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 بچه
دست بکن تو ماستا!

فکــر کنــم همگــی توافق 
داریم کــه وظیفــه اصلی 
در  مملکــت  دانشــجوی 
دوره دانشجویی اش درس  
خواندن است و بس. حاال 
اگر در کنار آن ســری هم در گروه یا تشــکلی 
چرخاند یا اگر ماهی دو سه بار از در ساختمان 
تربیت بدنی رد شد که دیگر چه بهتر، می شود 
یک دانشــجوی نمونــه. بعد هم ان شــاءا... 
که درســی را نمی افتد و همــه را هم به موقع 
برمــی دارد و چهار ســاله تمــام می کند و در 
کنکور ارشد شــرکت می کند و قبول می شود 

و... 
داســتان را همگی می دانیم و پرحرفی است 
اگر بیشتر بگویم. اما شاید اشتباهمان همین 
اســت که روی آنچه در باال آمد، توافق داریم؛ 
از همان جمله نخســت آن گرفته تا ســه نقطه 
آخرش! شــاید یادمان رفته است که دانشگاه 
کارخانه آدم ســازی است، نه مهندس سازی. 
آن قدر در ایمانمان به اینکه وظیفه دانشــجو 
فقط درس خواندن اســت راســخیم که اصال 
فراموش کرده ایم دانشــگاه در نظام آموزشی 
ما چه نقشــی دارد و قرار اســت چه خألهایی 

را پر کند. 
ما انتظار داریم بچه هایی که اولین بار اســت 
در فضــای مختلط قرار می گیرنــد، اولین بار 
اســت آزادی را در فعالیت هایشــان تجربــه 
می کنند، اولین بار است خودشان مسیرشان 
را انتخــاب می کنند، اولین بار اســت فرصت 
دارند کاری غیر از درس  خواندن انجام دهند 
و البته سیزدهمین سال است که دارند درس 
می خوانند، 4 سال دیگر هم درس بخوانند و 
درس بخوانند و بعد هم که تمام شــد، بروند و 
2 سال دیگر درس بخوانند و.... این کارخانه 
آدم سازی ماست! خدا را شکر، در و تخته هم 
خوب با هم جور است. از خانواده و مسئوالن 
دانشگاه گرفته تا سال باالیی ها، همه سیستم 
را ازَبرند. بارها مســئوالن را دیده ام که اولین 
توصیه شــان به ورودی های جدید این اســت 
که مبادا ســال اول وارد فعالیتی شوند. پدر و 
مادرها هــم از روی خیرخواهی هر روز فرزند 
دلبندشــان را کــه با برچســب »شکســتنی« 
بــزرگ  کرده انــد، از تجربه هــای جدیــد نهی 
می کنند که نکند اتفاقی برایش بیفتد، غافل 
از اینکــه همه مــا با زمین  خــوردن، راه رفتن 
را یــاد گرفته ایم. این چرخه معیوب هر ســال 
 دانشجو را منفعل تر و دانشگاه را دبیرستان تر 

می کند!
به هیچ وجه قصد ندارم اهمیت درس  خواندن 
را کمتــر از آنچــه هســت و می دانیم، نشــان 
بدهم ولــی یادمان نرود که ما چهار ســال در 
این کارخانه وقــت داریم. می توانیم محصول 
همین چرخه معیوب باشــیم و بشویم عضوی 
از آن برای تربیت نســل آینده به همین شکل 
یا باالخره یادمان بیفتد که قرار اســت قبل از 

مهندس بودن، آدم شویم. 

سرمقاله

امروز به یمن قــدم خانواده های محتــرم ورودی های 
صفحه  2 جدید روز بزرگی برای خانواده شریف است ...  

داستان آمیزاد زندگی روی کره زمین، داستان پرفراز و 
صفحه  3 نشیبی است. گروهی از تاریخ نویسان تاریخ ...  

یکی از مهم ترین مســائل حل نشــده در ریاضی طبق 
صفحه  4 ادعای ریاضیدان بازنشسته، مایکل عطیه ... 

اثبات مساله ۱۶۰ سالهفرزند زمان خویشتن باشمهمان داریم، چه مهمانی...
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 در روز استقبال از ورودی ها 
و خانواده های آنها
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رئیس!
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دخل و خرج شریف از زبان رئیس
دکتر فتوحی در مصاحبه با خبرگزاری دانشــجو از بودجه واصل نشده دانشگاه گفت. در این مصاحبه که 27 
شهریور انتشار یافت، او به این نکته اشاره کرد که 13 درصد بودجه دانشگاه هنوز به دست آن نرسیده است و 
ابراز امیدواری کرد که تا پایان شهریور دریافت شود. او همچنین اشاره ای به درآمد دانشگاه از طریق طرح های 

کارآفرینانه و پروژه های صنعتی داشت. 
شریف در رتبه بندی های بین المللی از نظر ارتباط با صنعت نمره خوبی دارد اما مشکل آنجاست که میزان این 
ارتباط در دانشکده های آن یکسان نیست و بعضی دانشکده ها در این زمینه خیلی قوی هستند و بعضی دیگر 

تقریبا هیچ ارتباط موثری با صنعت ندارند. 

فتوحی در ادامه صحبت هایش درباره تالش خود برای تحقق بودجه آزمایشگاه ها و 
تجهیز آنها گفت که یکی از مسائل مهم برای بسیاری از دانشجوهاست. با اینکه در 
سال های گذشته شــاهد افزایش کیفیت بعضی آزمایشگاه ها بوده ایم اما همچنان 
در بسیاری از گرایش ها کمبود امکانات آزمایشگاهی باعث کند شدن کار دانشجوها 

می شود و بعضی از آنها دلیل عالقه به ادامه تحصیل در خارج کشور را کمبود این امکانات عنوان می کنند. 
امید است که در آینده نزدیک شاهد افزایش امکانات آزمایشگاهی باشیم؛ چیزی که قطعا بر تصمیم تعدادی 

از دانشجویان برای ماندن یا رفتن تاثیر خواهد داشت. 
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عکس خبری

گنجینه تاریخ دانشگاه
مرکز اســناد شــریف از ســال 84 و پس از جشن 
40  سالگی دانشگاه فعالیت خود را به طور جدی 
آغاز کرد. ایــن مرکــز وظایف مختلفــی بر عهده 
دارد که مهم ترین آنهــا جمع آوری و حفــظ آثار و 
ســوابق دانشــگاه اســت. از جمله فعالیت های 
این مرکز می توان به برگزاری نمایشــگاه عکس، 
نشــر کتاب هایی با موضوع تاریخ دانشــگاه مثل 
»شــریف از آغــاز تاکنــون بــه روایت اســاتید« و 
جمع آوری گنجینه اسناد شریف در طبقه چهارم 

کتابخانه مرکزی اشاره کرد. 
ســایت مرکــز اســناد را می توانیــد بــا نشــانی 
asnad. sharif. ir پیــدا کنیــد که البتــه در حال 

حاضر قابل دسترسی نیست. 

امروز به یمن قدم خانواده های محترم  ورودی های جدیــد روز بزرگی برای گزارش
خانواده شریف است. با هم برنامه امروز را مرور می کنیم:

خوش آمدید
مراسم پذیرش و خوشامدگویی به خانواده ها در مسجد 
دانشگاه برگزار خواهد شد. همچنین در آنجا خانواده ها 

دسته بندی و راهی گردش در دانشگاه می شوند. 

تور شریف گردی
ساعت 10 تا 12، پس از پذیرش در مسجد، خانواده ها 
در گروه های مجزا همراه یک راهنما که از دانشجویان 
است، به بازدید از دانشگاه می پردازند تا با حال و هوای 
محل تحصیل فرزندشــان بیشــتر آشنا شــوند. مسیر 
حرکت روی نقشه ای که تهیه شده قابل مشاهده است و 
ایستگاه های مختلفی در طول آن پیش بینی شده است. 
در هر ایســتگاه توضیحاتی اجمالی درباره دانشگاه به 
بازدیدکنندگان داده می شود. مهم ترین بخش تور هم 
قطعا ایستگاه پذیرایی شهید رضایی است! تا رسیدن به 
آنجا صبور باشید.  دانشجویان، به ویژه فعاالن کانون های 
فرهنگی، توجه داشته باشند که ساختمان شهید رضایی 
در اختیــار تیم برگزاری برنامه اســت و از آنها خواهش 
می شود از ســاعت 9 صبح تا 13 به هیچ عنوان در این 

ساختمان تردد نکنند. 

ایستگاه خاطره
ســاعت 12 تا 13:30 در ایستگاه خاطره چند عکاس 
حرفــه ای مامــور ثبــت عکــس ورودی هــای جدید با 
خانواده هایشان هستند. امسال دانشگاه یک حرکت 
ابتــکاری انجــام داده و این فضــا را برای عکاســی از 
خانواده ها پیش بینی کرده است. عکاسی که تمام شد، 
شماره عکس هر خانواده پشت بلیتش نوشته می شود 

تا پس از جشن پایانی، چاپ و به آنها تحویل داده شود. 
فقط خانواده ها توجه کنند که از ناهار جا نمانند! 

گلوگاه خوشمزه برنامه
ســاعت 13 تــا 14 خانواده ها پس از آنکه حســابی در 
دانشــگاه گــردش کردند، عکــس گرفتند و خســته و 
گرسنه شــدند، با جوجه کباب و ســاالد و نوشیدنی در 
سلف ســرویس پســران و دختران پذیرایی می شــوند. 
اشــتباه نکنید! تفکیک جنســیتی در کار نیست، این 
دو ســالن برای افزایــش ظرفیت پذیرایــی در کنار هم 

استفاده می شوند. 
نکته بســیار مهم این اســت کــه دانشــجویان، حتی 
ورودی هــای جدید، حتمــا پیش از ســاعت 13 ناهار 

خود را میل کرده باشــند. ساعت 13 به بعد انتظامات 
ســالن که از خــود دانشــجویان هســتند، از ورود آنها 
با احتــرام جلوگیــری خواهنــد کــرد. خانواده ها هم 
حتمــا در طــول برنامــه بلیت خــود را همراه داشــته 
باشــند چــون بــدون آن پذیرایــی و قســمت های 
 دیگــر برنامــه را از دســت خواهند داد و فقــط محترم 

خواهند بود! 

شریف سالم
14:30 تا 16:30 آخرین برنامه استقبال از خانواده ها 
بــا عنوان »شــریف ســالم« در ســالن مرحوم اســتاد 
جباری برگزار می شــود. مجری این برنامه هم کســی 
نیســت جز پویا عطاران، ورودی 91 مهندسی صنایع 
و از بیش فعاالن فرهنگی کانون موســیقی و دانشگاه. 
سپس دکتر فتوحی )رئیس دانشگاه(، حاج آقا رستمی 
)مســئول نهاد رهبری(، دکتر جواد صالحی )اســتاد 
برجسته دانشــکده برق( و خانم آقاجانی )رئیس مرکز 
مشــاوره( برای خانواده ها صحبــت خواهند کرد. این 
برنامــه یــک مهمانی ویــژه دارد؛ ابوطالب حســینی، 
نایب قهرمــان خنداننــده شــو در برنامــه خندوانه که 
 یک اســتندآپ کمــدی ویژه بــرای دانشــگاه تدارک 

دیده است. 

به امید دیدار
خانواده هادر پایان جشــن بــرای دریافت عکس های 
یادگاری خــود به میزهای تدارک دیده شــده بیرون از 
سالن مراجعه خواهند کرد و پس از آن فرزندان خود را به 
دانشگاه می سپارند و احتماال برای آینده آنها خیال بافی 
می کنند. دانشــجویان ورودی جدید نیز در دانشــگاه 
خواهند ماند و پس از نماز مغرب و عشا و صرف شام، از 
در اصلی دانشگاه راهی ایستگاه قطار به سمت مشهد 

خواهند شد. 

برنامه کامل استقبال از ورودی های جدید دانشگاه و خانواده هایشان

مهمان داریم، چه مهمانی...  
Ó	 هیئت الزهرا)س( بی تردید فعال ترین گروه

دانشجویی و »حیات« هم یکی از فعال ترین 
نشریات دانشجویی در تعطیالت تابستان 
بود. بر و بچه های نشــریه هیئت برای دهه 
اول محرم چهار ویژه نامه آماده کرده بودند 
کــه در حاشــیه مراســم عزاداری مســجد 
دانشگاه توزیع  شدند. حیاتی ها در این چهار 
شماره رویکردی متفاوت با هیئت داشتند و 
می خواستند ظرفیت های محفل عزاداران 
اهل بیت)ع( را در حل مشکالت اقتصادی 
مردم و اصالح امور دنیوی شهروندان تبیین 
کنند. گذشــته از این محتــوای متفاوت، 
طراحی و صفحه آرایــی این چهار ویژه نامه 
جسورانه بود. نشریه یک برگه بود که از رو، دو 
بار تا می خورد و سه قسمت می شد. چنین 
صفحه بندی متمایزی بعید است در میان 
نشریات دانشــجویی مورد اقبال واقع شود 
اما خالقیت نهفته در آن، در ایام عزاداری، 

با اقبال مخاطبان حیات مواجه شد. 
Ó	 بــازار ویژه نامه های ورودی هــای جدید در

هفته های اول ســال تحصیلی داغ است. 
اولین ویژه نامه  تشکلی را بسیج منتشر کرد. 
»میدان انقالب«، با انقالبی در صفحه آرایی، 
یکشنبه منتشر شــد. طراحی و رنگ بندی 
این نشــریه در مقایســه با ســال گذشته به 
وضوح تغییر کرده و چشم نوازتر شده است. 
مطالب اما از نظر کیفی چندان قابل اعتنا 
نیســتند. میدان انقالِب ویژه ورودی های 
جدید پــر از توصیه های کّلی و کلیشــه ای 
خطاب به ورودی هاست و جز یکی دو مطلب 
چیز زیــادی به مخاطبش عرضه نمی کند. 
گزارش میدان انقالب از فعالیت های علمی 
بســیج البته خواندنی است اما گفت وگو با 
عباس عسکری، یکی از شناخته شده ترین 
فارغ التحصیالن دانشــگاه، ســوژه خوبی 
بود که با پرداختی معمولی از دســت رفت. 
گفت وگو بــا فارغ التحصیــالن موفق از آن 
ایده های خالقانه است که احتماال به زودی 
مورد توجه بقیه نشریات هم قرار می گیرد. 

Ó	 داد« هم این هفته به میز نشریات رسید؛«
نشریه پرسر و صدای سال گذشته که امسال 
کارش را با مطالبی شــبیه قبــل آغاز کرده 
است. مهم ترین ابتکار امســال اهالِی داد 
ضمیمه طنزشان با عنوان »بیداد« است که 
احتماال پرمخاطب خواهد شد. »باغ کاج« 
هم به عنوان یک نشریه خوابگاهی این هفته 
توسط اهالی طرشت 3 منتشر شد و احتماال 
بعدها بیشتر از مطالب آن خواهیم نوشت. 

Ó	 میز نشــریات دانشگاه امســال دو مهمان
جدیــد هم دارد. »بــاغ کاج« به عنوان یک 
نشریه »خوابگاهی« این هفته توسط اهالی 
طرشت3 منتشر شد. از سوی دیگر نشریه 
»شــورای صنفی دانشــجویان« هم بعد از 
دوســال توقف، دوباره شــروع به کار کرده 
که احتمااًل هفته های بعد از این دو نشــریه 

بیشتر خواهیم نوشت.

میز نشریات
محمدصالح سلطانی
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راه روشن
طبق رسم هر سال دانشــگاه اردوی »راه روشن« را از 3 تا 6 مهر برای ورودی های 
جدیــد برگزار می کند. این اردو که هدفش صمیمی تر شــدن جو دانشــگاه برای 
ورودی ها، آشــنایی آنها با برخی اساتید و کســب آگاهی بیشتر در مورد رشته ها 
از طریق ســرگروه ها و اساتید است، امسال رکورد تعداد ثبت نامی ها را با 830 نفر 

شکســته است. این در حالی است که در اردوی سال قبل حدود 700 نفر حضور داشتند. اردوی راه روشن 
80 هزار تومان هزینه دارد و با برنامه هایی مثل نشست با اساتید، پنل مسیر آینده من و بازی علمی و تفریحی 

پتریا همراه است. 

شریف پالس مغلوب تورم
اگر در چند روز گذشــته برای صرف غذا به مجموعه شــریف پالس رفته باشید، با 
افزایش قیمت سرســام آوری روبه رو شده اید. البته با توجه با وضع موجود در بازار 
این افزایش قیمت  دور از انتظار نبود. این فشار که به تازگی به دانشگاه نفوذ کرده 
و دانشــجویان را تحت تاثیر قرار داده، از تابســتان گریبانگیر شریف پالس است. 

شــریف پالس به دلیل تعهداتش در ثبات قیمت ها تا پایان تابستان این فشار را تحمل کرد و ضرر بسیاری را 
متحمل شد اما در نهایت با پایان تابستان 30 تا 40 درصد بر قیمت هایش افزود. البته شورای صنفی دانشگاه 

در کاهش درصِد این افزایش قیمت نقش بسزایی داشت. 

97 مهر   3 سه شنبه    774 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

چرا این طور شد؟
دهــان آدم که به ناســزا عــادت کند، ســوتی 
دادن جلــوی بزرگ ترهــا یا کســانی که مودب 
تصــورش می کنند، دیر یــا زود اتفاق می افتد. 
اصــوال هــر رفتــاری همین طور اســت؛ تکرار 
می شــود، شــخصیت را شــکل می دهد و آنجا 
که نمی خواهی یا بعید اســت هم سر و کله اش 

پیدا می شود. 
بسیار پرسیده شده است که چه بر سر امت اسالم 
آمد که نیم قرن پس از پیامبرشان با خاندان او به 
زبان شمشیر و جنایت سخن گفتند؟ منبری ها و 
تاریخ نویس ها و تاریخ خوان ها جواب های زیادی 
برایش ردیف کرده اند که مردم چه و چه شدند و 

نتیجه اش شد آن جنایت بزرگ. 
انگشت اتهام در این تحلیل ها به سوی دنیاطلبی 
اســت. اما مگــر بی رحمــی مولود مســتقیم 
دنیاطلبی است؟ باید گفت با بی نصیب شدن 
جامعه از پیامبر اســالم)ص( یکی از رفتارهای 
گذشته که به سرعت زنده شد، خشونت بی حد 
بــود. رفتار ســپاه مســلمانان در ایران و شــام 
شباهتی به رفتار پیامبر اسالم نداشت. حاکمان 
مســلمان به هر بهانه ای دستور قتل دادند و از 
ابتکار در روش های کشتن مخالفان و متمردان 
هم کم نگذاشتند. اسارت زنان و تصرف اموال 
در همه مرزهای اسالم در زمان خلفا جاری بود. 
خالصه آنکه مســلمانان در پناه اســالم آنقدر 
به رفتار دوران جاهلیــت ادامه دادند که عادت 
روزانه شــان شــد. همین شــد که در مواجهه با 
خاندان پیامبری که به نام او حکومت می کردند، 
همان رفتار و عــادت روزمره را بروز دادند. عمر 
سعد در ری و کربال دو آدم متفاوت نبود. انتظار 
رفتار بزرگمنشــانه از کســی کــه کارنامه اش پر 
از خشــونت اســت، انتظار بجایی نیســت. آن 
که قتل و به اســارت کشــیدن را شیوه خودش 
کرده، در برابر هر کســی که باشد همین است. 
مگر سپاه کوفه در مرزهای بالد اسالمی منش 
رحیمانه و بزرگوارانه داشت که در کربال داشته 
باشد؟! بی شــک بزرگی داغ و جنایت کربال به 
واســطه جایگاه رفیع امام و خاندانش بود، اما 
درنده خویــی و بی رحمی امثال شــمر در همه 

سرزمین اسالم مثل کربال نمود داشت. 
امــروز مــا بــر رفتــار ناجوانمردانه بــا خاندان 
پیامبر)ص( و زنان و کودکانش می گرییم. اما اگر 
در هر رفتار اجتماعی، خانوادگی و یا سیاســی 
رفتاری شــبیه خشــونت کوفیان از ما ســر زد، 
چطور؟ می شود میان گریستن بر مصیبت شام 
یا کربال و یا مدینه و برخی رفتارها در تنش های 
اجتماعی و تجمعات مناسبت و ارتباطی یافت؟ 
فرد مدعی غیور بودن چطور می تواند به هر بهانه 
سیاســی، اعتقادی و یا شخصی رفتاری انجام 
دهد که صورت و فرم یکســانی با آنچه دارد که 
برایــش می گرید؟ جدال میان این رفتارها و آن 
گریه ها در نهایت تنها یک پیروز خواهد داشت 
و صــد البته طــرف پیــروز را خودمــان تعیین 

می کنیم. 

داســتان آمیزاد زندگــی روی کره  زمین، داســتان پرفراز و نشــیبی یادداشت
است. گروهی از تاریخ نویســان تاریخ حیات این - به 
قول فالسفه - حیوان ناطق را بر کره خاکی به دو بخش 
پیش و پس از اختراع خط تقسیم می کنند. انسان پیش 
از آغاز مکتوب ســازی چندان قابل رهگیری و بررسی 
نیســت اما روند تغییرات زندگی او پــس از ابداع خط 

سرعتی چشمگیر می گیرد. 
ایــن موجود دوپــا به مدد خط با همنــوع خود ارتباط 
برقرار می کند و حتی پس از مرگش با نســل های بعد 
بــا الواح ســنگی و بعد ها پاپیروس و کمــی بعد کاغذ 
مرتبط می شــود. باالخره هم انقــالب صنعتی اتفاق 
می افتــد و یکباره جهش های پیاپی انســان را به مدد 
نیروی بخار در افق های به جدیدی پرتاب می کند. در 
قرن بیســتم انسان مرز های تخیل را جا به جا می کند. 
جریان الکتریســیته با خود سرعت را می آورد و انسان 
بــه فضا می رود و دهکده جهانی متعاقب آن با انقالب 

در حوزه ارتباطات شکل می گیرد. 
حوالی دهه 50 میالدی در غرب اتفاقاتی رخ می دهد 
که بعدها آن را »تغییر نسل« می نامند. پدرها و مادرها 
به دیده تعجب بــه فرزندان خود نگاه می کنند، گویی 
با غریبه  ها دم خور شده اند. تا پیش از انقالب صنعتی 
روند تغییر در خلقیات انسان به قدری کند و آرام بود که 
فی المثل فردی در قرن چهارم میالدی تفاوت فاحشی 
با افراد قرن پیش و پس از خود نداشت بنابراین تغییرات 
ســریع اجتماعی محققان را بر آن داشت که به پایش 
نســلی روی بیاورند، یعنی شــناخت دقیق مختصات 
افراد هر نســل با نگاه عالمانــه و منتقدانه به تغییرات 

افراد و متعاقب آن نظریه پردازی های مختلف. 
با اتمام قرن بیســتم و ورود به هزاره سوم بشر به مدد 
تکنولوژی و بسط رســانه های جمعی موفق می شود 
مرز میان انســان ها را بردارد. در این زمان اســت که 
عالــم مجازی شــکل می گیرد؛ عالمــی که برخالف 
نامش خیلــی زود از هر عالم حقیقــی ای ملموس تر 
و حقیقی تر می شــود. امروز دنیای افراد در دســتان 
آنهاســت و شــاید عمده ارتباطات مــا از طریق تلفن 
همراه برقرار می شود. اما مواجه شدن انسان شرقی با 
مدرنیته و اسباب آن به واسطه رخ داده است و درون زا 
و بومی شده نیست. کامپیوتر، موبایل، اینترنت و تمام 
لوازم مشــابه آنها برای ما اقالمی وارداتی هستند. به 
قول یکی از اساتید، ما با پا وارد مدرنیته نشدیم بلکه با 

سر درون آن فرو افتادیم. 
بحــث  وارد  ایــن مقدمــه  بــا 
روی  می شــویم.  اصلی مــان 
ســخن بــا والدینــی اســت که 
فرزندان نازنین خــود را با هزار 
مشــقت از هزاران ســد و مانع 
گذر داده اند و امروز وارد برترین 
دانشگاه فنی و مهندسی کشور 
کرده اند. نسبت والدین در این 
زمان با فرزندان دستخوش چه 
تغییراتی می شود؟ از یک مثال 

دم دستی شروع کنیم. تا دیروز 
بســیاری از پدر و مادر ها فرزند 
خود را بــه مدرســه می بردند و 
پس از اتمام ساعت تحصیل هم 
بــه دنبال او می رفتند. آیا بعد از 
ورود بچه ها به دانشــگاه همین 
رابطه حفظ می شــود؟! اگر در 
مورد عالــم واقع صحبت کنیم، 
بسیار می بینیم که همان رابطه 
دوران پیش از دانشــگاه حفظ 

شده اســت. چه اشــکالی دارد، والدین می خواهند 
مواظبــت، کمــک و کنترل را همزمــان انجام دهند. 
نکتــه ظریفی که در این میــان غالبا مغفول می ماند، 
خود باوری و اســتقالل جوان اســت که مجال رشــد 

پیدا نمی کند. 
عــده ای از والدین اما در نقطــه مقابل قرار می گیرند. 
ایــن دســته بــا ورود فرزندانشــان به دانشــگاه ناگاه 
نظارت و کنتــرل و حتی گاهی 
توجه خود را به فرزندانشــان کم 
می کننــد، گویــی وظیفه خود 
را بــه انجــام رســانده اند و دیگر 
مســئولیتی ندارند. تجربه به ما 
نشــان می دهد که هر دوی این 
گروه ها به شدت ضرر می کنند. 
ورود به محیط دانشگاه جوان را 
در حساس ترین سن با مختصات 
جدیــدی رو به رو می کنــد. او تا 
دیــروز از ســاعت هشــت صبح 

تا حــدود چهــار بعــد از ظهر و 
در برخی مــدارس بیش از این 
مجبور بــه حضــور در محیطی 
حراست شده بود و امروز ممکن 
است در یک روز فقط دو ساعت 
کالس داشته باشد، نتیجه آنکه 
با حجم زیادی از زمان آزاد روبه رو 
می شود. نقش والدین در اینجا 
کنترل بــا فاصله اســت، نه هر 
ساعت و هر لحظه تماس بگیرند 
و به قول امروزی هــا روی اعصاب بچه ها راه بروند و نه 

سرشان را زیر برف کنند. 
ایمن سازی فضای دانشگاه یک فرایند دوسویه است 
که در یک ســوی آن مسئوالن دانشــگاه قرار دارند و 
در سوی دیگرش دانشجویان و خانواده ها. به جوان 
خود اعتمــاد و فضای ارتباطمان را دوســتانه کنیم. 
بگذاریم او آنقدر راحت باشــد که در مشــکالت خود 
بــه ما مراجعه کند. در این میان یک نکته را هم از یاد 
نبریم، کنترل با سرک کشیدن و خدای نکرده تفتیش 
تفاوت بســیاری دارد. حریم امن فرزند مان را محترم 
بشــماریم. مختصات زندگی در سال 97 با سال های 
قبــل و بعد از آن متفاوت اســت. والدیــن و فرزندان 
در دو محیــط - اگــر نگوییم متضاد - متفاوت رشــد 
کرده اند. جوانی افــت و خیز فراوان دارد و صد البته 
همــه تجربیات هم در همین افتادن و برخاســتن ها 
شــکل می-گیرند. ســخن پایانی اینکه به یاد داشته 
باشــیم فرزندم با من متفاوت است و باید به او کمک 

کنم تا بهترین راه را بپیماید. 

چند کلمه با پدر و مادرها

فرزند زمان خویشتن باش

در دهه 50 میالدی پدرها 
تعجب  دیده  به  مادرها  و 
نگاه  خود  فرزندان  به 
می کردند، گویی با غریبه ها 

دم خور شده بودند

دانشگاه  محیط  به  ورود 
حساس ترین  در  را  جوان 
سن با مختصات جدیدی 

رو به رو می کند 

حرف زیادی
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یکی از مهم ترین مسائل حل نشده  علمی
در ریاضی طبق ادعای ریاضیدان سینا هوشنگی

بازنشسته، مایکل عطیه، ممکن است حل شده باشد. 
او در سخنرانی روز دوشنبه خود در دانشگاه هایدلبرگ 
آلمان چیزی را ارائه داد که مدعی بود اثبات ســاده ای 
برای فرض ریمان است؛ مساله ای که از 160 سال پیش 

تاکنون ریاضیدانان دست و پنجه نرم می کنند. 
آگوست سال 1900 در مجمع بین المللی ریاضیدانان 
در پاریس، دیوید هیلبرت 23 مســاله را بیان کرد که به 
گمان خــود آینده پژوهش را در ریاضــی رقم می زدند. 
100 ســال بعد موسسه ریاضی ِکِلی، در مراسم یادبود 
هیلبرت، مســائلی را با عنوان مسائل هزاره اعالم کرد. 
هفت مساله ریاضی که ریاضیدانان با گذر از هزاره دوم 
میالدی همچنان با آنها درگیر هســتند. این مســائل 
به قــدری مهمند که حل هر یــک از آنها جایزه ای یک 
میلیون دالری را در پی خواهد داشت. با این حال فقط 
یکی از این مســائل آن هم در سال 2002 حل شد. به 
نظر بسیاری از ریاضیدانان، مهم ترین مساله که در هر 

دو لیست جای دارد، فرض ریمان است. 
فرض ریمان در ســال 1859 توسط برنارد ریمان برای 
حل مســاله قدیمی توزیع اعداد اول مطرح شــد. این 
اعداد غیر از یک و خودشان به عدد دیگری بخش پذیر 
نیستند. اعداد اول جزو مفاهیم بنیادی در ریاضی و البته 
مرموز و غیرقابل توضیحند و به نظر می رسد به صورت 
تصادفی توزیع شده باشند. به همین دلیل خبر کشف 
یک عدد اول جدید و بزرگ همیشه خبر شگفت انگیزی 
برای جامعه ریاضی اســت. حتی اگر عدد اولی کشف 
شــود، هیچ راهی برای به دســت آمدن عدد اول بعدی 

وجود ندارد، یا اینکه چه تعداد عدد اول دیگر کوچک تر 
از عدِد پیداشده هست. 

فرض ریمان بیان می کند که تعداد اعداد اول کوچک تر 
از یک مقدار با تابعی خاص معروف به »تابع زتای ریمان« 
کنترل می شود. مســاله مهم یافتن صفرهای این تابع 
اســت. حدس ریمان این بود که صفرهای غیربدیهی 
تابــع زتا روی یک محور خاص در صفحه اعداد مختلط 
قرار می گیرند و این همان چیزی است که به عنوان فرض 
ریمان می شناسیم. ولی او هیچ وقت موفق به اثبات این 
حدس نشد. ریمان نظریه پرداز اعداد نبود و در کل کار 

حرفه ای خود فقط یک مقاله روی 
این موضوع نوشــته بود. با این 
حال، ایــن نتیجه به قدری مهم 
است که او به عنوان یک شخص 
تاثیرگذار در این زمینه شناخته 
می شــود. ریاضیدانان بسیاری 
به اثبات این فرض نزدیک شدند 
ولــی این مســاله همچنــان به 
عنوان یک مســاله باز شــناخته  

می شود. 
عطیه ادعــا می کند کــه اثبات 
ســاده ای بــرای فــرض ریمان 
دارد. او متولــد ســال 1929 
در انگلســتان و از ریاضیدانــان 
برجســته ای اســت که موفق به 
دریافــت دو جایــزه مهم فیلدز و 
آبل شده اند؛ جوایزی که از آنها با 
عنوان نوبل ریاضی یاد می شود. 

او بــه عنوان رئیــس انجمــن ریاضی لنــدن، انجمن 
سلطنتی و انجمن ریاضی ادینبورگ به جامعه ریاضی 

خدمات زیادی ارائه داده  است. 
عطیه با ارجاع دادن به پژوهش های جان فون نویمان، 
فردریش هیرتسبروخ، پاول دیراک و ریچارد فاینمن بیان 
می کند که اثبات ساده  او برگرفته از دنیای کوانتوم است. 
او ادعا می کند وقتی مشغول بررسی ثابت ساختار ریز 
بوده، به طور تصادفی به اثبات این مساله رسیده است. 
ثابت ساختار ریز، به گفته فاینمن، یکی از اسرار دنیای 
فیزیک به شــمار می رود و هیچ کــس نمی داند از کجا 
آمده است. بدون شک این اثبات 
باید توســط ریاضیدانان بررسی 
شــود ولی اگر صحــت آن تایید 
شود، می تواند در زمره مهم ترین 
اتفاقات ربع قــرن اخیر در تاریخ 
ریاضی باشد؛ اتفاقی که از سوی 
یــک ریاضیــدان 90 ســاله رقم 
خورده اســت در حالی که به باور 
بسیاری ریاضیدانان بهترین کار 
خود را قبل از 40 ســالگی انجام 

می دهند. 
برنامه ســخنرانی عطیه که ابتدا 
قرار بود به صورت زنده در شریف 
پخش شود، در نهایت با همکاری 
انجمن علمی دانشکده فیزیک و 
ریاضی با حضور جمعی از اساتید 
این دانشکده در تاالر دکتر جناب 
آن به صورت غیرزنده پخش شد. 

اثبات مساله ۱۶0 ساله
ریاضیدان 90 ساله راه حلی ساده برای یکی از مسائل باز ریاضی ارائه داد

داستان یک قتل عام
تپــه حســنلو در عصر آهن  نوشین ترابی

شــهری بزرگ بود و عماراتی کاخ مانند داشت. 
زمین های کشــاورزی آن با آب دریاچه  ارومیه 
آبیاری می شــد و شــهری پررونق به حســاب 
می آمد تا اینکه قتل  عامی عظیم در آن  رخ داد. 
قطعات داستان این شهر که ٨00 سال پیش از 
میالد مورد حمله ای وحشیانه قرار گرفت، حاال 
پس از سه  هزار سال، با بررسی مصنوعاتی که 
کمتر از نیم قرن پیش کشف شده اند، کنار هم 

قرار می گیرند. 
در این شــهر نیز مانند پمپئی شاهد ایستادن 
زمان هستیم. گرچه برخالف پمپئی که دچار 
فاجعه  ای طبیعی شد، شهر مورد نظر ما شاهد 
فاجعه ای بود که نمایانگر جنگ های وحشیانه  
عصــر آهن، با تمــام جزئیــات بی رحمانه  آن، 

است. 
ســال 195٦ رابرت دایســون بــرای مطالعه 
درباره منشــأ زندگی یکجانشینی و کشاورزی 
بــه ایران ســفر کرد. او تپــه ای را به قطر 500 
متــر و ارتفاع 25 متر در جنوب دریاچه  ارومیه 
برگزید. حفاری هــا و کاوش ها تیم تحقیقاتی 
او را بــه بقایای ســاختمانی چوبی و ســوخته 
رســاند. آتش طبقــات را روی هــم انداخته و 
باعث شــده بود ســاختمان و ســاکنانش در 
فضا و زمان برای همیشــه حبس شــوند. آنها 
اســکلت هایی با لباس رزمــی یافتند و جامی 
نقره ای که دو ردیف پیکر کوچک روی آن حک 
شده بود. دو روز بعد گلدانی طالیی توسط تیم 
دایسون کشــف شد. با این کشف کار حفاری 

سرعت گرفت. 
کم کم ساختمان ها، میادین، خانه ها و هزاران 
پیکر انسان آشــکار شدند. بعضی ها سوخته و 
بعضی به چوب آویخته  و رها شده بودند. ماری 
ُویت که سال 19٧0 به این تیم ملحق شده بود، 
می گوید: »انسان های مرده برای من ترسناک 
نیستند، اما وقتی مشــغول حفاری این مکان 
بودم، کابوس هایی وحشتناک به سراغم آمده 
بود.« هدف حمله  کنندگان هرچه بوده، به محو 

شدن کامل این شهر منجر شده است. 
حاال سه  هزار سال بعد، باالخره این شهر از میان 
خرابه ها برخاسته است. در ماه ژوئن، سازمان 
میــراث فرهنگی ایران اعالم کــرد که به دنبال 
جمع آوری پرونده ای برای یونســکو اســت که 
تپه حسنلو را در فهرست میراث جهانی به ثبت 
برساند. سیفارلی، یکی از باستان شناسان فعال 
در مطالعات مربوط به این شهر، نسبت به این 
اتفاق ابراز خشنودی کرده و آن را برای اقتصاد 

محلی مفید دانسته است. 

منبع:
NewScientist 15 September 2018/ Iran’s Pompeii: 
Astounding story of a massacre buried for millennia

تابش زمینه کیهانی
سال 1964 ویلســون و پنزیاس، منجمان رادیویی، 
قدیمی ترین نور کیهانی را کشف کردند. این کشف با 
چاشنی تصادف همراه بود و به جایزه نوبل برای این 
دو نفر در ســال  1978 منجر شد. آنها قصد داشتند 
امواج رادیویی گســیل شده از کهکشــان راه  شیری 
را اندازه گیــری کنند اما با از بین بردن چشــمه  همه 
پارازیت های ممکن )از قبیل دو کبوتری که در دهانه 
آنتن النه داشتند(، باز هم نوفه ای رادیویی با طول موج 
7 سانتیمتر در همه جهت ها وجود  داشت. در واقع ما 
در زمینه ای از این امواج رادیویی قرار داریم. به این نوفه 

 CMB می گوییم. اما CMB تابش زمینه کیهان« یا«
دقیقا چیســت؟ طبق نظریه مه بانگ، کیهان از یک 
نقطه داغ و چگال در فضا به  وجود آمده است. البته این 
انفجار، انفجاری در فضا نبود بلکه پیدایش فضازمان 
بود. بعد از آن کیهان به یک دوره کوتاه انبساط نمایی و 
تند شونده وارد شد که به آن تورم می گویند. بعد از تورم 
انبساط کیهان - هر چند با آهنگ کند شونده - ادامه 
یافت و با سردتر  شدن عالم، ماده تشکیل شد. عناصر 
شــیمیایی سبک در سه دقیقه اول آغاز عالم تشکیل 
شدند. تا 380 هزار سال پس از مه بانگ دمای کیهان 

به اندازه کافی باال بوده  اســت و اتم های هیدروژن با 
برخورد با یکدیگر و تجزیه شدن به پروتون و الکترون ها 
باعث پراکندگی نور از خود می شدند. پس از این دوره 
دمای کیهان به اندازه  2700 درجه سانتیگراد سرد شد 
کــه تجزیه هیدروژن ها دیگر ممکن نبود و نوری که از 
قبل به جا مانده  بود، آزاد شــد و کیهان شناسان آن را 
مشاهده کردند. مشاهده تابش زمینه کیهانی، عالوه 
بر تایید مــدل مه بانگ، اطالعات خوبی در مورد آغاز 
کیهان و همچنین تشکیل ساختار های بزرگ مقیاس 
مثل کهکشان ها در اختیار فیزیکدانان قرار می دهد. 

علمــــــــــــــــــــــــــی 97از کوارک تا کیهان مهر   3 سه شنبه    774 شماره 

مساله  اثبات  صحت  اگر 
شود،  تایید  ساله   ۱۶0
می تواند در زمره مهم ترین 
اتفاقات ربع قرن اخیر در 
تاریخ ریاضی باشد؛ اتفاقی 
که از سوی یک ریاضیدان 
90 ساله رقم خورده است 
در حالی که به باور بسیاری، 
کار  بهترین  ریاضیدانان 
خود را قبل از 40 سالگی 

انجام می دهند

ویلسون )چپ( و پنزیاس )راست( در کنار آنتن 
رادیویی در البراتوار بل در نیوجرسی
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پاورقی

از این ترم بنا داریم هر دو هفته یک بار در این صفحه سراغ موضوعاتی برویم که شاید  در نگاه اول جریان اصلی دانشــگاه و روزنامه نباشند؛ موضوعاتی که تامل بیشتر، دل گزارش
خجســته تر و شــاید به نظر برخی شکِم ســیرتر نیاز دارند. با اینکه موقع وقت گذاشتن برای این چیزها 
بایــد هیاهوی روزمره را کنار بگذاریم، فکر می کنیم بدون آنها یک جای کار می لنگد. می خواهیم میانه 
دویدن های هر روزه در مســیر طوالنی و تمام نشــدنی ای که پیش رو و زیر پایمان است، کمی بایستیم و 
به چیزهای دیگری جز مســیرمان فکر کنیم؛ مســیری که خودش را مقدر و ناگزیر ما می داند و انگار ما 
هم این را پذیرفته ایم، اسمش را هم گذاشته ایم صفحه اندیشه.  برای شروع سراغ یک مدرسه تابستانی 
رفتیم که انجمن علمی فلســفه علم امسال در دانشگاه برپا کرد؛ مدرسه تابستانی تکامل؛ اتفاقی که از 

دو جهت تازگی دارد. 
یکی کم بودن مدرســه های تابســتانه و کارهای از این دســت در دانشگاه اســت و دیگری - از آن مهم تر 
– پرداختــن به موضوعی اســت که کمتر فکر و ذهن شــریفی ها را به خودش مشــغول می کند.  مســلم 
صلحی راد دانش آموخته کارشناســی ارشد فلسفه علم دانشگاه و مدیر مدرسه تابستانی تکامل است. 
این مدرســه  بر اســاس ایده و طرح و البته توسط او شــهریورماه در دانشگاه برپا شد. سراغ او رفتیم و از 

مدرسه تکامل شریف پرسیدیم. 

چرا سراغ تکامل رفتید؟ 
الزم است ابتدا از تاریخچه و نحوه طراحی این مدرسه 
بگویــم. ما یک ســال قبل از مدرســه و بــا دغدغه ای 
فلسفی نســبت به تکامل، ارائه هایی را در ساختمان 
معاونت فرهنگی شروع کردیم. دکتر حسینی، معاون 
محترم فرهنگی دانشگاه با دانش عمیق فلسفی خود 
و درک ضرورت پرداختن به مباحث فلســفی و موارد 
چالش برانگیــز در پارادایم های علمی در این حرکت 
نقشــی بسزا داشتند. ارائه های دانشجویی ما از آبان 
تا اســفند به درازا کشید و در بهار 97 دو نفر از اساتید 
حوزه زیست شناسی 8 ارائه در زمینه تکامل در شریف 
انجام دادند. این دو بزرگوار آقایان دکتر ندرلو و کالیراد 
بودند. در ادامه، در تابستان 97 هم 9 ارائه دانشجویی 
خوب دیگر در حوزه های مختلف تکامل در ســطوح 
ارشد و دکتری انجام شد. طی این مدت ما یک جمع 
علمــی را گرد آورده بودیم که بــه دنبال رقم زدن یک 
حرکت عظیم تر علمی بود. ایــن حرکت موفق همان 
مدرســه تکامل اســت که به خوبی شهریور امسال در 
شریف راه  اندازی شد، آن هم با همکاری بیش از 10 

انجمن علمی از دانشگاه های مختلف تهران. 
چــه نیازی در دانشــگاه شــما را به ســمت 

برگزاری این مدرسه سوق داد؟
در شــریف قدری حواس ها از علم پرت شــده است. 
بیشــتر بــه دنبــال حاشــیه ها هســتیم تــا برگزاری 
رخدادهــای علمــی. حرکــت علمــی پــول زیــادی 

نمی خواهــد، عالقه می خواهد و نظم. علم همیشــه 
برکت را با خود می آورد. اگر مشــتاق باشی، آدم های 
مشتاق هم دورت جمع می شــوند. ما این موضوع را 

طی این مدت تجربه کردیم. 
چقــدر این موضوع، موضوع دانشــگاه ما و 

دنیای علم امروز است؟
تکامل به معنای فلســفه علمی امــروزه یک پارادایم 
محسوب می شود. زیست شناسی با فیزیک در شکل  
دادن به آینده علم رقابت می کنند. شریف نمی تواند 
نســبت به این مســاله بی تفاوت باشــد، صرف اینکه 
دانشــکده زیست شناسی در آن وجود ندارد. بنده به 
مســئوالن پیشــنهاد می دهم گروه زیست شناسی را 
هم در این دانشــگاه تاسیس کنند. به لحاظ فلسفی 
هم تکامــل اکنون جــزو جذاب تریــن بحث ها میان 

فیلسوفان تراز اول دنیاست. 
اســتادها و ارائه دهنده هــا چطــور انتخاب 

شدند و از کجاها بودند؟
اساتید انتخاب شــده از بهترین های تکامل در ایران 
بودند. ســعی کردیم هم از اســاتید اســتفاده کنیم و 
هم از پژوهشــگران. ما مدرسه را طی سه روز و در سه 
حــوزه برنامه ریــزی کردیم. روز اول به ابعاد زیســتی 
تکامــل پرداختیــم، در روز دوم تاثیــر تکامــل را در 
حوزه های علوم انســانی مورد واکاوی قــرار دادیم و 
در روز ســوم بــه ابعاد فلســفی تکامــل پرداختیم. از 
ظرفیت ســنت فلســفی خودمان نیز در این مدرســه 

استفاده شد. حضور آقای پارسانیا بین ارائه کننده ها 
موید این امر است. هر روز چهار ارائه کننده داشتیم. 
از بیــن ارائه کنندگان روز نخســت آقــای دکتر ندرلو 
زیست شناس هستند و کتابی در حوزه مطالعاتی خود 
در ســطح بین المللی به چاپ رسانده اند. در روز دوم 
آقای نجل رحیم ارائه داشتند که خود نمونه خوبی از 
یک پژوهشگر هستند و اکنون در بیمارستان ایرانمهر 
به عنوان فوق تخصص مغز به طبابت اشــتغال دارند. 
ارائه روز ســوم با دکتر حسینی اســتاد مسلم فلسفه 
بود که توانســت بین دانشــجویان زیست شناســی، 
توانایی های گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف 

را به رخ بکشد. 
استقبال چطور بود؟

وقتی می بینی در این مدرســه از بوشــهر تا همدان، 
اصفهان و کرمان شــرکت کننده داشــته ای خستگی 
از تنت درمی رود. این مدرســه با حضور 230 نفر برپا 
شــد. ما چند روز قبل از آن ســایت ثبت نام را بستیم 
چون ظرفیت تکمیل شــده بود. از بازخوردها همین 
بس که یکی از اســاتید مســلم زیست شناسی گفتند 
ما زیست شــناس ها 20 سال روی تکامل در ایران کار 
کردیم، ولی آخر سر دانشــگاه شریف برند تکامل در 

ایران شد. 
مشارکت از طرف شریفی ها و رشته های غیر 

از فلسفه علم خوب بود؟
مشــارکت عالی بود. جالب است که بدانید انتظار ما 

قبل از برپایی مدرسه این بود که اکثر شرکت کنندگان 
از بین رشــته های زیست شناســی باشــند، ولی تنها 
یک پنجــم آنها از رشــته های حوزه زیست شناســی و 
بقیه از رشته های علوم طبیعی، انسانی و هنر شرکت 
بودند. بچه های شریف هم با حضور خوب خود نشان 

دادند که مشتاق چنین مباحثی هستند. 
آنقــدر تجربه خوبــی بود که باز هــم دنبال 
برپایی چنین مدارس و کارگاه هایی باشید؟
همین قدر به شــما بگویم کــه از جانب بیش از چهار 
دانشــگاه در تهــران و یــک دانشــگاه در اصفهــان 
درخواســت انجام همین کار را داریــم، با همین تیم 
اجرایی و همین جمع مشــتاق. این یک سرمایه برای 
شریف است. عالوه بر این، دوستانی از گروه فیزیک 
همین دانشــگاه پیشنهاد تکرار چنین تجربه ای را در 
آن حوزه به ما داده اند. اگر موضوع را درست انتخاب 
کنید و بدانیــد که دارید چه کار می کنید، مخاطب با 
شــما همراه می شود. امروزه دیگر علم بدون فلسفه و 
فلسفه بدون علم خریداری ندارد. دوختن حوزه های 
مختلــف به هم و همراه کردن دوســتان کاری اســت 
که ما ســعی در انجام آن داریم. من همیشه به عالمه 
طباطبایــی فکر می کنم و ســختی هایی که او در راه 
کسب علم متحمل شد. درس آموز است برای همه اگر 
بخواهیم کاری کنیم که شــبیه مدرسه تکامل شریف 
در ذهن شــرکت کنندگان در آن به عنــوان تجربه ای 

زیبا ماندگار شود. 

گفت وگو با مدیر مدرسه تابستانی تکامل

کار علمی عالقه می خواهد و نظم

97انـــــــــــدیـــــــــــشه مهر   3 سه شنبه    774 شماره 

انتخاب طبیعی؛ اساسی ترین بنیان
بنیان های تکامل

یکی از ارائه های مدرســه تابســتانی تکامــل، ارائه دکتــر ندرلو بود؛ 
ارائه ای از طرف یک زیست شناس که مطلب پیش رو خالصه ای کوتاه 

از قسمتی از آن است. 

آیا تکامل یک تئوری اســت؟ تکامل در واقع یک رخداد یا اتفاق اســت و ما 
راجع به علت های آن صحبت می کنیم. تکامل یک تئوری یا قانون نیست، 
بلکه یک رخداد است و قوانین و تئوری های خاص خود را دارد مثل انتخاب 
طبیعی، رانش ژنی، هاردی - واینبرگ، قوانین مندلی، نسبت های جنسی 
فیشــر، تئوری های ژنتیک جمعیت و... بنابراین خود تکامل به عنوان یک 

اتفاق کامال برای ما محرز است. 
داروین چهار اصل را مطرح کرده که تا امروز معتبرند: 

1. جد مشترک: همه موجودات روی کره زمین یک جد مشترک دارند. 
2. تغییرات تدریجی: تغییرات تدریجی و آرام آرام اتفاق می افتند. 

3. گونه زایی: گونه زایی و داشــتن جد مشــترک دو روی یک سکه هستند. 

گونه زایی در حال اتفاق افتادن است. 
4. انتخاب طبیعی: انتخاب طبیعی اولین بار توســط خود داروین مطرح 

شد. این تئوری در واقع یکی از نوآوری های داروین بود. 
من دو چالش عمده در انتخاب طبیعی می بینم. اول اینکه در بســیاری از 
متون از نیروهای تکاملی صحبت شــده است. ما دو نیروی تکاملی داریم: 
انتخاب طبیعی و رانش ژنتیکی. رانش ژنتیکی نیروی پیش فرض تکاملی 
است. نیروی پیش فرض تکاملی یعنی بدون اینکه از بیرون نیرویی وارد شود، 
در درون سیســتم اتفاقی می افتد )نیروی درونی(. تمام اتفاقات شانسی 
در دنیای موجودات زنده را رانش ژنتیکی ســبب شــده اســت. در مقابل، 
انتخاب طبیعی را داریم که به عنوان نیروی اصلی تکاملی مطرح اســت و 
درونی نیســت، بلکه ایجادکننده تغییر در سیستم موجودات زنده است. 
اما آیا اینها واقعا نیرو هســتند؟ نیس می گوید رانش ژنتیکی واقعا یک نیرو 
نیست چراکه اوال رانش ژنتیکی خود جزئی از سیستم است و نمی تواند به 
عنوان یک نیروی خارجی تغییر ایجاد کند و دوم اینکه جهت دار نیست و ما 
نمی توانیم پیشگویی کنیم که در صورت وارد کردن این نیرو، به کجا خواهد 

رفت. برخالف قوانین نیوتنی درباره حرکت اجسام. 
گادفر اسمیت در کتاب »جمعیت داروینی و انتخاب طبیعی« می گوید آیا 
واقعا رانش ژنتیکی نوعی از تغییرات نیســت که ما به دلیل کم دانشی خود 

نــام نیرو را به آن داده ایم؟ وقتی می گوییــم رانش ژنی عمل می کند، واقعا 
چه چیزی است که عمل می کند؟ مثال bottleneck effect که نوعی رانش 
ژنتیکی اســت، خود نوعی تغییر به شــمار می رود. رانــش ژنتیکی نوعی 
تغییر اســت که درون سیســتم قرار گرفته و انتخاب طبیعی علت تغییر یا 

ایجادکننده تفاوت است. 
چالش دوم نیز استعاره انتخاب طبیعی است. اول اینکه در انتخاب طبیعی 
آیا واقعا انتخاب صورت می گیرد؟ خیر! در واقع افراد ناســازگار هستند که 
حذف می شــوند، نه اینکه افراد ســازگار به طور طبیعی انتخاب شوند. لذا 
انتخابــی صورت نمی گیرد بلکه حذف یا پاالیش رخ می دهد. برای همین 
اسپنسر و روزنبرگ پیشنهاد می کنند که به جای انتخاب بگوییم پاالیش. دوم 
طبیعی بودن آن! هنگامی که ما مثال می زنیم، به نظر می رسد افراد مختلف 
و متنوعی حضور دارند، محیط افراد سازگار را انتخاب می کند و افراد ناسازگار 
را حذف می کند. اما در واقع چنین نیست. در اصل سیستمی به وجود آمده 
اســت که به صورت طبیعی افراد مختلف در درون آن اگر با خود، دیگران و 
محیط سازگاری داشته باشند، حفظ می شوند. این یعنی تمام این مجموعه 
یک سیستم اســت و ما منتظر نمانده ایم تا طبیعت ما را انتخاب کند و اگر 
تمام این اجزا عمل کنند، عمال انتخاب طبیعی صورت می گیرد. بنابراین 

بهتر است به جای انتخاب طبیعی بگوییم پاالیش طبیعی. 
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همین روزها تولد تی.اس.الیوت اســت؛ داشتیم به همین مناسبت دنبال مصاحبه ای  نامه ها
با او یا درباره او می گشتیم که چیز جالب تری پیدا کردیم؛ نامه نگاری های الیوت با گروچو سحر بختیاری

مارکس، کمدین آمریکایی )از برادران مارکس معروف(. ظاهرا این دو با اولین نامه ای که از الیوت برای مارکس 
رفته، رفیق گرمابه و گلستان می شوند. متن زیر در واقع یک گفت وگوی رسمی نیست، گفتمان دو دوست 

است از عالم هنر و ادبیات در خالل نامه هایی که طی سال ها ردوبدل شده اند.

در یک تابســتان  گرم و طوالنی در اوج شهرت، گروچو 
مارکس نامه ای غیرمنتظره دریافت کرد. موضوع نامه 
مثل بقیه تقاضای عکس امضاشــده بود، اما نویسنده 
نامه نه یک طرفــدار معمولی، بلکــه تی.اس .الیوت، 
سراینده »سرزمین هرز« بود: اینجانب تی اس الیوت، 
مفتخرم که به عنوان یکی از طرفداران شما، درخواست 
یــک عکس با امضای شــما را بنمایــم. گروچو یکی از 
عکس های رســمی  خــودش را که در خــور متقاضی 
می یافت، امضا کرد و به آدرس شاعر به لندن فرستاد: 
جناب الیوت بزرگوار، باعث افتخار اســت که شــما در 

میان طرفداران آثار من باشید.
الیوت: ضمن تشــکر، لطفا عکس امضاشده 
دیگری با سیگار برگ مشهورتان به من بدهید. 
آن را در میان تصاویر دوســتانم، ویلیام ییتس 

و پل والری، بر دیوار اتاقم نصب خواهم کرد.

گروچو: باعث خوشــحالی بنده است، فقط 
امیــدوارم دود ســیگار مــن آقــای ییتس را 

اذیت نکند!
 نامه نگاری گروچو و الیوت تا زمان مرگ شاعر در سال 
1965 ادامــه یافت و طی ســال ها لحن دوســتانه تر و 

صمیمانه تری به خود گرفت.

تام عزیز
اعتراف می کنم »ســرزمین هرز« و »قتل در 
کلیسای جامع« را همین تازگی خواندم تا در 
مقابل تو حرفی برای گفتن داشته باشم، اما 

تو فقط از »برادران مارکس« صحبت می کنی 
و راســتش، مطمئن نیســتم که مــا آنقدرها 
خوب بوده باشیم! این اتفاق زمانی می افتد 
که شما بچه سن لویی باشید! از آنجا که شما 
در حال حاضر یک آمریکایی قدیمی هستید 
)منظورم مثل یک وســیله کهنه نیست، اما 
شما یک فراری از ســن لویی هستید(، باید 
نام تام گیبونز به گوش تان خورده باشد. یک 
زمانی قهرمان بوکس دنیا بود. همه گربه های 
نر هم انگار ذاتا اسمشان تام است، مگر اینکه 
صاحب شان اســم دیگری رویشان بگذارد. 
نام کوچک ســومین رئیس جمهــور آمریکا 
هم تام بود... خالصه اینکه وقتی من شما را 
تــام خطاب می کنم معنی اش ترکیبی از یک 
قهرمان بوکس ســنگین وزن، یک گربه نر و 
ســومین رئیس جمهور آمریکاست…! اگر از 
من بپرســی، »سیاست« را این طور می شود 
توصیــف کرد: »دنبال دردســر رفتــن، پیدا 
کردنــش در همه جا، تشــخیص نادرســت و 

استفاده از راه حل های اشتباه.«
راســتی متشکرم از اینکه درخواست مرا پاسخ دادید و 
یکی از عکس هایتان را برایم فرســتادید. االن که دارم 
بهش نگاه می کنم، اصال قابل باور نیست که شما هفتاد 
و پنج سال داشته باشــید، به نظر من بیشتر از شصت 
سال و دو ماه ندارید. هالیوود احمق است که از شاعر 
خوش قیافه ای مثل شما استفاده نکرده، در حالی که 

کسانی با قیافه ای مثل من، دارند کار می کنند!

گروچوی عزیزم
بارها از تو خواســته ام برای دیدار ما به لندن 
بیایــی. امیدوارم پاســخت به ایــن دعوت تا 

مرگ من طول نکشد!

تام عزیز
از ارادتم به خودت و همسرت خبر داری. به 
ایشان بگو »اون یارو که هی نامه میفرسته« 
ســالم می رســاند و بــه زودی مزاحم شــما 

خواهد شد!
گروچوی عزیزم

همســر من از طرفداران فیلم هــای برادران 
مارکــس اســت و شــما بــرای او »اون یارو که 
هی نامه میفرسته« نیســتید. نخستین بار 
هم خودم تماشــای فیلم های شــما را بهش 

توصیه کردم.
 گروچو ســرانجام چند ماه قبل از مرگ شاعر به دیدن 
او در لنــدن رفت. اتومبیــل از قبل برای بردن میهمان 
عالی قدر به خانه شــاعر انتظار می کشــید. پذیرایی  با 
صرف شــام و گفت وگوهای گرم و صمیمانه در محیط 

خانوادگی کامل شد.

تام عزیز
مثــل اینکه »تصادفًا« فــوت کرده ای. خانم 
الیوت مرا مکلف کرده چند کلمه در حضور 
همــه صحبــت کنم. وقتــی رســیدم درها 
بســته بود. مجبور شــدم از جلو صحنه در 
تاریکــی راهــم را به ســمت صندلی ها پیدا 
کنــم. همین کــه نشســتم یک نفــر گفت 
بنشــین روی صندلــی بغلی. معلوم شــد 
نشسته ام روی زانوی کنت تاینن. همین کار 
را کردم و این بار نشســتم در آغوش الرنس 
اولیویــه. اولیویه گفت اینجا چکار می کنی 
گروچــو؟ گفتم: خانــم الیوت مــرا دعوت 
کــرده. گفت خــب بــرو روی صحنــه، چرا 
توی بغل من نشســته ای. گفتم شــما همه 
بازیگرهای بزرگ شکســپیری انگلســتان 
اینجــا هســتید، مــن کمدین ترشــیده    چه 
بگویم؟ گفــت برو، فقط تــو می توانی حال 
خانــم الیــوت را بهتــر کنــی. خــب خانم 
الیــوت، بایــد بگویــم کــه شکســپیر هــم 
 روزی مــرد! تــام، به نظرت این حالشــان را 

بهتر کرده؟

از گروچو به الیوت و برعکس

رفقای خوب

گــــــــــــفت وگـــــــــــو 97 مهر   3 سه شنبه    774 شماره 

Humans of Sharif

 هر کدوممون کمتر از یک نفر 
ولی با هم بیشتر از ۲ نفریم

- عادل )با کمال آرامش(: ســالم. سالم، ببخشــید من یه کم دیر رسیدم. 
دارم میام جلسه. کدوم کالس بود؟ آها حله، کالس 12. اومدم اومدم. 

- عادل )با خونســردی در حال تمــاس با عارف(: ســالم عارف، کالس 
دوازدهه جلسه، یکم دیر رسیدی دیگه، خدافظ. 

خب باید بدونید که ما یه اکانت تلگرام داریم و حتی یه خط مشترک. خیلی 
وقتا دوســتای عارف زنگ میزنن و من جواب میدم و خیلــی وقتا برعکس، 
پس باید از لحظه لحظه ی همدیگه خبر داشته باشیم که مبادا سوتی بدیم. 
مثال با عــارف کار دارن و زنگ میزنن، من گوشــی رو برمیدارم میگم کالس 
111 عمرانم. بعد ســوالی که مطرح میشــه اینه که چه جوری ســر کالس 

داری جواب میدی؟
یا مثال باید دوســتای همدیگه رو بشناســیم. یادمه یه بار یکی از دوســتای 
صمیمی عارف از دستش ناراحت شــده بود که چرا تحویلش نمیگیره. اون 
موقع نمیدونست که من تحویل نمیگرفتمش ولی بعدش دیگه یاد گرفتیم 
که باید معموال توی راه ســرمون توی گوشــی باشه یا مشــغول باشیم که به 

سالم و احوالپرسی طوالنی نکشه. 
من خیلی اوقات واســه  حضور و غیاب ســر کالس عارف میــرم و برعکس. 
امتحانی رو به جــای همدیگه ندادیم چون رشــته هامون فرق میکنه و فقط 
میمونه عمومی ها که اونم اونقدرها ســخت نیســت دیگه، میشینیم دو روز 

قبلش مطالعه میکنیم. 
یه اتفاقی که واسه خودم خیلی شوکه کننده بود این بود که یه کسی زنگ زد 
خونه و با من احوالپرسی کرد، بعدش سراغ عارف رو گرفت ولی عارف خونه 
نبود. من میدونســتم که اگه با عارف صحبت نکنه، بی خیال نمیشه، گفتم 

که یه لحظه گوشی. یه کم منتظر شــدم و دوباره خودم گوشی رو برداشتم و 
گفتم: سالم خوبین؟! ســالمتین؟! چه خبر؟! و دوباره دیالوگ ها دقیقا با 

همون ترتیب تکرار شد. 

قرار بود رشته های برق و کامپیوتر توی دانشگاه بخونیم که عارف یه کم رتبش 
کمتر شد و مجبور شدیم بریم برق و عمران ولی قرارمون این شده که تا میتونیم 

 .MBA و توان داریم بمونیم و اپالی نکنیم. واسه  ارشد هم هر دو میریم
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شبیه ما نبود اما قاطی ما بود. موهای کم پشت ولی بلند بور، لباس سیاه ساده، کوله پشتی  گفت وگو
و عینک قرمز مشــخصات ظاهــری مردی بود که نــه به خاطر ظاهــرش، بلکه به خاطر محمد حسین مخصوصی

روایت های جذاب دانشجویان درباره کالسش، توجه همه را به خود جلب کرد. آندره بایر، جوان 3۶ ساله ای 
بود که از فیزیک زده شد و راه فلسفه را پیش گرفت. استادیار دانشگاه TUBerlin ابتدا قرار بود فقط برای 
ارائه یک سمینار به دانشکده مهندسی شیمی و نفت بیاید اما مسئوالن دانشکده وقتی سیالبس دوره او 
را شناختند، دوره کوتاه حضور وی را به یک درس دو واحدی ارتقا دادند. کاری که زحمت بسیار داشت ولی 
بازخوردها نشــان می داد که ارزشش را دارد. دانشــکده مهندسی شیمی و نفت چند سال پیش نیز مارک 
رابرت را از دانشــگاه هیوســتون دعوت کرد و یک درس کارشناسی ارشد برای وی در نظر گرفت که بسیار 
مورد توجه دانشجویان قرار گرفت. به طور کل حرکت به سمت تجربه های بین المللی می تواند برکات زیادی 
برای دانشــگاه داشته باشد و شایسته اســت دانشکده های دیگر نیز با الگوبرداری از دانشکده مهندسی 
شیمی و نفت دوره های مشابهی را در قالب درس و نه فقط یک سخنرانی یا سمینار پیگیری کنند. مصاحبه 

ما با آندره را بخوانید. 

چطــور به ایــن نحــوه از تدریس و ایــن دوره 
رسیدی؟

بحث کردن درباره چیزها اذیتم نمی کرد؛ اما نشستن و 
محاسبه؛ چرا. من به فلسفه تغییر رشته دادم و از خواندن 
و بحث کردن درباره نوشته ها لذت می برم. در دانشگاه 
TU Berlin  مشغول تحصیل در رشته فلسفه بودم ولی 
بیشــتر دوستانم مهندس بودند. یک روز همگی به این 
فکر رســیدیم که بیاییم و درباره فلســفه در مهندسی، 
درباره مسئولیت و توسعه پایدار کار کنیم. پس در سال 
2009 گروهمان را ساختیم و تصمیم گرفتیم درسی با 
موضوع تاثیرات اجتماعی-زیســت محیطی مهندسی 
پایــه گــذاری کنیم. ســاخت این درس دو ســال طول 
کشید. ما می خواستیم کاری که بیشترش با همکاری 
دانشــجوها اســت انجام دهیم. بعد از دو سال ما آماده 
بودیم و 15 بخش درســی داشتیم. پیش یک پروفسور 
)رئیس دانشکده مکانیک( رفتیم و نقشه مان را گفتیم و 
او نیز بسیار به ما اعتماد کرد. ترم اول عالی بود و ترم بعد 
بسیار از این درس استقبال شد. سال 2011 سال بلوغ 

ما بود و بسیار مورد استقبال دانشجوها قرار گرفتیم.
انتظار دیدن چه چیزهایی را در ایران داشتی؟
انتظار ترس بیشــتری در اماکن عمومی داشــتم. مثال 
در کالس هــا. ولی ما کالس را به حالتی بســیار باز و با 
پرسش های گوناگون برگزار کردیم. بچه ها هم درباره هر 

نوع پرسشی صحبت می کردند.
انتظار داشتی در زمان حضورت در دانشگاه 

چه چیزهایی ببینی؟
مثل دانشگاه برلین بود. دانشجوها راه می رفتند. گپ 
می زدنــد. این ور و آن ور می نشســتند. البته ما ســالن 
غذاخوری جداگانه برای پسرها و دخترها نداریم و آنها 

کنار هم غذا می خورند.
نظــرت در مورد نحــوه ورود دانشــجویان به 
دانشگاه چیست؟ آیا شما هم باید کارت نشان 

می دادی؟
اوه! ایــن کار خیلــی عجیــب اســت. در آلمــان همه 
دانشگاه ها باز است. همه کالس ها باز است. فقط اتاق 
استادان بســته است و نمی توانی هنگام کار کردن آنها 
وارد اتاق شان شوی؛ اما اماکن عمومی همواره باز است. 
تو می توانی حتی اگر عضو دانشگاه نباشی وارد کالس ها 

شوی و بحث کنی.
انگلیســی حــرف زدن دانشــجویان ایرانــی 

چطور بود؟
تقریبا سطح ایرانیان و آلمانی ها یکسان است. در مقایسه 
با هلند و دانمارک، خیلی از آنها انگلیســی را مثل زبان 
خودشــان صحبت می کننــد. عالی اند. در مقایســه با 

فرانسه می گویم شما بسیار بهترید.
آندره تو به شــیوه متفاوتی تدریس می کنی. 
فکر می کنــی این روش برای یادگیری موثرتر 

است؟
نمی توانم بگویم موثرتر اســت ولــی می توانم بگویم به 
اهدافم رســیدم. می خواستم بچه ها درباره موضوعات 

بحث کنند. در آلمان کالســی بــا 1000 نفر جمعیت 
برگزار می شود ولی کسی حرف نمی زند. گاهی سال ها 
طول می کشد که دانشجویان آلمانی درباره مسئولیت 

و مسئولیت پذیری حرف بزنند.
خروجی بحث ها چه بود؟ 

خب بیشــتر بــه خواســته ها و ارزش های هــم نزدیک 
می شــویم. خروجی دوم این بود که گروه ها ارزش های 
خودشــان را منعکس کردند و روی ارزش خودشان کار 
کردنــد و با این کار به دموکراســی بــرای جامعه نزدیک 
می شــدند. پس پرسیدن ســوال ها و کارکردن روی آنها 

هدف من بود که به آنها رسیدم. 
  چگونه با ایران آشــنا شدی و چگونه به اینجا 

آمدی؟ ویزا گرفتن سخت بود؟
برایم چندان سخت نبود. دانش آموز سابقم، علی، این 
درس 4 هفتــه ای را در summer school  گذرانده بود، 
که درسی بسیار متمرکزتر بود. علی گفت می خواهم این 
درس را داشته باشیم. او به اینجا آمد و با خیلی ها حرف 
زد و بــا انرژی خوبش آنها را متقاعد کــرد. بعد از مدتی 
دانشــکده موافقت کرد. من با دکتــر تقی خانی تماس 
گرفتم و او نیز گفت عالی اســت. به اینجا بیا. به سفارت 

ایران در برلین رفتیم و ویزا گرفتیم.
می دانی چقدر زمان الزم اســت که کسی در 

ایران، ویزای آلمان بگیرد؟
بله متاسفانه، 2 ســال. اتفاقا در پارلمان آلمان هم این 
موضوع به بحث گذاشــته شــده که خیلی زمان زیادی 

است. مخصوصا برای دانشجوها.
نظــرت دربــاره پولــی شــدن آمــوزش عالی 

چیست؟
اوال خیلی جالب بود که اینجا تحصیالت مجانی است. 
این چیزی بسیار ارزشــمند برای یک کشور است. این 
مورد و بیمه بهداشــتی. پذیرش دانشجویان پولی این 
دروازه را به ســوی مــردم باز می کند کــه می گویند: ما 
آموزش رایگان را متوقف می کنیم. زیرا هر سال به تعداد 
آنها اضافه می شــود و روزی دولت آمــوزش رایگان را به 

دلیل اینکــه همه دارند پول می دهنــد متوقف خواهد 
کــرد. ما این را در آلمان داشــتیم که با تظاهرات عظیم 
دانشجویان در ســال 2006 مواجه شد. این حرکت در 
تمام ایالت ها شروع شد و در برخی از آنها موفقیت آمیز 
بود از جمله برلین. اعتراض ها بسیار خالقانه بودند. مثال 
یک ســری از دانشجویان لخت شدند و در رودخانه شنا 

کردند و به این صورت توجه همه را جلب کردند.
شــما همه چیز را به خوبی می دانید. این چیزی اســت 
که در کالس دیده ام. وقتی با شــما صحبت می کردم، 
بســیار خالقیت مشاهده کردم. شــما خالقیت الزم را 
برای حل این مســأله دارید. با هم متحد باشید. مسأله 

حل خواهد شد.
فکر می کنی دانشجویان ایرانی به رشته خود، 

دانشگاه و زندگی هایشان عالقه دارند؟
فکــر کنم رشته هایشــان را دوســت ندارنــد. کمابیش 
دانشگاه شان را دوست دارند و قطعا زندگی شان را دوست 

دارند. آنها دائما در حال مبارزه و تالش اند. 
کمی علمی و تکنیکی تر صحبت کنیم. ارتباط 

صنعت و دانشگاه در آلمان چگونه است؟
سوالت را دوست داشتم. بد است و می تواند بدتر شود. 
شــرکت ها نقش بســیار پررنگی در دانشــگاه ها دارند. 
شــرکت ها برای نوآوری به کتابخانه ها پول می پردازند. 
ولــی چیزی کــه در نهایــت خواهی داشــت کتابخانه 
نیست.کتابخانه شــرکت ولکس واگن است. شرکت ها 
همچنیــن در تحقیقات هم پــول می پردازنــد و اتفاق 
مشــابهی رخ می دهــد که منافع عموم مــردم را تامین 
نمی کننــد؛ بلکه منافع شــرکت را تامین می کنند. اگر 
واقعا شرکت ها به فکر دانشگاه ها هستند، باید 2 بخش 
از 3 بخش ســرمایه گذاری خود را بــه تحقیقات واقعی 
اختصاص دهند و فقط یک سوم سرمایه گذاری خود را 

به پروژه هایشان اختصاص دهند. 
  چگونــه دولت پول ها و تحقیقــات را هدایت 

می کند؟
پولی که به دانشگاه ها می دهد به عقیده من و خیلی ها 

کم اســت، به همین خاطر، مقدار تحقیقات مســتقل 
اندکی می توان انجام داد. ما یک ســازمان ملی دانش 

داریم که بودجه را تقسیم و هدف گذاری می کند.
 بــه نظرت کدام کشــور سیســتم آموزشــی 

بهتری دارد؟
هلند؛ آنها بســیار در آموزش سرمایه گذاری می کنند و 

آموزش شان رایگان است.
  بی خیال مســائل دانشگاه شــویم. تهران را 

چگونه دیدید؟
من همه جای تهران را ندیدم. بسیار پیشرفته تر از چیزی 
بود که فکر می کردم. من یک سال در تانزانیا کار کرده ام. 
شــما ترکیبی از تانزانیا و آلمان هستید که البته درصد 

آلمان تان بیشتر است. 
ازدواج کرده ای؟

نه ازدواج نکرده ام. نامزد هم ندارم.
نمی خواهید ازدواج کنید؟

تــا وقتــی 20 ســاله بــودم خیلی دلــم ایــن چیزها را 
می خواســت. خانواده ای بســازم. بچه دار شــوم. یک 
سگ و یک خانه زیبا داشته باشم. اینها اتفاق نیفتادند. 
دختری که دوستش داشتم مرا دوست نداشت. سن که 
زیاد می شود، سواالتی درباره تنهایی ات می پرسی ولی 

اکنون حس تنهایی نمی کنم. 
چیزی در ایران هست که از آن متنفر باشی؟

من کال از چیزی متنفر نمی شوم. این تجربه بین فرهنگی 
را دوست داشتم و از تمام شما تشکر می کنم. من تالش 
کردم یــاد بگیرم. اما چیزی که دوســت دارم و شــما را 
متعجب خواهد کرد، ترافیک تهران اســت! چیزی که 
شاهد آن هستیم پدیده جالبی است که در ترافیک انگار 
ملت با هم صحبت می کننــد. ولی چیزی که در آلمان 
شاهد آن هستیم این است که ملت همواره فکر می کنند 

که حق دارند و مراقب همدیگر نیستند.
تعــداد دانشــجویانی را کــه قصــد مهاجرت 

داشتند چگونه ارزیابی می کنید؟
مرا شگفت زده کرد. خیلی ها در این باره حرف می زنند. 
وقتی بــا دانشــجوها حــرف می زنی همــه می گویند 
می خواهیم اپالی کنیم. دیوانه کننده است. من آنها را 
به رفتن و بازگشتن تشویق می کنم. این وظیفه شماست 

که کارهای اینجا را انجام دهید.
می توانی تعریفی از دموکراسی ایده آل و دنیای 

ایده آل با دموکراسی ارائه دهی؟
خیر، جهان ایده آل و دموکراســی ایده آل وجود ندارد. 
بــرو در خیابان با ملت حرف بزن و نظرشــان را راجع به 

دموکراسی بپرس. این دموکراسی است. 
دیکتاتور صالح یا دموکراسی؟

خودت جواب ســوالت را بده. من دموکراسی را ترجیح 
می دهم. مردم بهتر برای خودشــان تصمیم می گیرند. 
یک نفــر نمی تواند همه تنوع هــا و چیزهای متفاوت را 
داشــته باشــد. من چه کسی هســتم که برای دیگران 
تصمیم بگیرم؟ شاید مردم در راه دموکراسی بمیرند. ولی 

در درازمدت این روش سود بیشتری دارد.

چشم همه دانشجوهای کالس روز آخر یک حرف داشت:

دلمان برایت تنگ می شود
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سه سال از تحصیل من در این دانشگاه گذشت و ما دانشجویان هر نیم سال از انتخاب  پیمان ملک محمدی

واحد ترم را با نام خدا شروع می کردیم و با حفظ کردن جزوه استاد، قبل امتحان ختم 
ترم می کردیم. معیاری هم داریم با نام تعداد روزهای فراموشــی. روزهای فراموشی به 
تعداد روزهایی گفته می شــود که طول می کشــد هر درس فراموش شود. درس های 
دانشــگاه همه پس از یک ترم فراموش می شــوند. بعضــی از درس های مرکز معارف 
دانشگاه که به هنگام خارج شدن از زبان استاد فراموش می شوند. اماBlue Engineering  نه تنها سال ها 
در ذهن مان باقی می ماند بلکه روی اعمال مان تاثیر بسزایی خواهد داشت زیرا در این درس برعکس روند 
سیاست مداران ما، اول عمل می کردیم، بعد حرف می زدیم. در نتیجه قبل از اینکه بتوانیم شعار بدهیم، 
وجهه زیبا و زشــت خــود را در آینه اعمال خود محک می زدیم و بعد به واقعیــات می پرداختیم. مهم ترین 
دســتاورد آندره )بله تعجب نکنید. گفتم آندره. البته اگر ایشان ایرانی بود همه مجبور بودیم جناب آقای 
دکتر بایر صدایشــان کنیم( ایجاد و تقویت امید در دل های مایوس دانشــجویانی بود که امیدی به تغییر 

نداشتند و تصور می کردند زندگی گر هزار باره بود بار دیگر همین و بار دیگر همین. 

در حاشیه



صفحـــــــه آخـــــــــر

252****0930: اینکــه قوانینــی کــه 90 درصــد 
تاثیرشون روی دانشجوهاست رو یه کمیته از اساتید 
تعیین میکنن، باعث شده فکر کنم شاید واقعا من از 
همسایه مون شایسته ترم و ایشالله از فردا تصمیمای 

زندگیش رو من براش میگیرم!
  اعتــراض بجایــی بــود. به نظــرم از فردا 
قوانیــن آموزشــی رو هم بــدن به شــورای ۱۱ نفره 

اردو. شکر خدا تا االن که خیلی راضی بودیم. 
۱۱9****090۱: آقا به اینایی که فارسی بلد نیستن 
بگید کار دانشــجویی نکنن! اسیر شدیم خداوکیلی 

 (:
  بعضی دوســتان که مسئول هم هستن 
اصال صحبــت نمی کنــن. بابا بیــان صحبت کنن، 

اصال سانسکریت حرف بزنن!

577****0937: می دونــم نمی تونیــد کمکی بهم 
بکنید در این زمینه، ولی باید اینو یه جا میگفتم: آقا 

خسته شدم دیگه! بریدم!
  بابا کلی چیزای قشنگ هست. مثال این 
جماعت عجیب و غریب، پرتعداد، تک جنســیتی 
و هالیدی به دســت رو دیدی؟ ببین دانشگاه هنوز 

ورودی جدیداشو داره...  

اس ام اس

عکس و مکث

چهارشنبه

پنجشنبه
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وصله پینه

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

از ورودی ۱372 تا ۱404
از استاد تا دانشجو

از چپ تا راست
همه زیر یک پرچم

 با این می شه 
اتوبوس هم سوار شد؟! 

اولیــن برخوردها خیلی از 
اوقات جــذاب اســت. دو 
هفته آخر شهریور دانشگاه 
پذیرفته شــدگان  میزبــان 
کنکورهای کارشناســی و 
کارشناسی ارشــد برای ثبت نام بود. خیلی از 
ارشــدها که تکراری بودند و کارشناسی خود را 
در شــریف گذرانده بودند. اما برخی از آنها که 
»شریف اولی« بودند با خانواده های خود برای 
ثبت نام آمده بودند که در نوع خود عجیب بود. 
اما هیچ چیز ورودی های جدید کارشناســی و 
خانواده های محترم شــان نمی شود. بعضی از 
برخوردهــا و اتفاقات جالب روزهای ثبت نام را 

با هم مرور می کنیم.
از منابــع ســوتی  مشــابهت اســمی یکــی 
مراجعه کنندگان بود. طرف برای ثبت نام آمده 
بــود ســاختمان تاالرها. آنجا می پرســید تاالر 
وحدت کجاســت؟ یک نفر دیگر بود که دنبال 
تاالر شیشه ای می گشت. بعد متوجه شدیم که 
منظورش تاالر شش بوده است و تاالر شیشه ای 

را از اخبار بورس در یاد داشته است.
سؤاالت کتابی هم یک کالس دیگر از سوتی ها 
بود. یکی از ورودی های جدید که خیلی تیپ بچه 
مثبتی هم داشت بعد از گرفتن کارت دانشجویی 
اولین سوالش این بود که »دانشگاه ساعت چند 
شــروع می شــه و باید چه کتابی بیاریم؟« مادر 
دانشجویی می پرسید باید کتاب های دانشگاه 

را کجا ثبت نام کند؟ زیبا نیست واقعا؟
ســؤاالت دوست داشــتنی دیگــر مربــوط بــه 
زمانــی بــود که فرم هــا را پر می کردنــد و هیچ 
ایده ای نسبت به سؤاالت بدیهی داخل فرم ها 
نداشــتند. یکی از طالهــای المپیاد هنگام پر 
کردن فرم های ثبت نام بــه اطالعات دیپلم که 
رســید پرســید »یعنی من االن دیپلم دارم؟« 
تعدادی از ورودی های دختر در مورد وضعیت 
نظام وظیفه خود سوال داشتند. طرف موقع پر 
کردن فرم ثبت نام محل صدور شناســنامه اش 
را نمی دانســت و بــا داشــتن شناســنامه هم 

نمی توانست آن را پیدا کند.
نگرانی هــای پــدر و مادرها اما نــه تنها تمامی 
نداشــت، بلکه تنوع هم داشــت. مــادر یکی 
از ورودی هــا می پرســید :»بین دانشــکده ها 
با اتوبــوس رفت وآمد می کنیــد؟« پدر یکی از 
ورودی ها می پرســید اگر فرزندش نیم ساعت 
زودتر بیاید می تواند صندلی جلو بنشیند یا نه.
در پایان چند برنده تندیس های بلورین داریم. 
کارت دانشــجویی بلورین می رســد به یکی از 
ورودی ها که پس از دریافت کارت دانشجویی 
پرسید: »با این می شه اتوبوس هم سوار شد؟«

تندیس وجدان بلورین می رســد به دانشجوی 
ارشدی که معدل واقعی اش 14 شده بود ولی 
در فرم ثبت نام 16 ثبت شده بود و هنگام ثبت 
نام باور داشــت که حق کسی را خورده است و 

ناراحت بود.

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به چهار چشم؛ دوتا برای مادر و دوتا برای پدر؛ چشمانی که دار و ندار 
خود را به امید آینده ای روشن به بهترین دانشگاه کشور می سپارند. تقدیم می شود به دانشگاه که مسئولیتی 
در قبال آینده کســی احســاس نمی کند و همه را با یک نسخه واحد و کمترین تفاوت  فارغ التحصیل می کند 
و بــه جامعه تحویل می دهد. این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به اعتماد، چیزی کــه خانواده ها باید به 
فرزندشــان داشــته باشند، نه به دانشگاه. تقدیم می شــود به ورودی های جدید و پایاِن باز بهترین یا بدترین 

دوره زندگی شان. 

تقدیم می شود به ...

کیمیا علیون
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 دانشگاه صنعتی شریف
   مدیرمسئول: محسن رستمی

   سردبیر: محمد صالح انصاری    دبیر تحریریه: محمدجواد شاکر
   تحریریه: حسین رجبی، عماد الدین کریمیان،  سحر بختیاری، محمد جوانمرد، هاتف محقق، 
محمد حسین هوائی،  حسین شاهرخی، زینب محبی، سارا   زمردی، محمدجواد هاشمی، 

سپهر حجازی، امیررضا  درودیان
   مدیر فنی و هنری: سامان موحدی       ســرویس عکس:  میالد مظفری    صفحه آرا: سیدسبحان 

علی ثابت       ناظر چاپ: وحید ملک        ویراستار: الله غزالی     
   مدیر اجرایی: صابر حشمتیان       مدیر داخلی: سیمین آبادی

واژ و ژاژاستاد شریف ما

استاد شریف ما ســر کالس گفت: »شما همه ش مسائل رو فقط 
تاچ می کنید و کانسپت رو میس می کنید«. 

استاد شریف ما در جلسه دفاع از دانشجو پرسید که چرا در حضور 
اسید ph کاهش می یابد؟

اســتاد شریف ما هنگام دفاع کارشناسی یکی از بچه ها سوالی از 
او کرد و هنگامی که دانشــجو داشت پاســخ می داد یکدفعه گفت 
»واقعا خسته شــدم از تعداد دفاع های امروز، ناهار نخوردم و االنم 

باید برم جلسه«. 
استاد شریف ما که استاد راهنمای یکی از بچه ها بود، وسط جلسه 

رفت و دیگر نیامد...  
اســتاد شــریف ما در جواب ســوال هر کســی در کالس  با کمال 
 homework خونسردی پاسخ می داد: »آفرین؛ همین رو به عنوان

بیار«! 
اســتاد شریف ما ســر کالس گفت »این مخزن متزمن است ولی 
متمّکن نیســت« و در ادامه توضیح داد: »متزمن به معنای وابسته 

به زمان و متمکن به معنای وابسته به مکان است«. 
دانشجوی شــریف ما هنگام پر کردن فرم پروژه اش فراموش کرد 
نام اســتاد پروژه را بنویسد و دانشــکده شریف ما به طور رندوم یک 

استاد شریف ما برای پروژه اش تعیین کرد!

مالش: rubbing | مال من و تو نه، مال سوم شخص غایب مفرد. دارایی کسی 
| اصطکاک | عمل مالیدن، ماساژ. مادر علم فیزیوتراپی، دو و میدانی پزشکی | 
مالش از دیرباز در فرهنگ و تمدن ایران وجود داشته است، چنان که موالنا در 
دیوان شمس می گوید: »خُنک جانی که از خوابش به مالش ها برانگیزد/ بدان 
مالش بود شادان و آن را مغتنم دارد« یعنی: خوش  به حال شخصی که کسی را 
دارد که تا دراز می کشد، او را مالش و ماساژ می دهد و او از این ماساژ حال می کند و در پایان تشکر 

می کند که مرسی هستی و مرا ماساژ می دهی | بن مضارع آن مال و بن ماضی آن مالید است. 
مالید َدَرم: برخورد خودرویی غریبه به عقب خودروی شما و نه به در آن که افتادن مقداری خط 

و خش بر خودرو یا کنده  شدن بخشی از رنگ آن را در پی دارد. تصادف نرم. 
بمال بمال: جای شــلوغ و پرترافیکی که پدیده »مالیــد َدَرم« به تعداد زیاد در آن اتفاق می افتد | 

مکانی که چندین نفر در آن مشغول ماساژ باشند، کلینیک فیزیوتراپی. 
خــودت بمال: چایی و نبات بیماری های عضالنی و اســتخوانی | عنــوان برنامه جامع اقتصاد 

مقاومتی وزارت بهداشت در شرایط تحریم. 
مالزی: کســی که زندگی اش را از راه مالیدن می گذراند، معادل فارسی ماساژور | نام کشوری در 
جنوب  شــرق آســیا که برنامه اقتصادی »خودت بمال« را در جای جای آن پیاده کرده و به توسعه 

دست  یافته است. 
مالدیو: دیوی که رســتم با آن مبارزه کرد اما نتوانســت آن را شکست دهد و بعدها به علت حفظ 
غرور ملی از شــاهنامه حذف شــد. گفتنی اســت حوزه تخصصی این دیو مالش یا »مالید درم« 

است | نیسان آبی. 

عمادالدین کریمیان


