شده است. امروزه با توجه 
به پیشرفت های تکنولوژیکی از این توانایی 
کمتر استفاده می شود. لطفًا این نکته را در 
هنگام گفت وگوهای دوســتانه، مباحثات و 

مکالمات تلفنی به خاطر داشته باشید.
5. لباس و پوشــاک از جمله ملزوماتی هستند 
که در زندگی انســان نقش هــای متفاوتی را 
ایفا می کنند. در آغاز ابتدایی ترین لباس ها 
جهت حفظ آبرو و شرف شکل گرفتند. هنوز 
هم هســتند جوامعی که ایــن نقش کلیدی 
لباس برایشان اهمیت دارد. بعدها محافظت 
در برابر سرما، محفاظت در برابر نور مستقیم 
خورشید یا اشعه های گوناگون، زیبایی و... 
به کاربردهای لباس اضافه شــد. توصیه من 
به شما این است که در صورت امکان قبل از 
تهیه یا استفاده از هر لباسی نقش آن را برای 

خود معین نمایید. 

سید عباس اشرف واقفی

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به جای پارک، به جرثقیلی که به هیچ ماشین ســر پیچی رحم نکرد، به دو 
سطل زباله ای که جای پارک دو ماشین را پر کرده است. تقدیم می کنیم به کوچه هشتم و به دانشجویی که فقط به 
دلیل نبود جای پارک رفت و جلوی خوابگاه طرشت2 پارک کرد. تقدیم می کنیم به صندوق عقب هایی که باز شد و 
لپ تاپ هایی که دزدیده شد. تقدیم می کنیم به پارکینگ کوچکی که به امید پارکینگ طبقاتی تخریب شد و از ما 
که گذشت. تقدیم می کنیم به در صنایع که ساعت 7 بسته شد و ما را دور دانشگاه پیچاند. تقدیم می کنیم به خیل 
ماشین هایی که درون دانشگاه پارک می شوند. به همه استادانی که ماشین خفن دارند و ما را به فکر فرو می برند. 

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
زیر نظر شورای سردبیری
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