
             12             11             10             9             8             7             6             5             4             3             2             1
             22             21             20             19             18             17             16             15             14             13
             31             30             29             28             27             26             25             24             23
             40             39             38             37             36             35             34             33             32
             49             48             47             46             45             44             43             42             41
             58             57             56             55             54             53             52             51             50
             67             66             65             64             63             62             61             60             59
             76             75             74             73             72             71             70             69             68
             85             84             83             82             81             80             79             78             77
             94             93             92             91             90             89             88             87             86
             103             102             101             100             99             98             97             96             95
             112             111             110             109             108             107             106             105             104
             120             119             118             117             116             115             114             113
             128             127             126             125             124             123             122             121
             136             135             134             133             132             131             130             129
144             143             142             141             140             139             138             137

     1395 ماه  بهمن     26 سه شنبه            703 شماره   جدید           دوره  پانزدهم           سال 

دردسرهای آئین نامه جدید وزارت علوم برای انتخابات شورای صنفی
از 144 نفر ثبت نامی انتخابات شورای صنفی فقط 79 نفر به فهرست نهایی رسیدند.

آری، به اتفاق جهان 
می توان گرفت...

»کار  بــودن،  »خفــن« 
و  کــردن  خارق العــاده« 
»دانشــمند مــرز دانش« 
شــدن، یکی از فانتزی های 
جماعــت  مشــترک 
شریف نشین اســت که برای خیلی ها، ریاضی دو 
پایــان این فانتزی هاســت. البته یــک عده هم 
هســتند که سرشــان را باال می گیرند و با تمام 
نامالیمات در مسیر »گاد الیک« شدن پیه »گود 
الیک« های ایــن و آن را به تنشــان می مالند و 
می خواهند یک تنه همه چیز را درســت کنند؛ 
غافل از اینکه شاید مشکل همین »یک تنه« جلو 
رفتن باشد. اصاًل اگر یک تنه جلورفتن خوب بود، 
کار »هالک« و »تور« و »کاپیتان آمریکا« و سایر 
دوستانشــان به »اونجرز« نمی رسید، با یک گل 

بهار می شد، یک دست صدا داشت و... .
کســی کار گروهی را به مــا یاد نداده اســت و 
خودمان هم همیشــه در اوج بوده ایــم و نیاز به 
هم تیمی نداشــته ایم. نصیحت های مشــفقانه 
بزرگ ترها در اعتمادنکردن به دیگران هم مزید 
بر علت شده اســت که »تک رو« باشیم. هرچند 
اکثرمان قبول داریم تک روی خوب نیســت. اگر 
هم در باطن قبول نداشته باشیم، در ظاهر آن را 

سرزنش می کنیم.
تک روی محکوم به شکست است، چه نوک حمله 
فالن تیم فوتبال باشــی، چه مدیرعامل شرکت، 
چه رئیس جمهور کشور. هر چقدر هم که استعداد 
داشته باشــی، تنهایی محدود هســتی. آیا اگر 
امروز بهترین فارغ التحصیل مهندســی خودرو 
کشــور را بگذاریم رئیس ایران خودرو، مشکالت 
آن برطرف می شــود؟ آیا اگــر باهوش ترین فرد 
کشور رئیس جمهور شــود، همه چیز گل و بلبل 
می شود؟ معلوم است که نمی شود. بدون داشتن 
تیمی منســجم، هیچ وقت نمی شــود مشکالت 

اساسی کشور را حل کرد. 
از آن طرف عضو تیم بــودن، نقاط ضعف عملکرد 
فردی را پوشــش می دهــد و امــکان پذیرش 
»ریســک های بزرگ« را فراهم می کند. یک نفر 
معموالً به تنهایی کاری با ریســک 50درصد را 
قبول نمی کند؛ اما با محاســبات ســاده، وقتی 
چهار کار با ریسک 50درصد در تیمی چهارنفره 
انجام می شــود، احتمال شکســت توأمان تمام 

کارها، حدود 6درصد خواهد بود. 
شاید از اول اشتباه فهمیده ایم! شاید باید به جای 
»بهترین بودن« دنبال »بهترین تیم را داشتن« 
می گشتیم. شاید مزیت اصلی شــریف به سایر 
دانشگاه ها همین »هم تیمی های بالقوه« باشد. 
درست اســت که کار گروهی را یادمان نداده اند؛ 
اما حاال بهترین زمان بــرای تمرین کار گروهی 
و هم تیمی پیداکردن اســت. هم تیمی هایی که 
در آینده نزدیک، بــه کار همدیگــر می آیند تا 
چرخی از چرخ هــای کشــور را بچرخانند. چه 
بسیار هســتند دانش آموختگانی که به واسطه 
آشنایی در کوران فعالیت دانشجویی، با یکدیگر 
کاری راه انداخته اند یا ســبب استخدام یکدیگر 

در بازار کار شده اند.

سرمقاله

تصــور کنید تراشــه ای قــادر باشــد عالئــم ابتال به 
صفحه  4 بیماری های کشنده را حتی زودتر ...  

هنگامی که دونالد ترامپ قانون ممنوعیت مهاجرت هفت 
صفحه  5 کشور مسلمان را به اجرا گذاشت ... 

در ســری قبلی ســرویس گفت وگو در شــماره 701، 
صفحه  6 گفت وگویی را برای شما انتخاب کردیم ...  

لذت یک فیلم خوبدردسرهای امیرآیا فناوری پزشکان را بی نیاز می کند؟

رضا کاردر رستمی

صفحه  2 

اردویی که هم سن و سال ورودی ها شد 

پابوس عشق

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید

صفحه  3 

در کانال تلگرام روزنامه به پرونده نمره دهید:
https://t.me/sharifdaily

فبا شماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com (



 2

حامی محرومین 
گروه خیریه فردای ســبز عملی متفاوت با فعالیت های پیشــین خــود انجام داده 
است. این گروه خیریه در نظر دارد طرحی به نام »ترنم وصل« را اجرایی کند. آن ها 
در نظر دارند در این طرح امکان ســفر زیارتی بــرای 135 خانواده محروم را فراهم 
کنند. با پرداخت 10 هزار تومان می توانید در این کار خیر مشــارکت کنید و هزینه 

یکی از 3600  سهم این طرح را بخرید. اطالعات کامل تر را در سایت fardayesabz.sharif.ir بیابید. امکان 
پرداخت هزینه از راه های گوناگون مانند پرداخت از طریق شماره کارت، شماره حساب، پرداخت آنالین و از 

طریق تلفن همراه وجود دارد. 

گردهمایی فرصت های شغلی در سالن جباری
هفتمین دوره نمایشــگاه کار دانشگاه صنعتي شــریف در روزهای 1 تا 3 اسفندماه 
1395 در سالن استاد جباری برگزار خواهد شد. نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف 
به صورت سالیانه برگزار می شــود و هدف از برگزاری این نمایشگاه، تبادل اطالعات 
جویندگان کار و شرکت هاســت که البته درآمدزایی تقریبًا خوبی هم برای دانشــگاه 

دارد. این نمایشگاه یکی از مهم ترین رویدادهای درخورتوجه شرکت های خارج از دانشگاه است؛ زیرا با دستی 
پر از رزومه شریفی ها به شرکت بازمی گردند و نیروهای تازه نفس و باهوش دانشگاه را گزینش می کنند. بازدید 

از این نمایشگاه درصورت ثبت نام برای عموم رایگان است. برای ثبت نام به jobfair.sharif.ir  مراجعه کنید.

بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 703  سه شنبه 26 بهمن 1395 شریف نیوز

انتخابــات مهم شــورای صنفی امــروز در    
واحدهــای مختلف از صبح تــا عصر برگزار 
خواهــد شــد. کم وکیــف انتخابــات را در 

گزارش صفحه 3 بخوانید.

جامعه اسالمی تریبون آزاد برگزار می کند.    
موضوع این تریبون آزاد »مســئله پیشرفت 
در عهــد جمهوری اســالمی« اســت که از 
ساعت 12:45 در ضلع جنوبی ساختمان 

ابن سینا برگزار خواهد شد.

مناظــره دکتــر مالئــک و دکتــر جلیلی با    
موضــوع »از آرمان هــای انقــالب 5۷ تــا 
کاســتی های نظام 95« امروز ســاعت 13 
در آمفی تئاتر مرکزی به همت بسیج برگزار 
می شود. با توجه به سوابق فکری و اجرایی 
این دو اســتاد پیش بینی برنامــه ای داغ را 

داریم.

کارگاه آموزشــی علم داده ها وچالش های    
پیاده سازی آن درکســب وکار، چهارشنبه 
2۷بهمن ســاعت 15تا1۷ در محل سالن 
جلســات مجتمع خدمات فنــاوری برگزار 

می شود.

مراســم عزاداری ایــام شــهادت حضرت    
فاطمه)س( با ســخنرانی حجت الســالم 
حســن پور، در روزهــای 23تــا25 بهمن 
بعدازنماز ظهروعصر درمســجد دانشگاه 

برگزار می شود.

اولین نمایشــگاه فروش نقدی و اقساطی    
لپ تــاپ، موبایــل، تبلــت و لــوازم جانبی 
آواکالشــریف  و  شــریفا  باهمــکاری 
درمــکان  تا11اســفند  از30بهمــن 
ساختمان شــهیدرضایی برگزار می شود. 

پول هایتان را جمع کنید.

   کارگاه آموزشــی صعــود بــه قلــه ســات 
درتاریخ 29بهمن برگزار خواهدشــد. این 
برنامه را گروه کوه دانشــجویی شــریف در 

تاریخ5و6اسفند برگزار می کند.

دانشکده مهندسی کامپیوتر نهمین دوره    
مســابقه »نبرد هوش مصنوعی شــریف« 
را بــا حمایــت دیجــی کاال برگزارخواهــد 
کــرد. ثبت نــام و مرحلــه غیرحضــوری از 
تاریخ25تا30بهمن ازطریق ســایت انجام 

aichallenge.sharif.edu .می شود

عکس خبری

در هفته های گذشته خبر از جابه جایی 
جدیدی در یکی از مراکز دانشگاه 
شنیده شد. دوره خدمت مهندس 

دهبیدی پور در سمت ریاست مرکز رشد 
و کارآفرینی دانشگاه به پایان رسید و 

جای وی را دکتر طالبی گرفت. به این 
مناسبت و تقدیر از زحمات هشت  ساله 

مهندس دهبیدی پور، روز شنبه 
مراسمی در سالن کهربای دانشکده 

برق برگزار شد. در این مراسم،دکتر 
فتوحی، دکتر رشتچیان، دکتر 

تجریشی و دکتر روستاآزاد نیز حضور 
داشتند. 

کارگاه شعر شریف 
کانون شعر و ادب، کارگاه شعر را با حضور حسین جنتی، شاعر برگزار می کند. کارگاه 
در روزهای شنبه ترم جاری از ساعت 16:30 تا 1۸:30 برپا خواهد شد. هزینه آن 
هم برای دانشجویان شــریفی 30 هزار تومان است. اگر تمایل دارید در این کارگاه 
شرکت کنید، اطالعات خود را به همراه عکس کارت دانشجویی تان به آدرس ایمیل 

ksa.sharif@Gmail.com ارسال کنید. ناگفته نماند هزینه کارگاه برای غیرشریفی ها 300 هزار تومان است 
و دانشجویان شریف از تخفیف 90درصدی برخوردارند. اگر قصد شرکت در کارگاه را دارید، زودتر اقدام کنید 

که ظرفیت محدود است و فرصت اندک. 

بریم اسکی
دانشگاه شریف برای دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه تسهیالت ورزش اسکی 
را در پیســت توچال فراهم کرده است. این تســهیالت شامل بستگان درجه یک نیز 
می شود. برای استفاده از این تسهیالت متقاضیان می بایست در ابتدا ثبت نام کنند 
که این کار برای دانشجویان با مراجعه به آدرس تلگرام hadi_e_y@ و برای استادان با 

آدرس ایمیل a_tabrizi@sharif.ir و برای کارکنان با آدرس ایمیل   reza.khairdoost@gmail.com امکان پذیر 
است. پس از ثبت نام برای هماهنگی، با مسئوالن مؤسسه توریستی ورزشی مجید اسپورت تماس بگیرید و در 

نهایت با همراه داشتن کارت ملی به این مؤسسه مراجعه کنید.

هیئــت  الزهــرای  دانشگاه، امسال هم گزارش
به رســم همیشــگی  اش در اولین هفته 
نیم سال زمستانی، اردوی مشهد یا همان 
»پابوس عشق« را برگزار کرد. اردویی که با 
اهدافی چون ترویج فرهنگ اهل بیت )ع( 
و بهره بردن دانشجویان از تأثیرات معنوی 
زیارت امام رضا)ع( و همچنین آشــنایی 
دانشــجویان ورودی بــا هیئــت الزهرا و 
فعالیت های آن برگزار می شــود. مهلت 
ثبت نام این اردو از 1۸تا21 دی ماه و زمان 
برگزاری آن 19تــا22 بهمن بود. 1300 
نفر در این اردو ثبت نام کردند که ۷00 نفر 
از آن ها توفیق حضــور در این اردو را پیدا 
کردنــد. رفــت و برگشــت بــا قطارهای 
از   »غــزال«  لوکــس  و  چهارتختــه 
جذابیت های اردوی امسال بود که به کلی 
فضای رفت وآمد اردوی امسال را با تمام 
اردوهای دانشــگاه در ســال های اخیر 
متمایز کرد. از جمع استادان و مسئوالن، 
دکتر میرعمــادی، دکتر نجمــی، دکتر 
غفرانی، دکتر ملکی، دکتر آراستی، دکتر 
شعبانی، دکتر امامیان، دکتر فراهانی و 
حاج آقــا رســتمی در ایــن اردو حضور 

داشــتند. بــرادران در حســینیه ای در 
در  خواهــران  و  شــیرازی  خیابــان 
حســینیه ای در خیابــان امــام رضــا و 
متأهلین هم در سوییتی در خیابان امام 
رضا اسکان یافتند. اولین برنامه روز اول 
اردو، زیارت حرم امام رضا بود  و بعد از نماز 
ظهر دیــدار با دو خانواده شــهید افغان 
مدافع حرم برگزار شد. شهدایی که حضور 
در جمــع خانواده های آن هــا تجربه ای 
غریب و ویژه برای شریفی ها بود. روز دوم 
هم بازدید از آسایشگاه جانبازان و دیدار با 

خانواده شهید برونسی، موازی با برنامه 
تفریحی ســرزمین موج های آبی تدارک 
دیده شده بود که اســتقبال از همه این 

برنامه ها جالب توجه بود.
از برنامه هــای دیگــر اردو می تــوان بــه 
مناجات ســحر که هــر روز قبــل از نماز 
صبح برگزار می شــد، گعده با استادان، 
عــزاداری بــه مناســبت ایــام فاطمیه، 
شــرکت در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن 
و وداع بــا حضرت امام رضا اشــاره کرد. 
حجت االسالم مشکوری و  حجت االسالم 

رســتمی، مســئول جدید نهاد رهبری 
دانشگاه، دو ســخنران مراسم های اردو 

بودند.  
از جمله برنامه های فرهنگی اردو برگزاری 
نمایشــگاه کتاب با موضــوع خاطرات 
شهدا و ســخنان امام خمینی و معرفی 
چند کتاب در قالب پوســترهایی بود که 
در حســینیه نصب و چند سؤال در قالب 
مســابقه کتاب خوانــی از آن هــا طــرح 
شــده بود. از دیگر برنامه های تأثیرگذار 
اردو ســخنرانی حاج حسین یکتا، راوی 
اردوی راهیــان نور بود کــه خاطراتی از 
چند شــهید را روایت می کرد. خاطراتی 
که بیانگر ارتباط معنوی شهدا با امام رضا 
بود. روایتگری حاج حســین یکتا، پلی 
بود که حاضران در اردوی پابوس عشق را 
آرام آرام، آماده اردوی آخر اسفند، یعنی 

سفر »راه ناتمام« می کرد. 
زحمات بی چشمداشت و جهادی کادر 
برگزاری اردو نیز بسیار درخور توجه بود. 
بســیاری از اعضای ســتاد برگزاری اردو 
فرصت زیارت مفصل را هم در طول اردو 
نیافتند و ساعات بسیاری را برای تدارکات 
و برنامه های فرهنگی اردو صرف کردند. 

اردویی که هم سن و سال ورودی ها شد

پابوس عشق
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جداسازی آشغال می دهد طالی کثیف
گروه دوستداران محیط زیست دانشگاه صنعتي شریف و خانه محیط زیست شریف قصد 
دارد به منظور فرهنگ سازی و ترویج زندگی سالم و سازگار با محیط زیست، رویدادی بزرگ 
برگزار و ضرورت ها، مزیت ها و راهکارهایی در زمینه کاهش پسماند و ورود آن به چرخه 
بازیافت ارائه کند. این رویداد با عنوان رویداد پســماند در روزهای 30 بهمن و 1 اسفند 

سال جاری در مقابل سلف خواهران برگزار می شود محور اصلی رویداد پسماند برپایه ترویج کاهش مصرف، تفکیک 
پسماند و بازیافت مواد دورریز است. همچنین در کنار ترویج کاهش مصرف، ابزار و راهکارهای استفاده مجدد از 

مواد دورریز، از قبیل کاغذ، پالستیک، باتری و زباله های الکترونیکی در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

در کوه َنمیرید
واحد امداد گروه کوه دانشــجوی شــریف دوره »امداد کوهستان« برگزار می کند. 
این دوره در چهار روز 26 و 2۷ بهمن و 3 و 4 اســفند برگزار می شــود و مدرس آن از 
ناجیان سازمان هالل احمر است. دوره  امداد کوهستان همه ساله از طرف گروه کوه 
برگزار می شود که زمانش و سرفصل های ارائه شده در آن از جانب واحد امداد گروه 

کوه تعیین می شود. ســرفصل های این دوره عبارت اند از: احیای قلبی ریوی، دارودرمانی ، حمل مصدوم و 
شکستگی و آتل بندی. این سرفصل ها هم به صورت تئوری و هم به صورت عملی آموزش داده می شود. برای 

ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به telegram.me/sutmcg  مراجعه کنید.

حرف زیادیشماره 703  سه شنبه 26 بهمن 1395بــــــــخش  خـــــــبری

فقط دوزش بیشتر است 
مرتضی یاری  ترامپ این روزها کیسه بوکس 

خوبی است. می شود رفتارهایش را نکوهش کرد 
و ژست روشنفکری گرفت. از هر گروه و جریان و 
رنگی هم باشید، فرقی نمی کند انقالبی باشید یا 
خارج از دایره نظام، لیبرال باشید یا َسلفی، سیاه 
باشید یا چینی، مهاجر باشید یا مخالف غرب. به 
نظر همه، آن قدر رفتارهای او نامناسب و عجیب و 
نکوهیده است که به راحتی می توانید بر او خرده 
بگیریــد و کردار و گفتارش را ســرزنش کنید. اما 
تفاوت واقعی او با خیل سیاست مداران آشنا برای 
ما چیست؟  در همین ماجرای ممنوعیت صدور 
ویزا استدالل ترامپ چه فرقی با استدالل بیشتر 
سیاست مدارها، مدیران، پدران و خیلی های دیگر 
دارد؟ او در مقام ریاست جمهوری ایاالت متحده 
ورود اتباع چند کشور را برای امنیت سرزمینش 
پرخطر می داند. جدا از ابعاد حقوقی این دستور 
و اشکاالت احتمالی، ترامپ بر گزاره ای اصرار دارد 
که به گفته منتقدانش دلیل متقنی برای اثباتش 
ندارد. دلیلی مانند حمالت و رفتارهای تروریستی 
پیشین و حادثه های مشابه. پاسخ او به حرف های 
منتقــدان داخلــی اش چیســت؟ اتهــام بــه 
زمینه سازی برای سست کردن پایه های امنیت 
کشور، بازی در زمین دشمنان و دوستی با آن ها. 
همان اتهام هایی که مخالفانش به او در موضوع 
روابط با روسیه می زنند. دموکرات ها نگران رفتار 
دولت ترامپ با روسیه ای هستند که ترامپ نگاه 
متفاوتی به آن دارد. نگرانی ای که از اساس بیجا 
نیست؛ اما در زبان مردان سیاست، تا جایی پیش 
می رود کــه ترامپ را مهره پوتیــن بخوانند و به او 

تهمت نزدیکی با دشمنان سنتی را بزنند. 
استدالل های مدیران و سیاست مداران نزدیک 
ما نیز سرشار است از همین شیوه ها؛ مثاًل اتهام 
آب ریختن به آسیاب دشمن. استداللی که خالی 
از حقیقت نیســت. آب ریختن به آســیاب آن ها 
که با ما ســر دوســتی ندارند البد باید دغدغه هر 
سیاست مداری باشد؛ اما درباره تبدیل شدنش 
به چماقی برای ســرکوب رقیب چــه باید گفت؟ 
ما هر روز شاهد سرزنش نوشته ها و سخنرانی ها 
و رفتارهای بســیاری به بهانه زمینه ســازی برای 
اســتفاده دیگــران و تضعیف مدیران هســتیم. 
مدیران بســیاری به جای پاسخ به عملکردشان، 
منتقدان را به زمینه ســازی بــرای تهدید امنیت 
متهم می کننــد. همان کاری کــه ترامپ بینوا با 
منتقدان دستور اجرایی اش می کند، با این تفاوت 
که موضوع ترامپ به امنیت ربط مســتقیم تری 
دارد! اینکه ترامپ قاضی های آمریکا را مســئول 
حــوادث امنیتی آینده کشــورش تصــور کند، 
بســیار منطقی تر اســت تا وقتی نقــد عملکرد 
مدیران محترم را به زمینه ســازی برای دشمنان 

خارج نشین ربط می دهند. 
بــاور کنید تفاوت ترامــپ با همه، بیــش از رنگ 
موهایش نیســت. او رفتارهای آشنای خیلی ها 
را تندوتیزتر و داغ تر بروز می دهد. ادعای تفاوت 
ماهوی ترامپ با ما راهی است برای پنهان کردن 

رفتارهایی که هرروزه شاهد و عامل آن هستیم. 

پس از اعــالم نتایج  بررســی صالحیت گزارش
نامزدهای انتخابات، روزنامه گزارشــی 
درخصوص اهمیت انتخابات شــورای 
صنفــی بــه همــراه بررســی جــدول 
صالحیت شــده  تأییــد  نامزدهــای 
دانشکده ها منتشر کرد که بازخوردهایی 
از ســوی شــورای صنفی فعلی داشت. 
جواب های شــورای صنفی قابل تأمل 
اســت. اول اینکه، دلیــل اصلی غیبت 
بسیاری از دانشکده های بزرگ دانشگاه 
)از لحاظ جمعیت( مثل برق، مکانیک 
و... در فهرســت نهایــی نامزدهــای 
تأییدصالحیت شده برای انتخابات، نه 
استقبال کم، بلکه آیین نامه جدید وزارت 
علوم بــود. بــر اســاس ایــن آیین نامه 
تعــدادی حداقلــی برای صــدور مجوز 
انتخابات واحد تعیین شــده اســت.  بر 
همین اساس حداقل تعداد نمایندگان 

دانشکده ها را در جدول می بینیم.
دوم اینکــه، در بحث احــراز صالحیت 
نامزدها، مشــخصات دانشجوی واجد 
شــرایط در آیین نامه آمده اســت. آنچه 
در این رابطه بســیار حاشیه ســاز بوده، 
بندی است درباره رعایت شئون اخالقی 
دانشجویی که تصمیم گیری درخصوص 
آن بر عهده کمیتــه نظارت بر انتخابات 
بوده اســت. معیاری که به نظر می رسد 
وزارت علوم به وسیله آن بیشتر خواسته 
است دست مســئوالن دانشگاه ها را در 
ردصالحیت افراد باز بگذارد. همین بند 
باعث شد بسیاری از افراد بدون دلیلی 
قانع کننده که امــکان اندازه گیری آن 
وجود داشته باشد، ردصالحیت شوند؛ 
از آن جملــه می توان به دو دانشــجوی 
دکتری در یکی از دانشــکده ها اشــاره 
کــرد. موضوعی کــه باتوجه به مســیر 
پرپیچ و خم پذیرش دانشــجوی دکتری 

بسیار عجیب به نظر می رسد.
شــورای نظــارت بــر انتخابــات شــورا 
کــه یکــی از وظایــف اصلــی آن تأیید 
صالحیت نامزدهای انتخابات اســت، 
متشــکل اســت از معاون دانشجویی، 
قائــم مقام معــاون دانشــجویی، مدیر 
امور دانشجویی، دبیر شورای صنفی و 
نماینده ای از واحد حقوقی دانشــگاه. 
کمیتــه ای که بــه ادعای دبیر شــورای 
صنفی، در ایــام پیش از انتخابات هرگز 
با تمــام نفرات برگزار نشــد. ضمن آنکه 
برای بررســی وضعیت شــئون اخالقی 
دانشــجویی، از رئیــس هر دانشــکده 
استعالم می کردند که طبعًا برای تفسیر 

این بند به تعداد رؤســای دانشکده ها، 
سلیقه وجود دارد. همچنین بسیاری از 
رؤسای دانشــکده ها شناخت کاملی از 
تمام افراد دانشــکده ندارند و نیاز است 
درمــورد وضعیت آن هــا تحقیق کنند. 
جالــب اســت آن دانشــجویان دکتری 
بــرای گرفتن کرســی بســیار محدود و 
باارزش دکتری شریف، یک بار از آزمون و 
مصاحبه کمیته ای گذشته اند که رؤسای 
دانشکده ها بســیار در آن تعیین کننده 
هســتند. تمام این اتفاقات باعث شــد 
144 نفر ثبت نام کننده برای انتخابات 
که به گفته دبیر شــورا، 50درصد بیش 
از دوره گذشته است، به ۷9 نفر کاهش 

یابد.

قوانین عجیب انتخابات
در آیین نامه انتخابات دو مورد مهم وجود 
دارد که یکی از آن ها امیدوارکننده است 
و دیگــری می توانــد حواشــی اجرایی 
بســیاری را درپی داشــته باشــد. اولی 
وجود عبارت »انتخابات مجدد« اســت 
که مختص واحدهایی اســت که تعداد 
نامزدهای آن ها به حد نصاب نرســیده 

اســت. یعنی تا چند وقت دیگر، مجددًا 
فراخوانی داده می شود و فرایند ثبت نام 
از اول صورت می گیــرد که تاریخ دقیق 
آن هنوز مشخص نیست. اما موضوعی 
که می تواند  در عمل احتمال بی نتیجه 
مانــدن انتخابات را افزایــش می دهد، 
قانونی است که براساس آن باید حداقل 
25درصد از واجدان شــرایط رأی دادن 
در هر واحد در انتخابات شــرکت کنند 
تا انتخابات رسمیت داشته باشد؛ لذا با 
توجه به آنکه انتخابات فقط امروز برگزار 
می شــود، احتمال آنکه این امر محقق 
شود، کم به نظر می رسد. واقعیت تلخ اما 
مشارکت نکردن دانشجویان است که در 
این آیین نامه نادیده گرفته شده است. 
البتــه دلیل این مشــارکت نکردن لزومًا 
نادیده گرفتن آن از طرف دانشــجویان 
نیســت، بلکه بســیاری از دانشجویان 
ممکن اســت در آن روز کالس نداشــته 
باشند و به دانشگاه نیامده باشند. این 
موضوع درمورد دانشجویان کارشناسی 
ارشد بیشتر اتفاق می افتد، زیرا بسیاری 
از آن ها روزهای محدودتری به دانشگاه 
می آیند.  شرط دومی که از این انتخابات 

باید رعایت شود، این است که افراد فقط 
درصورتی انتخاب خواهند شد که نصف 
به عالوه یک رأی از کل آرا را کسب کرده 
باشند. این در حالی است که تا امسال 
اکثر افراد انتخاب شــده، با آرائی کمتر 
از این وارد شــورا شــده بودند. امری که 
با توجه به فرهنگ تک رأی دادن بســیار 

محتمل است اتفاق بیفتد.

آرزوهای تکراری
وقتــی به ایــن اتفاقــات می نگریم، یاد 
آرزوهای تکــراری و متأســفانه قدیمی 
دانشــجویان میفتیــم. آرزوهایی چون 
کاش شــفافیت بیشــتری بــود، کاش 
حمایــت بیشــتری بــود، کاش اعمال 
ســلیقه های کمتــری بــود و... . امید 
دیگــری کــه دانشــجویان داشــتند، 
اســتفاده از همان مزیت هیئت امنایی 
بودن دانشــگاه بود که در برخی اوقات 
برای اصالح آیین نامه  های وزارت علوم 
به کار می آمد. آرزوی آخر هم اینکه کاش 
در دانشکده ها آن قدر افراد دغدغه مند 
و مســئولیت پذیر وجود داشت تا امروز 
مجبور نشویم به امید دیگران بنشینیم.

دردسرهای آئین نامه جدید وزارت علوم برای انتخابات شورای صنفی

نرسیدن به حد نصاب

جمعیت کل واحد واحد
استعالم اول

جمعیت کل واحد 
استعالم دوم

اختالف حالت 
اول و دوم

درصد اختالف 
حالت اول و دوم

حداقل داوطلب 
حالت اول

حداقل داوطلب 
حالت نهایی

1414%24-393-16141221مهندسی برق
1414%1-9-10۸010۷1خوابگاه طرشت3
1410%29-352-1222۸۷0مهندسی مکانیک

1410%26-300-1145۸45مهندسی شیمی و نفت
1010%2-1۸-۸51۸33خوابگاه احمدی روشن

1410%26-29۸-1125۸2۷مهندسی کامپیوتر
1010%32-303-934631مهندسی عمران
1010%6-34-6105۷6خوابگاه طرشت2
106%40-319-۸004۸1مهندسی هوافضا
106%29-1۸2-63044۸مهندسی صنایع

106%32-201-622421علوم ریاضی
106%30-153-509356مهندسی علم و مواد

106%34-1۷4-514340فیزیک
66%22-۸6-39330۷شیمی

106%4۷-263-564301مدیریت و اقتصاد
66%۷-1۸-250232خوابگاه مصلی نژاد

66%1-2-23022۸خوابگاه شهید وزوایی
66%21321631خوابگاه شادمان 

66%20۷21252خوابگاه شهید شوریده
66%2-2-124122خوابگاه متأهلی
66%4-5-126121خوابگاه آزادی

66%5۷-102-1۷9۷۷مهندسی انرژی
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تصور کنید تراشه ای  علمی
قــادر باشــد عالئم ابوذر تمسکی

ابتال بــه بیماری های کشــنده را حتی 
زودتر از آزمایشگاه های پیشرفته و مجهز 
تشخیص دهد، دوربینی با نگاه دقیق به 
ســاختار مولکولی قرص ها، قرص های 
تقلبی را مشخص سازد و سیستمی تنها 
با تحلیل واژگان بیان شــده فــرد بتواند 
بیماری ذهنی او را مشخص کند. شرکت 
IBM ادعــا می کنــد کــه ترکیب هوش 
مصنوعی با ســخت افزارهای جدید هر 

سه امکان فوق را فراهم خواهد کرد. 
آزمایشگاه های پژوهشی IBM هم اکنون 
از طریــق ترکیــب سیســتم های هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشینی موجود با 
کیت های جدیدتری که شامل سیلیکون 
بازطراحی شده و سنسور های میلی متری 
با آرایه فاز موجی اســت، درحال تالش 
برای عملی کردن این ایده ها هستند. این 
کیت ها در سیستم های فراتصویربرداری 
به کار خواهند رفت، سیســتم هایی که 
قادرند عالوه بر تصویربرداری در محدوده 
بینایی انسان و نور مرئی، از سایر نواحی 
طیف الکترومغناطیســی که ما قادر به 
دیدنش نیستیم نیز تصویربرداری کنند. 
فراتصویربرداری با ترکیب این اطالعات و 
دوربین های قدرتمند و دیگر سنسورها، 
پزشکان را قادر می سازد تا قرص ها را در 
سطح مولکولی مشاهده کنند و تشخیص 
دهند آیــا داروی مطمئنی هســتند، یا 
جزء درمان هایی هســتند که بازار چند 
میلیارد دالری داروهــای جعلی را رونق 

می بخشــند. راشــیک پارمار مدیر فنی 
IBM می گوید: »اگرچه سخت افزار مورد 
نیاز برای تجاری سازی فراتصویربرداری 
هم اکنون وجــود دارد، نیاز بــه کارهای 
بیشتری وجود دارد. سنسورهای موجود 
باید ســاده تر و کوچک تر شوند تا هزینه 

آن ها کاهش یاید«. 
فراتصویربــرداری  فنــاوری  اگرچــه 
احتمااًل تا پنج سال آینده در خودروهای 
خودکار و بدون راننــده و کمی بعدتر در 
صنعت داروســازی به کار خواهد رفت، 
دلیلی نــدارد تا بــه همین جــا محدود 
شــویم. گوشــی های همراه هوشــمند 
نیــز می توانند از این فناوری اســتفاده 
کنند و بدیــن ترتیب افــراد می توانند با 
کیت های تصویربرداری و سنسورهای 
به کارگرفته شــده در گوشی همراه خود 
غذایشــان را  اســکن کنند؛ برای مثال 
افراد دارای حساسیت می تواند رد مواد 
حساســیت زا در غذای مصرفی خود را 
بیابند و از خــوردن آن اجتنــاب کنند. 
همچنین دندان پزشکان قادر می شوند 
با فراتصویربرداری دندان های معیوب را 
شناسایی کنند و اطالعات به دست آمده 

از پرتو ایکس را تکمیل کنند.
در ســال های آتی IBM در همین راستا 
تــالش خواهد کــرد تا بــا اســتفاده از 
هوش مصنوعــی و روش های تجزیه ای 
جدید »آزمایشگاه روی تراشه« را تولید 
کند. دســتگاهی در انــدازه جیبی که 
می تواند یک قطره خون یا سایر مایعات 
بــدن را تجزیــه و تحلیل کنــد و حضور 

باکتری هــا، ویروس ها یا ســایر عناصر 
مثل پروتئین های مربوط به بیماری ها 
را تشــخیص دهد. به این ترتیب به جای 
اینکــه منتظــر آزمایش های چنــد روز 
و هفتــه ای بــرای تشــخیص ویروس ها 
در خون باشــیم، این آزمایشــگاه های 
کوچک مســتقر روی تراشــه می توانند 
کوچک ترین رد ارگانیســم ها را بیابند. 
هرچند شاید بهترین مزیت این فناوری 
امکان شناسایی زودهنگام بیماری ها، 
قبــل از بروز هر نشــانه ای باشــد؛ برای 
مثال بیماری آلزایمــر را در نظر بگیرید. 
تغییرهای زیســت عصب شناســی که 
منجر به نشــانه های بیماری می شوند، 
قبــل از آنکــه آن نشــانه ها بــرای بیمار 
محســوس شــوند، بــروز می یابنــد. با 
آزمایش خون فرد با نشانگرهای زیستی 
در فواصل منظم، می توان وقوع بیماری 
را پیش بینــی و درصــورت نیــاز برنامه 
درمانــی را آغاز کــرد. اگرچــه تجزیه و 
تحلیل محتوای خون در ســطح نانو  به 
قدرت پردازش هوش مصنوعی عظیمی 
نیاز دارد، بزرگ ترین چالش IBM برای 
تولید تجاری آزمایشــگاه روی تراشــه، 
به ســیلیکون مربوط می شــود. پارمار 
می گوید: »ایــن چیپ هــا هم اکنون تا 
ســطح 20 نانومتــر را ارزیابی می کنند 
که تصویر خوبی در آن ســطح از چیزها 
می دهــد و رؤیــت ویروس هــا را ممکن 
می ســازند. افزایــش وضــوح تصویــر 

کارهای بسیار بیشتری را می طلبد«.
ســالمت ذهنی نیز حوزه دیگری است 

که با ورود هوش مصنوعی دســتخوش 
دگرگونی های بسیار می شود و اطالعات 
مفیدی را در اختیار پزشکان قرار می دهد. 
IBM تا دو سال آینده، نمونه اولیه سیستم 
یادگیری ماشــین خود را خواهد ساخت 
که به متخصصان ســالمت روانی کمک 
می کند تنها از طریق محتوای کالم بیمار 

بتوانند به بیماری او پی ببرند.
گفتار، هم اکنون جزئی کلیدی است که 
پزشــکان و  روان پزشکان برای تشخیص 
شــروع بیماری روانــی از آن اســتفاده 
می کنند. IBM امیدوار اســت تا هوش 
مصنوعی بتواند این کار را از طریق تحلیل 
آنچه بیمار به پزشک خود می گوید یا در 
فید توییتر خود می نویسد، انجام دهد. 
پارمار دراین باره می گوید: »ما ســال ها 
پژوهش هایــی جــدی دربــاره ارتبــاط 
بین واژگان و تبعــات انتخاب واژگان در 
زمینه های مشخص داشــته ایم و این به 
ما کمک کرد تا نمایه های روانی بسازیم. 
دســتور کار پژوهش ما در این حوزه این 
است که مشــخص کنیم آیا استفاده از 
واژگان در آن زمینــه به فهم بینش روانی 
فرد کمک می کند«. قطعًا در آینده ورود 
این فناوری به ســایر عرصه های زندگی 
و خصوصًا پزشــکی را شــاهد خواهیم 
بــود. همان طورکه هم اکنــون نیز مرکز 
بیماری های نادر و تشخیص داده نشده 
در بیمارســتان ماربــورگ آلمان درحال 
استفاده از سیســتم رایانه ای شناختی 
برای حل برخــی از پیچیده ترین موارد 

درمانی است.

برنامه پنج ساله شرکت IBM برای تشخیص زودهنگام بیماری ها

آیا فناوری پزشکان را از تشخیص بیماری ها بی نیاز می کند؟

شماره 703  سه شنبه 26 بهمن 1395

»علم و دین« و مواجهه با 
سؤاالتی که جرئت می خواهد 

 Is the community of" جواد درویش 
 world religions, including the Church,
 ready to enter into a more thorough-going
 dialogue with the scientific community
[…]? Is the scientific community now pre-
pared to open itself to Christianity, and in-
deed to all the great world religions, work-

 ing with us all to build a culture that is more
 humane and in that way more divine? Do we
 dare to risk the honesty and the courage that
 this task demands?" Pope John Paul II
این جمالت بخشی از پیام پاپ ژان پل دوم برای 
همایش علم، فلسفه و الهیات است که رصدخانه 
واتیکان در ســال 19۸۷ برگزار کرد. پاپ به طور 
خالصه در این جمالت می پرســد: »آیا جامعه 
دینی آماده گفتگویی تمام عیار با جامعه علمی 
هســت؟ آیا جامعه علمی آماده اســت به همراه 
مســیحیت و دیگر ادیان، فرهنگی انســانی تر و 
الهی تر را ســامان دهد؟ برای این امر خطیر که 
صداقت و شجاعت می طلبد، آیا ما جرئت داریم؟

ایــن همایش بــا دعــوت پــاپ از فیلســوفان، 
الهی دانان و دانشــمندان علــوم طبیعی برگزار 
شــد و در آن همه به اتفاق نظر گفتند مهم ترین 
موضــوع مشــترک مــا در حــال حاضــر »فعل 
الهــی از منظر علمی« اســت. بعــد تصمیم بر 
آن شــد کــه در طــول ده ســال، پنــج همایش 
علمی با عناویــن »کیهان شناســی کوانتومی 
و  »آشــوب  قوانیــن طبیعــت«)1993(،  و 
»زیست شناســی    ،)1996 پیچیدگــی«)
»انســان  تکاملــی«)199۸(،  و  مولکولــی 
»مکانیــک   ،)1999 عصب شناســی«) و 
کوانتومــی«)2002( و همگــی بــا زیرعنــوان 

»نظرگاه علمی به فعل الهی« برگزار شود.
 دانشــمندان طــراز اول به همراه فیلســوفان و 
الهی دانان ســعی کردند به این ســؤاالت پاسخ 
دهند که با وجــود تبیین های تقریبًا کامل علوم 
ذکرشده از جهان، دیگر چه نیازی است به خدا؟ 
چه جایی برای فعل خدا در میان قوانین علمی 
باقی مانده است؟ و چگونه باید آن را توضیح داد؟

آیا این سؤاالت فقط مبتال به دنیای غرب است؟ 
آیا دانشمندان، نخبگان، روحانیان و فیلسوفان 

ما نباید به این سؤاالت پاسخ دهند؟ 
موضوع »فعل الهــی در طبیعت« بعــد از آن به 
مهم ترین مســئله علم و دین جهان تبدیل شد؛ 
به طوری که فقط برای مثال مرکز علم و دین ایان 
رمزی وابسته به دانشگاه آکسفورد، برای مدت 
سه ســال 2/4 میلیون دالر را به همین موضوع 

تخصیص داد. 
بنابراین جوابی تنزه طلبانه این است که بگذاریم 
مثل ســایر تحــوالت علمــی و فرهنگــی، این 
پژوهش ها هم در غرب انجام شــود و ما درنهایت 
فقط از پاسخ های آن ها اســتفاده کنیم! اما اگر 
به تعبیر پاپ ما جرئت مواجهه با این ســؤاالت را 
داریم، می توان از دانشگاه خودمان شروع کرد. 

الیگو و این بار تولید امواج گرانشی
حدود یک ســال پیش بود که رصدخانه تداخل ســنج لیزری امواج گرانشــی یا به 
اختصار الیگو )LIGO(، بزرگ ترین کشــف علمی ســال 2016 یعنی نخســتین 
آشکارسازی امواج گرانشــی را اعالم کرد. حاال مشخص شده است که الیگو فقط 
آشکارســازی برای امواج گرانشی نیســت، بلکه می تواند بهترین تولیدکننده این 

امواج نیز باشد. بلیندا پانگ، فیزیکدان کلتک می گوید: »وقتی ما الیگو را برای آشکارسازی تنظیم می کنیم، 
در واقع آن را برای نشر امواج هم تنظیم کرده ایم«. پنگ و همکارانش این ادعا را با مدلی ریاضیاتی کوانتومی 

آزمودند و متوجه شدند الیگو واقعا امواج گرانشی هم تولید می کند.

ساخت نخستین نمونه هیدروژن فلزی
فیزیک دانان دانشــگاه  هاروارد موفق شدند برای نخستین بار هیدروژن را به شکل 
فلزی دربیاورند. در ســال 1935 دو فیزیک دان به نام های اوژن ویگنر و هیالرد بل 
پیش بینی کرده بودند که در فشارهای بسیار زیاد، پیوندهای عادی میان اتم های 
هیدروژن شکسته شده و الکترون ها قادر به حرکت آزاد می شوند. حاال بعد از ۸0 سال 

این هدف با فشرده کردن هیدروژن در فشار بسیار شدید بین دو الماس بسیار خالص محقق شده است. نتایج 
این پژوهش که در نشــریه ساینس به چاپ رسیده است، هنوز در مرحله نظریه قرار دارد. درصورت موفقیت، 
شاهد جهشی در ابررسانایی دمای عادی و همچنین سوختی قدرتمند و سبک برای موشک ها خواهیم بود.

علمــــــــــــــــــــــــــی نسبت طالیی
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راه اندازی اتاق تمیز دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر : مراســم آغاز به کار اتاق تمیز هم زمان با افتتاح برج 
فناوری و ســاختمان دانشکده مدیریت و گروه مســتقل شیمی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر، با حضوردکتر اســحاق جهانگیری، دکترســورنا ستاری و مهندس سید 
حسین هاشمی در محل برج فناوری این دانشگاه برگزار شد. سرپرست اتاق تمیز 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حاشیه این مراســم گفت: »اتاق تمیز، فضایی تمیز است که از انواع آلودگی و 
ذرات معلق بسیار ریز، عاری نگه داشــته می شود و به منظور انجام آزمایش ها و تولید محصوالتی که نیازمند 
این دقت هستند، مانند تولید قطعات ممز MEMS و قطعات فضایی و اپتیکی مورد استفاده قرار می گیرد«.

بررسی برنامه راهبردی سه دانشگاه برتر کشور
دانشگاه صنعتی اصفهان: نشست هم اندیشی مسئوالن تدوین برنامه راهبردی سه 
دانشگاه برتر کشور، در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. در این نشست مسئوالن 
دانشگاه های صنعتی اصفهان و تربیت مدرس و صنعتی شریف، برنامه های راهبردی و 
فرایند تدوین این برنامه ها را بررسی و مالحظات پیاده سازی آن را مطرح کردند. مجری 

طرح تدوین برنامه تحول دانشگاه صنعتی اصفهان با برشمردن دستاوردهای طرح، آن را به مثابه ساختمانی 
دانست که مفاهیم پارادایم تحول، اصول، مضمون و محورهای تحول در آن نقش مهم زیرسازی را بر عهده دارند. 

دکتر آراستی، دبیر شورای برنامه ریزی راهبردی دانشگاه صنعتی شریف، نماینده دانشگاه در این نشست بود.

نیویــورک، ایثــاکا:  کمی آن سوتر
هنگامی کــه دونالد مترجم: حسین رجبی

ترامپ قانــون ممنوعیت مهاجرت هفت 
کشور مســلمان را به اجرا گذاشت، مردم 
کشورهای مختلف به شدت به آن اعتراض 
کردنــد. برنامه هــای تلویزیونی مختلف 
درمورد قانونی و اخالقی بودن یا نبودن این 
اقدام صحبــت کردند. امــا در میان این 
اعتراض ها و تشــنج ها که کشــور را در بر 
گرفته اســت، فردی قــرار داشــت با نام 
»امیــر«. امیــر کــه نمی خواهــد نــام 
خانوادگی اش منتشــر شود، برای برنامه 
مشترک تحقیقاتی میان دانشگاه ُکرنل و 
دانشگاه فناوری چالمرز سوئد، در روز 2۷ 
ژانویــه در پــرواز بــه ســمت فــرودگاه 
جان اف. کندی بود. در ابتدا وی مســافر 
ایرانی عادی ای در پرواز به ســوی آمریکا 
بود. اما در طول پرواز، ترامپ دستور اجرای 
فرمانــش را امضــا کرد. هواپیمــای امیر 
ســاعت ۸:30 شــب به زمین نشســت. 
بااین که این اولین سفر او به آمریکا نبود، 
احساس کرد هنگام ورود به فرودگاه شرایط 
عادی نیست. دستور ترامپ مانع ورود امیر 
بــه آمریــکا می شــد و وی بایــد تصمیم 
می گرفت یا اخراج شــود –کــه مانع ورود 
مجددش به آمریکا تا 5 سال بعد می شد– یا 
باید به اختیار خودش برگه صرف نظرکردن 
از ویزایش را امضا می کرد. امیر می گوید: 
»چیزی که مرا متعجب کــرد، این بود که 
وقتی در استکهلم سوار هواپیما شدم، یک 
دانشــجوی قانونی بودم و هنگامی که از 
هواپیما پیاده شدم، غیرقانونی شدم!«. 
۷ ساعت بعد از ورود به فرودگاه بود که امیر 

متوجه تغییرات رخ داده شد. مأموران وی 
را از بقیه جدا کردند و بــه اتاقی بردند که 
گروهی دیگر پیش از او آنجا بودند و همگی 
از علت جداکردنشان بی خبر. امیر ادامه 
می دهد: »مأموران هم اصاًل نمی دانستند 
این فرمان اجرایی دقیقًا چیســت. واقعًا 

هرج و مرج بود«.
حــدود 1 بامداد 2۸ ژانویه به او دســتبند 
زدند و از ترمینال 4 فرودگاه به ترمینال 1 
بردند، از مسیری مخصوص که از مقابل 
انبــوه تجمع کننــدگان معتــرض به این 
قانون در فرودگاه نباشد. امیر تاکنون در 
این شرایط قرار نگرفته بود. نه دستبند به 
او زده بودند نه دســتگیر شده بود. بیشتر 
زمــان زندگــی اش به تحصیل گذشــته 

بود، چه دوران کارشناســی در ایران و چه 
ارشــد در ســوئد. او می گویــد: »در ابتدا 
ترسیده بودم. وقتی دستبند زدند و مرا به 
ساختمانی بردند، واقعًا ترسیدم. تاکنون 
چنین چیــزی را تجربــه نکرده بــودم«. 
امــا در همان شــرایط بحرانی کــه ماه ها 
برنامه ریــزی تحصیلی اش را تمام شــده 
می دیــد، برخورد خوب مأمــوران گمرک 
مرزی آمریکا –که آن ها هم به همان اندازه 
سردرگم بودند– وی را کمی آرام کرد. امیر 
ادامه می دهــد: »آن ها برخــورد گرمی 
داشتند و با من شوخی می کردند. آن ها 
توضیح دادنــد که به علــت تصویب این 
قانون مجبور به این کار شده اند«. امیر در 
آن ساختمان با تعداد دیگری از شهروندان 

خاورمیانــه ای با شــرایط مشــابه مواجه 
شــد، اما اجازه صحبت با آن ها را نیافت. 
ساعت 4 بامداد بود که به آن ها گفتند چه 
اتفاقی افتاده است. درنهایت امیر تصمیم 
گرفت درخواســت پس گرفتن ویزایش را 
امضا کند. او حدود 12 ســاعت بعد را در 
همان اتــاق بود و بعد در پــرواز دیگری به 
اروپا بازگشت. بدین شکل ماه ها تالش و 
انتظار امیر برای دریافت ویزا عماًل به هیچ 
تبدیل شد. هدف سفر او به نمایندگی از 
دانشگاهش برای کار مشترک پژوهشی 
بود؛ اما قانون ترامپ این سفر را به سرعت 

به پایان رساند.
لغو ســفر امیر فرصت همکاری پژوهشی 
میان دو دانشــگاه را از بین برد. از ابتدای 
ســال تحصیلــی 2016-1۷ جمعیــت 
دانشگاه ُکرنل شــامل 29 دانشجو و 20 
عضو هیئت علمی است که شهروندهای 
کشــورهایی هستند که مشــمول قانون 
ترامپ می شــوند. قانون ترامپ بنا بود از 
ورود تروریست ها به کشور جلوگیری کند؛ 
اما اگر امثال امیر را در نظر بگیریم، محدوده 
اجرایی این قانون فراتر رفته است: توقف 
فعالیت های پژوهشــی و همکاری های 
مشترک میان ایاالت متحده و شهروندان 
این هفت کشور. دانشگاه هاروارد در سوم 
فوریه به همراه دیگر دانشگاه های مستقر 
در ماساچوست فایلی را برای دادگاه تهیه 
کردند که قانــون ترامپ را به دلیل »توقف 
جریان آزاد ایده ها و افراد که برای پیشرفت 
یک جامعه دموکراتیک حیاتی است« به 
چالش کشیدند. با این حال دانشگاه ُکرنل 
حاضر نشد به این دانشگاه ها ملحق شود.

تجربیات دانشجوی ایرانی در مواجهه با قانون ممنوعیت مهاجرت ترامپ

دردسرهای امیر

کمیک برگزیده
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اخالق حرفه ای مهندسان 
دانشــگاه دلفــت: واحــد درســی جدیدی 
با نام اخــالق حرفــه ای برای مهندســان، در 
بخش آمــوزش آنالین دانشــگاه دلفــت ارائه 
شــده اســت. فارغ التحصیــالن مهندســی 
در هلنــد که ســابقه کاری حداقل پنج ســاله 
دارند، می توانند درخواســت عنوان حرفه ای 
از مؤسسه ســلطنتی مهندســان بدهند. این 
درس با هدف پوشش مرام نامه اخالق حرفه ای 
این مؤسســه تدوین شــده اســت؛ اما استاد 
درس معتقد اســت دانشــجویان کشــورهای 
دیگر هم می توانند از آن اســتفاده کنند. این 
درس اســتانداردهای رفتــار حرفه ای، اصول 
اداره اخالقــی و تعهداتی را بیــان می کند که 
مهندســان به جامعه، مشــتریان و شغل خود 
دارنــد. همچنیــن مطالعاتــی مــوردی ارائه 
می شــود و این فرصت برای شــرکت کنندگان 
فراهم است که تجربیات خود را تحلیل کنند و 
بدین ترتیب کاربردهای عملی و بازخوردهای 

محتمل را به عملکرد خود ببینند.
دکتر فن دی پوئل، استاد این درس که به مدت 
20 ســال در دلفت مشــغول اســت، می گوید 
شــرکت ها از مهندسانشــان می خواهنــد بــه 
امــور اخالق حرفه ای نیز حساســیت داشــته 
باشــند، بنابراین هم از طرف دانشــگاه، هم از 
طرف شرکت ها این درخواســت وجود داشته 
است. درواقع نه تنها اهمیت روزافزونی به امور 
اخالقی داده می شــود، بلکه مسائل اخالقی 
در مهندسی به خودی خود نیز با تغییر فناوری 
تکامل یافته اســت. فن دی پوئل در این رابطه 
می گویــد: »آن طور که من مشــاهده می کنم، 
باید میان مسائل اخالقی در مهندسی و مسائل 
اخالقی در فناوری تمایز قائل شد«. وی توضیح 
می دهد که در مهندســی مواردی مانند تضاد 
منافع یــا محرمانگی وجود دارند؛ اما مســائل 
اخالقی در فناوری مربوط به فناوری بخصوصی 
اســت. مثال حوزه رباتیک مســائل متفاوتی از 
زیست شناسی مصنوعی دارد. عالوه بر این در 
فناوری ذی نفعان و بازیگران بیشتری در مسائل 

اخالقی وجود دارند.
در نگاه فن دی پوئل ســؤاالت بــزرگ متعددی 
درباره علــم و اخالق مطرح اســت. همچنین 
فناوری هایی هستند که پتانسیل تبدیل جامعه 
را دارند؛ برای مثال عوامل مصنوعی هوشمند 
ممکن است نظر ما را درباره معنای انسان بودن 
تغییر دهند. به عــالوه مواردی از قبیل توانایی 
تولید اشــکال جدید حیات یا انســان هایی که 
دســتکاری ژنتیکی شده اند، سؤاالت اخالقی 
عمیقی را برمی انگیزند. فــن دی پوئل معتقد 
اســت که نباید تنها به این مســائل بزرگ تمرکز 
کرد؛ چراکه مســائل کوچک تر و گاه مهم تر نیز 
هســتند. وی به تعداد فــراوان آمریکایی هایی 
اشاره می کند که شغل خود را از دست داده اند. 
هرچنــد برخــی جهانی شــدن را مســبب آن 
می دانند، توســعه فنــاوری ازجملــه در زمینه 

رباتیک نیز از علل آن است.

روی خط خارج



پیشنهاد
اولین پیشنهادمان برای این هفته مصاحبه فوتبالی و جذابی با عالی جناب)!( علی 
پروین است. )بیخود چیزی به ما نبندید. ما پرسپولیسی نیستیم.( علی پروین آدمی 
است که مصاحبه غیرجذاب ندارد و خیلی از استقاللی ها هم عاشقش هستند. این 
مصاحبه را از اینجــا ببینیــد: video.varzesh3.com/video/117171  مصاحبه 

پیشنهادی دیگر، استقاللی است: www.aparat.com/v/LeEnk )استقاللی هم نیستیم. نکنید این کارها 
را.( آخرین پیشنهادمان هم مصاحبه کوتاه اما جالب با روباتی واقعًا پیشرفته است. مناسبت خاصی هم ندارد. 

.www.mehrnews.com/news/2334967 :همین جوری الکی. از اینجا بخوانید

سلطان لری
آنی که آن باال نوشته ایم، »َلری« است. خواندید »ُلری«؟ ممنون که شریف را انتخاب 
کردید. بگذریم. منظورمان از تیتر این بود که لری کینگ نه تنها فامیلی اش کینگ 
است، بلکه خودش هم در دنیای مصاحبه آدم سلطان و درجه یکی محسوب می شود 
)با این وضع خواندن، گفتیم احتمااًل الزم باشد حتمًا برایتان توضیح بدهیم(. قضیه 

این است که می خواهیم از این شماره چندتا از این مصاحبه کننده های خفن ایران و جهان را بشناسیم و از ایشان 
چیزهایی یاد بگیریم )خودمان را می گوییم. شما که هیچی!(. همچنین نکات جذابی مثل اینکه برای بعضی 

از آن ها این شغل چه درآمدزایی شگرفی داشته است و نیز جالب ترین مصاحبه هایشان. البته از شماره بعد.
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خب، حاال چه چیزی باعث جذابیت 
»آپارتمان« شده است؟

»آپارتمان« نگاهــی دارد به جامعه معاصر 
خــودش، به طــور خــاص اجتماع شــهر 
نیویورک. ممکن اســت برداشت سیاسی 
این باشد که فیلم می خواهد از فساد اداری 
و اخالقی آمریکا پرده برداری کند. فیلم را 
این طوری محدود کردن بی انصافی است. 
تهی کردن فیلم از پشتوانه فکری فرهنگی 
آن اســت. بله، این مفهوم را هم می شود از 
این فیلم اســتخراج کــرد و برخی از آدم ها 
عاشــق اســتخراج این مفاهیم هســتند. 
می توان گفت این فیلم درباره آدمی است 
که برای پیشرفت کاری حاضر است خیلی 
چیزها را فدا کند. می توان گفت این فیلم 
پیروزی غایی عشــق را فریاد می زند. این 
مفاهیم همه در این فیلم مســتتر هستند. 
اّما مطمئنم کــه این  فیلــم، آگاهانه برای 
نمایش فساد بوروکراسی آمریکایی نیست. 
ایــن فیلــم می خواهــد انســان را مطرح 
کند. جک لمون، فرد مک مورای و شــرلی 
مک لین، این سه شخصیت دائمًا در تالطم 
غریبی هســتند؛ به خصوص دو شخصیت 
اصلــی کــه تالطمشــان دم بــه دم عوض 
می شــود. حتی اگر جاهایــی خطاهایی 
از این ها ســر می زنــد، این هــا خطاهای 
انسانی هستند. نه خباثتی پشتش هست 
و نــه این ها را حقیــر می کنــد. بازی های 
این فیلم خیره کننده اســت. اما دیروز که 
برای همین مصاحبه فیلم را دوباره دیدم، 
از بــازی اضافه جک لمون در نیم ســاعت 
اول کمی آزرده شــدم. احساس می کردم 
حرکات زیادی دارد و ای کاش بیلی وایلدر 

کمی بیشتر کنترلش می کرد.
ولی جک لمون اساســًا این طوری 

است …
بله، جک لمون این است. اّما باید کنترلش 
می کردند. البته منظورم اوایل فیلم است. 
وقتی شــخصیت پردازی سرشت شیطان 
و ســودایی مزاج جک لمــون در فیلم تمام 
می شــود، قدری آرامــش بیشــتری پیدا 
می کند. انگار بیلی وایلدر هم ترجیح داده 
برای ترســیم شــخصیت او مقداری از این 

حرکات اضافی استفاده کند.
آیا ایــن به خاطر لحن کمــدی فیلم 
نیســت؟ فیلم بــه هر حــال کمدی 
است و حیرت انگیز این است که این 
کمدی هیچ از بــار تلخ و جّدی فیلم 

کم نمی کند.
بله فیلــم تلخی اســت. اما فیلم ســیاهی 
نیســت و تلخی فیلم بازی ها را شــیرین تر 
می کند. یعنی مالحتی که به طور ذاتی در 
وجود جک لمون و شرلی مک لین هستـ  
در ضمن شرلی مک لین در بقیه فیلم هایش 
هم اساســًا همین طور است تا آنجا که یادم 
می آیــدـ  در تضاد با حــوادث تلخی که این 

دو از سر می گذرانند، برجسته تر می شود. 
شرلی مک لین به نظرم در این فیلم بی نقص 
اســت و جک لمون هم در دوســوم پایانی 
فیلم جک لمونی می شود که برایم ایدئال و 
آرمانی اســت. جک لمون دیگر انگار اصاًل 
بازی نمی کند، بازی اش دیده نمی شــود. 
هــر کار ظریفی که انجــام می دهد به طرز 

باورنکردنی ای هوشمندانه است.
درباره کارگردانی بــه مفهوم خاص 

آن، دکوپاژ، چه می گویید؟
دقیقًا همان دکوپاژی است که من دوست 
دارم. هیچ چیز دیده نمی شود، انگار اصاًل 

دوربینی در کار نیست.
انگار نیســت. اما در واقع همیشــه 
جای دوربین بســیار حســاب شده 

است.
بله. حتمًا. همه اش حســاب شــده است، 
ولــی بــه دموکراتیک ترین شــکل ممکن. 
کارگردانی بــرای پنهان کــردن کارگردان، 
یا اگر بخواهم تعمیم دهم ایــن واژه را باید 
بگویم: »بــرای دیده نشــدن کارگردان« و 
این دیده نشدن کارگردان از خصیصه های 

کارهای بیلی وایلدر است.
هیــچ  بــدون  فیلم ســاز  گفتیــد 
غرضی باید فقط قصه اش را تعریف 
کنــد. مگــر می شــود فیلم ســاز از 
تعریف کــردن قصــه اش منظــوری 
نداشته باشد، نخواهد حرفی بزند؟

بگذارید این طوری بگویم. فرض کنیم یک 
نفر از یک سیاره یا کهکشان دیگر بیاید و در 
خیابان مطهری بایستد و شکل رانندگی ما، 
رفتار مردم برای عبور از خیابان و... را تماشا 
کند. او بعد از مدتــی نظاره کردن می تواند 
یک کتاب کامل راجع به فرهنگ ایران زمین 
بنویسد. فقط بایســتد کنار خیابان و نگاه 
بکند. این فرهنگ، فرهنگی اســت آن قدر 
خشــن، بی ادب، خودخواه و... البته یک 
ظرایفی هم ممکن است کنار این ها باشد، 
من فعــاًل دارم راجــع به وجــوه منفی اش 
صحبت می کنم... . حــاال فیلم آپارتمان، 
همان طور که در آغاز این گفت وگو هم اشاره 
کردم، به هیچ وجه قصدش این نیســت که 
بخواهــد آمریکای دهه پنجــاه را به تصویر 
بکشد. نمی خواهد فســاد اداری را نشان 
بدهــد؛ اّما بعــد از پایان فیلم مــا آمریکای 
آن دوره و به خصوص نیویــورک را به خوبی 
لمس کرده ایم، دیده ایم و شناخته ایم. من 
نمی توانــم بگویم به طور خــاص آن لحظه 
یا آن صحنه باعث شــناخت مــن از فضای 
نیویورک شده اســت. این همان لحظه ای 
است که می گویم مرز بین نبوغ و غیرنبوغ 

است.
از دیــد بیننــده اندکــی حرفــه ای 
فیلــم و نه تنهــا منتقد این ســؤال 
طبعًا هســت که بیلی وایلدر که این 
فیلم را ســاخته، چه می خواســته 

است بگوید؟ این »چه می خواسته 
بگوید« به نظرم شکل خوبی است 
بــرای پرســش دربــاره مضمــون یا 
محتوای فیلم. آپارتمــان درنهایت 
فیلــم خوش بینانــه ای اســت. در 
آن یــک باوری هســت بــه اینکه با 
وجود همه فســادی کــه در جامعه 
توصیف شــده در فیلــم - نیویورک 
میانــه ســده بیســتم- می بینیم، 
در  دســت کم  ســالمی  هســته 
بخشــی از انســان هایی که در این 
جامعــه زندگــی می کننــد، وجود 
دارد و این هســته ســالم در نهایت 
پــاداش خــودش را هــم می گیرد. 
یعنــی آدم های خوب به مرادشــان 
می رسند. پایان خوش و خوش بینی 
فلسفی این فیلم را شما در هیچ یک 
از فیلم های هیچــکاک نمی توانید 

ببینید.
حتمــًا. مثــاًل اگر ســام پکین پــا در همان 
دوران کار می کــرد و موضــوع »آپارتمان« 
بــه او پیشــنهاد می شــد، قبــول نمی کرد 
آن را بســازد. برعکس اگر به بیلــی وایلدر 
می گفتنــد بیــا فیلم ایــن گروه خشــن را 
بســاز، می گفت من ماِل این کارها نیستم. 
اینجاست که انتخاب فیلم ساز مهم است. 
گرایش فیلم ســاز به ســمت یک موضوع. 
واضح و مبرهن است که اگر بیلی وایلدر به 

سمت این فیلم می آید، این فیلم باید شبیه 
بیلی وایلدر بشود. پشتوانه این فیلم باعث 
می شود تجربه بیلی وایلدر خودش را نشان 
بدهد. تجربه بیلی وایلــدر در فیلم دیگری 
مثل ســابرینا به خوبی فیلم »آپارتمان« یا» 
بعضی ها داغش رو دوست دارند« خودش 

را نشان نمی دهد.
اگر به من موضوعی مانند فیلم »آپارتمان« 
پیشنهاد می شد، درباره کارمند دون پایه ای 
در یک شــرکت بزرگ بیمه که بــرای منافع 
آپارتمانــش را در اختیــار  حرفــه ای اش 
همــکاران بلندپایه تــرش می گــذارد، من 
فوری می پذیرفتــم. بی بروبرگرد می شــد 
یکــی از فیلم هــای آتی مــن. در حالی که 
قبلــش چنین چیــزی بــه ذهنــم خطور 
نکرده بود و جــزء دغدغه هایم نبود. زمانی 
هم زمان شــهریار و دکتر قریب برای کار به 
من پیشنهاد شد. چند ماهی به طور جدی 
درباره شهریار تحقیق کردم و برایم جدی تر 
بود. درنهایت امــا به ســیمافیلم گفتم که 
می خواهم دکتر قریب را کار کنم. اگر از من 
بپرسند تو که هنرمندی، چرا بین یک شاعر 
و یک پزشک، پزشــک را انتخاب می کنی، 
پاســخ من این خواهد بود که آن تخیل من 
را بیشتر به حرکت وا می دارد. تنها شناخت 
من از ایشــان این بود کــه بنیان گذار طب 
کــودکان در ایــران بوده اســت. تصور یک 
پزشک می توانست تفکر من را به جوشش 

وا بدارد و من به سمت آن بروم.
در واقع فیلم ساختن خود فیلم ساز 

را هم عوض می کند.
بله! شش سال فیلم برداری دکتر قریب برایم 
دلچسب شد. در هر فرازی از زندگی این آدم 
که به آن می پرداختم، می دیدم پیرامونش 
چقدر مسئله داریم و قاعدتًا »روزگار قریب« 
باید شبیه به من شده باشد. فیلم هایی که 
می سازیم، حتمًا شبیه ما هستند. چه »روز 
باشــکوه«، چه »روزگار قریب« و چه »خانه 

پدری«.
به فرمول جالبی رسیدیم. فیلم های 
مــا ماننــد همــه چیزهایی کــه از ما 
بیرون می آیند، نمی توانند متفاوت 
باشــند از ما. بنابراین الزم نیســت 
فیلم ســاز نگــران ایــن باشــد کــه 
پیغامی را منتقل بکند. کافی است 
داســتانش را تعریف بکند و به طور 

طبیعی خودش در آن خواهد بود.
آفریــن! ایــن چکیــده تمــام حرف های 
امروزمان است. وقتی ما می خواهیم کاری 
فراتــر از این بکنیم، تمام کوشــش هایمان 
جعلی می شــود. ما نه می توانیم خودمان 
را پنهان کنیــم و نه می توانیــم خودمان را 
توضیــح بدهیــم، بیشــتر از آن چیزی که 
فیلم هایمان، ولو فیلم هایی که تهیه کننده 
قلــع و قمعشــان کرده اســت، ایــن کار را 

می کنند.

دیدن چه فیلمی لذت بخش است؟ )بخش دوم(

لذت یک فیلم خوب
در سری قبلی سرویس گفت وگو در شماره 701 )سه شنبه گذشته(، گفت وگویی را برای شما انتخاب کردیم با موضوع  گفت وگو

خصوصیات فیلم خوب. موضوعی که نه دو دانشــجوی رشــته های فنی و علوم تجربی، بلکــه دو هنرمند، فیلم ترجمه: سحر بختیاری
»آپارتمان« را بهانه گفت وگویی درمورد آن می کنند، یکی کیانوش عیاری، کارگردان اهــوازی و دیگری روبرت صافاریان، تحلیل گر و 

مدرس ارمنی تبار سینما. توجه شما را به ادامه این گفت وگو جلب می کنیم.

گــــــــــــفت وگـــــــــــو
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

پارکینــگ طبقاتــی پروانــه واقــع در خیابان 
جمهوری، در روز های جمعه پارکینگی طبقاتی 
نیســت، بلکه تبدیل بــه جمعه بــازاری بزرگ 
می شــود. جمعه بازاری که در آن از شیرمرغ تا 
جان آدمیزاد پیدا می شــود. جمعه بازار تهران 
معــروف به جمعه بــازار »پارکینــگ پروانه«، از 
طریق ایســتگاه مترو نواب خط 2 دردسترس 
اســت. این جمعه بازار روزهای جمعه از ساعت 
۸ صبــح تــا 5 بعــد ازظهر بــاز اســت. در این 
جمعه بازار کاال های متفاوتی عرضه می شــود، 
از قالی های ســنتی دســت بافت گرفته تا آش 
شــله قلم کار خانمی خانه دار. شما می توانید 
صفحه هــای گرامافــون 
قدیمی، نوارکاست هایی 
را که دیگر دورانشــان به 
ســر آمده اســت و حتی 
در  را  نفتــی  رادیو هــای 
این پارکینگ بیابید. حوصله تان که ســر رفت، 
می توانید از لوله  یکی از شهر فرنگ های داخل 
پارکینــگ، بــه دنیایی بنگرید کــه دیگر مانند 
بچه های قدیمی برایتان عجیب نیست. چیزی 
که حتمًا توجه شما را در این بازار جلب خواهد 
کــرد، قیمت محصوالت اســت. اگــر احتمااًل 
تخته نــردی دو میلیون تومانــی دیدید، نباید 
تعجب کنید. نکته دیگر این است که قیمت ها 
ثابت نیست. ممکن است قیمت سینی مسی 
قدیمی را به شــما صد هزار تومان بگویند، ولی 
آخر شب با قیمت ســی هزار تومان بفروشند. 
به طورکلی پارکینــگ پروانه فقط جمعه بازاری 
معمولی نیســت، بلکه ســفر به تاریخ اســت، 

تاریخی نانوشته.

پارکینگ طبقاتی تهران

همه ما وقتی به آسمان شب نگاه می کنیم، وقتی 
چشم به ستارگان آسمان می دوزیم، به خصوص 
اگــر آســمانمان دود گرفتــه نباشــد، بــا دیدن 
ستارگان شگفت زده می شویم. وقتی خبر های 
مربوط به اکتشافات جدید فضایی را می شنویم 
و عکس هایی از ســتارگان می بینیم و فیلم های 
مربــوط بــه فضا را تماشــا می کنیــم، از حیرت 
نفســمان در سینه حبس می شــود. بسیاری از 
ما عکس پس زمینه رایانه شــخصی مان عکسی 
از کهکشــان ها یا سحابی آسمانی است. اما اگر 
بخواهیم کمی دقیق تر شویم و کمی بیشتر این 
زیبایی های آسمانی را بشناسیم، باید چه کنیم؟ 

پاســخ، علم نجوم است. 
شــاخه ای از علم فیزیک 
کــه بــا مدل ســازی های 
ریاضی و روش های علمی 
این پدیده های شگرف را 

بررسی می کند. اما اگر به کتاب های تخصصی 
نجــوم ســری بزنیم، آن هــا را پــر از فرمول های 
ناملموس ریاضی خواهیم یافت. کتاب »نجوم به 
زبان ساده« نوشته مایردگانی، تالشی است برای 
آنکه علم نجوم به شــکل پایه ای و با زبانی ســاده 
برای عالقه مندان دنیای آســمان توضیح داده 
شود. این کتاب را محمدرضا خواجه پور ترجمه 
و نشــر گیتاشناســی منتشر کرده اســت. این 
کتاب ســعی کرده است، با توضیح اصطالحات 
ایــن شــاخه از علــم و همچنین توضیح ســاده 
اجرام آسمانی باالی سر ما، مخاطب را بیشتر با 
شگفتی های کیهانی مأنوس کند. »نجوم به زبان 
ساده« کتابی اســت که به سادگی ما  را با دنیای 

باالی سرمان  آشنا خواهد کرد.

 نجوم به زبان ساده

اســتیو جابــز از آن دســته مشــاهیری 
اســت که حرف و حدیث های بســیاری 
درموردشــان مطــرح می شــود. جابــز 
که میــراث عظیمی بــه نام اپــل را برای 
دنیای تکنولوژی های رایانه ای به یادگار 

گذاشت، زندگی پرفرازونشیبی داشت. از اخراج از 
شــرکتی که خودش آن  را تأسیس کرده بود گرفته، 
تــا ماجرای دســت و پنجــه نرم کردنش بــا بیماری 
سرطان. فیلم آمریکایی »استیو جابز« ساخته دنی 
بویــل در ســال 2015، به بخش مهمــی  از زندگی 
اســتیو جابز می پردازد. کل فیلــم ماجرای بحث و 
جدل های اســتیو جابز با همکارانش پیش از ســه 
مراســم رونمایی از محصوالت شرکتشــان اســت. 
درمیــان دیالوگ هایی که بیــن او و همکارانش رد و 

بدل می شود، داستان زندگی استیوجابز 
و شخصیت  او مشخص می شود. مایکل 
فســپندر که بازیگــر نقش اســتیوجابز 
است، به خوبی از عهده این نقش برآمده 
و بــرای ایــن نقــش نامزد جایزه اســکار 
بهترین بازیگر نقش اصلی مرد شــده اســت. بازی 
ماهرانه فســپندر به این نقش روح بخشیده است. 
حاالت شــخصیتی جابز مانند زندگی اش، بســیار 
پیچیده اســت و فســپندر به خوبی توانســته است 
اســتیوجابزی واقعی را برای مــا به نمایش بگذارد. 
آنچه فیلم را برای ما جذاب می کند، این اســت که 
استیوجابز دنی بویل قهرمان نیست، بلکه انسانی 
 اســت مانند بقیه، انســانی مخلــوط از خوبی ها و 

بدی ها. برای همین ما او را بهتر درک می کنیم.

استیو جابز 

بیشــتر ما شــعر »زمســتان« مهدی اخــوان ثالث را 
خوانده ایم. شــعری که ما را به یاد فصل زمســتان با 
فضایــی خاص و نو می اندازد. شــعری که مفاهیمی 
ماننــد استبدادســتیزی بــر آن حاکم اســت. آلبوم 
موســیقی »زمســتان«، با صــدای شــهرام ناظری 
آفرینــِش  درویشــی  محمدرضــا  آهنگ ســازی  و 
موســیقیایی زیبایی اســت از این شــعر. آلبومی که 

تمام قطعات آن به این شعر می پردازد و در 
چند قطعه از آن مهدی اخوان ثالث شــعر 
زمستانش را با صدای خودش می خواند. 
وجود صدای سوزناک و گرم شهرام ناظری 
به همراه موسیقی وهم آلود و حماسی، این 

آلبوم را تبدیل به یکی از زیباترین آثار شهرام ناظری، 
خواننده پرآوازه موسیقی سنتی، کرده است. آلبومی 
که با صدای شــیرین مهدی اخــوان ثالث نیز همراه 
شــده اســت. قطعاتی از این آلبوم به شکل بی کالم 
اســت و درویشــی با موســیقی ای که گاه سوزناک و 
آرام می شــود و گاه حماســی و کوبنــده، مخاطب را 
همراه خود می کند. موســیقی این آلبوم با هیچ یک 
از هارمونی های موســیقی سنتی ایرانی 
تطابــق ندارد و از طرفــی نمی توان آن را با 
موسیقی غربی یکی دانست. برای همین 
موسیقی این آلبوم را می توان کاری جدید 

در زمان خود دانست.

آلبوم زمستان

فلســفه، واژه ای است که ما هر روز  به طور متداول با آن دســت و پنجه پیشنهاد
نرم می کنیم؛ مثاًل وقتی می گوییم: »فلســفه این کار 
چیســت؟« یــا وقتــی بــه زبــان می آوریم: »پرســش 
فلســفی ای بود«. فلســفه در گفتار ما بــه کار می رود. 
فلسفه که درمورد چیستی یا چگونگی چیزها و اتفاق ها 
و درواقع پرسشــی معطوف به تمامی وقایعی است که 
انســان با آن  ســروکار دارد، بخش جداناشدنی زندگی  
ماست. حتی فردی کم سواد نیز در زندگی روزمره اش 
به طور خودآگاه یا ناخودآگاه این واژه را به کار می برد. 
همه ما به نوعی فلسفه را در زندگی خود به کار می بریم. 
پرســش هایی را مطرح می کنیم و خود بــا روش هایی 
فیلســوفانه که جنبه ای شــخصی دارد، مسائل را حل 
می کنیم. اما به راستی فلســفه چیست؟ به راستی این 
واژه چیست که به کرات از آن استفاده می کنیم، بدون 

آنکه حتی کلمه ای از زندگی فیلسوفانی چون ارسطو و 
هگل خوانده باشیم؟

شــناخت فلســفه در جایگاه شــاخه ای از مطالعات، 
بی شــک بدون مطالعه میســر نیســت. اما اگر نگاهی 
به کتب فلســفی بیندازید، شــاید از اکثر آن ها چیزی 
نفهمید. اگر خواننده  کتاب های فلسفی بازار نشر ایران 
بوده باشید و اگر آدم های روراستی باشید، حتمًا متوجه 
شــده اید نصف بیشــتر این متن ها از بیــخ و بن مفهوم 
نیستند. همین االن اگر کتاب فلسفی ترجمه شده ای را 
به شکل تصادفی باز کنید و بلند بلند بخوانید، احتمااًل 
جز فعل ها و حرف اضافه ها بقیه اش را متوجه نخواهید 
شد. این موضوع باعث می شود که خیلی از مخاطبان 
بالقوه  متن های فلســفی، عطای ایــن کار را به لقایش 
ببخشــند یا نهایتًا فکر کنند که همه  متن های فلسفی 
چیزی نیســتند جز بازی با کلمات و قلنبه سلنبه گویی 

روشنفکرنماها، یا در بهترین حالت اندیشه هایی کلی 
که هیچ دردی از زندگی آدم را دوا نمی کنند. متأسفانه 
ترجمه متون فلسفی در ایران بسیار بد صورت گرفته و 
این پیچیدگی زاید در ترجمه، وارد بسیاری از کتاب های 

نویسندگان و فیلسوفان معاصر ایرانی شده است.
با این که ایــن مخاطبان بالقوه حق دارند چنین فکری 
کنند، فلســفه از زندگی آدم ها بیگانه نیســت. تمام آن 
جمله های نامفهومی که در ترجمه ها یا برداشــت های 
غلط لت وپار شــده اند )یعنی کل متــن منهای فعل ها 
و حروف اضافــه( اتفاقًا می توانند به بهترین شــکل به 
زندگی آدم مربوط شوند و حتی شــاید دردهایی را هم 

دوا کنند.
وب سایت فلســفیدن که مجله ای الکترونیکی  است، 
بر آن است تا فلسفه را به شــکلی عامه و مفهوم و به دور 
از لغت سازی ها و پیچیده سازی های مترجمان ایرانی 

توضیــح دهد. ایــن مجله در تالش اســت تــا مفاهیم 
عجیب و غریبی را که همه مان از آن ها وحشــت داریم، 
با مثال های ســاده ای از زندگی روزمره جلوی رویمان 
بگذارد. به کمک این مجله قرار اســت بفهمیم تمام آن 
مفاهیم ترســناک و نامفهومی که به لطف ترجمه های 
روشنفکرمآبانه از آن ها زده شــده ایم، نه ترسناک اند و 

نه نامفهوم. 
اتفاقــًا خیلی هــم به زندگی هــای به ظاهر ســاده  ما و 
پدیده های به ظاهر ســاده  روزمره مربوط اند. فلســفه 
و فرهنگ عامه، بدون متوسل شــدن به پیچیده گویی 
و لفظ بازی، کمک می کند پشــت ســادگی  اتفاق های 
روزمره، روابط پیچیده ای را بشناسیم که به این پدیده ها 
معنا می دهنــد. پدیده هایی به ســادگِی ضربه  پنالتی 
در فینال جــام جهانی، انتخاب پاتریک در انیمیشــن 

باب اسفنجی یا نوشیدن فنجانی قهوه.

نگاهی به مجله اینترنتی فلسفیدن

چرایی انتخاب پاتریک
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صفحـــــــه آخـــــــــر

آپشن جدید خودروهای 
60میلیونی!

اخیرًا یکی از ســایت های خبری نوشته است: »خودرو 
ام وی ام 550 در حالــی به قیمت های بیــش از 50 و 60 
میلیون تومان عرضه می شود که دارای مشکل نفوذ آب 
به داخل بدنه )اتاق خودرو( است«. در همین خصوص 

نظر برخی کارشناسان را جویا شدیم.
کارشــناس اول: چرا الکی شایعه سازی می کنید؟ چه 
کسی گفته است نفوذ آب به داخل بدنه مشکل حساب 
می شود؟ محض اطالعتان بایســتی بگوییم این آپشن 
جدیــدی روی برخــی از خودروهــای لوکــس اســت. 
این گونــه خودروها کــه آب وارد اتاق خودرو می شــود، 
حتی از خودروهای ســانروف هم یک قدم پیشــرفته تر 
هستند؛ زیرا در خودروهای سانروف برای آنکه زیر باران 
خیس شــوی و حال وهوای شــاعرانه به تو دست بدهد، 
باید دکمه ای را بزنی تا سقف باز شود. منتها در این گونه 
خودروهــا به صــورت پیش فرض هــر وقت بــاران ببارد 

خیس می شوید.
کارشناس دوم: اصاًل چه کسی گفته است که خودروها 
باید طوری ساخته شوند که آب به داخلشان نفوذ نکند؟ 
شاعر می گوید: »بیا زیر چتر من، تا بارون خیست نکنه«. 

اما هیچ شــعری نداریم کــه مثاًل گفته باشــد: »بیا توی 
ماشین من تا بارون خیست نکنه«.

کارشــناس ســوم: عجــب دنیــای عجیــب و غریبی 
شده اســت. طرف تنها 60میلیون تومان داده اســت، 
توقع دارد زیر باران خیس هم نشود. پیشنهاد می کنیم 
اگر از خیس شــدن بدش می آید، چند هزار تومان دیگر 
بدهد و یک چتــر هم بخرد و در زمانی که بــاران می بارد، 

داخل خودرو چتر را روی سرش بگیرد.
کارشــناس چهارم: پیشــنهاد می دهم به جای آنکه به 
خودروهایی همچون ســایپا و تیبــا و... بگوییم که چرا 
به مانند برخی از خودروهای ام وی ام، اســتانداردهای 
مربوط به نفوذنکردن آب را به طور کامل پاس نکرده  اید، 
به بقیه خودروهــا گیر بدهیم کــه چرا بــا رعایت برخی 
موارد، الکی سطح توقعات مردم را این همه باال می برند؟

***
طبیعی است

رئیس انجمــن پرورش دهندگان مرغ گوشــتی گفت: 
»افزایش قیمت مرغ طبیعی است«. در همین خصوص 

برخی از کارشناسان نظرات خود را بیان کردند:
کارشناس اول: درســتش هم همین است. ما مانده ایم 
چرا برخی از مسئوالن در زمانی که کاال یا خدماتی گران 

می شــود، مدام به دنبال بهانه  یا توجیهــی می گردند؟ 
بهتریــن و ســاده ترین و قانع کننده تریــن توضیح برای 
افزایش قیمت کاال آن اســت که به ماننــد رئیس انجمن 
پرورش دهندگان مرغ گوشتی بگویی: »طبیعی است«.

کارشناس دوم: پیشــنهاد می کنیم باقی مسئوالن نیز 
در توضیح هرگونه افزایش قیمت از این دو کلمه جادویی 

استفاده کنند و بگویند: »طبیعی است«.
کارشناس ســوم: انســان با شــنیدن جمله »طبیعی 
اســت« خیالش راحت می شــود؛ بــرای مثــال یک بار 
عموی بنده دردی در ناحیه کتف سمت چپش احساس 
کرد و به دکتر رفت. دکتر هم بعــد از ویزیتی 30ثانیه ای 
خطاب به ایشان گفت: »طبیعی اســت« و وی با خیال 
راحت به منــزل بازگشــت. بعــد از چند روز نیــز خیلی 
»طبیعی« ســکته زد و به دیار باقی رهســپار شد. بعد از 
فوتش هم وقتی دکتر او را معاینه کــرد و گفت: »به مرگ 

طبیعی فوت کرده است«.
کارشــناس چهارم: از نظر ما همه چیز طبیعی است، 
از تعداد فراوان حوادث جاده ای گرفته تا شــیب  افزایش 
قیمت ها که دیگر مالیم نیست. تنها چیزی که این روزها 
غیرطبیعی مانده  اســت، حقوق کارمنــدان و کارگران 

است که امیدواریم آن  هم در آینده »طبیعی« شود.

576...0921: بــه جرئــت مي تونم بگــم که بخش 
اس ام اس باکیفیت تریــن بخش روزنامه شــریف تو 
دوره جدیدش هســت... )رجوع شــود به جوابتون به 

پیام قبلیم(
   آقا من خیلی خــوب اس ام اس جواب 

می دم، می خوام تشکل راه بندازم!

647...0910: سالم. دوست عزیز، من یه کنکوري ام که 
بدجور پیگیر روزنامه تونم. مي خواستم از بروبچه هاي 
روزنامه تشکر کنم. مرسي. کلي باهاتون حال مي کنم. 
ایشاال منم ســال بعد به جمعتون مي پیوندم. التماس 

دعا.
   یعنی روزنامه رو می خونی و از وضعیت 

آگاهی و همچنان می خوای بیای؟
339...0913: ســالم. درمــورد بخــش »یک وجب 
روغن« شــماره 701 بایــد بگویم که آقــاي تأملي، 

احسنت. واقعاً که باتأملي!
   داداش من که شماره ات رو دارم. الاقل 

با گوشی رفیقات اس ام اس می زدی!

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

11

12

8

 8

یک فنجان چای با کارشناسان
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یک وجب روغن

daily@sharif.ir         66166006 :تلفــن
آدرس: دانشــگاه صنعتــی شــریف، جنــب 
معاونت پژوهــش و فنــاوری، طبقۀمنفی یک

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

الف.رها

طرح جمع آوری کتاب های 
کمک آموزشی برای 

دانش آموزان نیازمند، توسعه 
یافت و به پیاده روها رسید. 
این روزنامه بمیرد، حرمت 

کتاب را نگه داریم. این نحوه 
اداره این حرکت در شأن نفس 

حرکت و مقام کتاب نیست.

شادی هایی که به بار/ گل 
نمی نشیند 

آدمــی اگــر بــه کل اهــل 
 ، شــد نبا هــم  ل  تبــا فو
آن قــدر در چند روز مانده 
بــه دربی صــدای کل کل 
داغ هــواداران دو تیــم را 
می شنود که ناخواســته خبردار می شود که 
باز دربی یا داربی یا شــهرآوردی بی دستاورد 
در راه است. خیلی بی راه نیست اگر بگوییم 
دارد.  را  کل کل کــردن جذابیــت خــودش 
درواقــع اگر فاکتــور بگیریــم از آن جماعتی 
که از رگرســیون دعواهایشــان عملیات  های 
انتحــاری داعــش منطقی به نظر می رســد، 
مابقی کل کل ها چیز بدی نیســت و احتمااًل 
نشــاط بــه خانــه مــی آورد و ای بســا بعد ها 
همیــن کل کل هــا خاطره می شــود. اما این 
شــهرآوردی که گذشت، از ســایرین متفاوت 
بــود و جــای تأمــل داشــت. می دانــم کــه 

می پرسید از چه جهت؟ 
اینکــه تیمی بازِی بــرده را ببرد یــا تیمی در 
شــرایطی تقریبــًا بی ثبــات، تیمــی تقریبــًا 
باثبــات را ببــرد، در دنیــای اشــک و لبخند 
فوتبــال با صــدای اســتاد خیابانــی جدید 
نیست؛ خصوصًا برای نسلی که گل خداداد 
خاطره کودکی  اش اســت و اصواًل یاد گرفته 
کــه ملی پــوش بازنــده اش در دقیقــه آخر و 
 درحالی کــه همه چیــز علیه اوســت، برنده 

شود. 
آنچه این دربی را متفاوت کرد، تقارن تقریبی 
آن بــا روز عشــاق و ولنتایــن و خرس هــای 
قرمز و صورتی اســت. هرچند ممکن اســت 
علمای تاریــخ فوتبال برونــد و تاریخی را در 
ســال 1156 هخامنشــی پیدا کننــد که در 
آن تیــم چــوگان پرســپولیس و تــاج، در روز 
سپندارمذگان با هم بازی داشته اند که البته 

برای نگارنده مهم نخواهد بود!
حــرف اصلــی و پیــام اخالقی ایــن دربی، 
زودگذربــودن شــادی های دقیقــه 5 بــازی 
است. درواقع گویی دســت تقدیر یا داور در 
این بازی قصد داشــته اســت با 3-1 کردن 
نتیجه بازی در نیمه اول، از ســویی تلمیحی 
 به شعر حضرت حافظ )أال یا أیها الّساقی... (

 بزند و از سوی دیگر تلنگری به عشاق امروز. 
آن تلنگــر هــم این اســت که ای دوســتان، 
زندگی این خرس های قلب و فانتزی ولنتاین 
نیســت که دقیقه 5 برایتان شادی می آورد؛ 
ای بسا که در دقایق بعدی چنان گل بخورید 
که چالش مانکن طور، رو بــه آیینه، بهت زده 
به صــورت غمگین خودتــان نــگاه کنید، یا 
به بالکن بروید و ســاقه طالیی با ســبزیجات 

بکشید. تلخ 
نتیجــه اخالقــی اینکــه در زندگــی همــه  
مــا شــادی هایی هســت کــه بــه بــار )گل( 
نمی نشــیند. اگر زیاد به آن دلبســته باشید، 
تــا ماه هــا روحتــان را در انــزوا می خــورد و 

می تراشد.

مرتضی محمودی

این شــماره از روزنامه را تقدیم می کنیم به باران که وقتی می بــارد روزنامه را مچاله و خمیر، هوا را تمیز، بوشــهر و 
سیستان و بلوچستان را غرق، کارواش ها را پولدار و زمین کشــاورز را سیراب می کند. تقدیم می کنیم به آن کسی 
که فردای باران با خیال راحت پا روی سنگفرش یا موزاییک شــل می گذارد و پاچه دیگر شلوارش را به آب گل آلود 
باران دیروز مزین می کند. این شــماره تقدیم می شــود به مســافر خشــک مترو که باران را وقتی درک می کند که 
راننده ای محترم با تمام وجود از محل آب گرفته خیابان جلو ایســتگاه مترو عبور می کند. تقدیم می کنیم به باران 

که کاش به بهانه آن اگر کینه ای مانده است، از دل خود و همدیگر پاک کنیم.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
   مدیرمسئول: محسن رستمی    سردبیر: محمد صالح انصاری

   تحریریه: رضا کاردررستمی، حسین رجبی، امین محمدی، غزل عسکری، محمد صالح سلطانی
 مرتضی محمودی، عماد الدین کریمیان، ابوذر تمسکی، سحر بختیاری، محمد جوانمرد
صالح رستمی، نوید حسینی، محمد فالحی، یاسمن رضایی، ابوالفضل فخری، امیر صادقی، 

سید حسین علوی، حسین زارع و حسین احتسابی
   مدیر فنی و هنری: ســامان موحدی       ســرویس عکس:  علی ســینا اســالمی    صفحه آرا: 

سیدسبحان علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: مریم پورعسکری     
   مدیر اجرایی: صابر حشمتیان       مدیر داخلی: سیمین آبادی


