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گشايش نمايشگاه عكسهاى محمد خوشرو   از حرم 
مطهر حضرت على(ع) در فرهنگسراى نياوران

سرويس فرهنگيـ  هنري: نمايشگاه عكسهاي محمد خوشرو از حرم 
مطهر حضرت علي(ع)  ديروز جمعه 22 خرداد در گالري شماره 1 فرهنگسراي 

نياوران گشايش يافت.
به گزارش خبرنگار ما، محمد خوشـــرو عـــكاس اين مجموعه دربارة 
نمايشگاهش گفت: در اين نمايشگاه  45 عكس از حرم مطهر اميرالمؤمنين(ع) 
به نمايش گذاشته شده است. اين عكسها در فاصلة زماني سال 1388 تا اسفند 
سال 1393 عكاسي شده و از ميان عكسهاي اين نمايشگاه حدود 12 عكس نيز 
از مجموعة كتاب «سجدة صاحبنظران» كه سال 90 به چاپ رسيده، به دليل 
موضوعيت يكسان آنها انتخاب شده و در اين نمايشگاه   به تماشا درآمده است.

خوشرو با بيان اينكه نمايشگاه حاضر در فرهنگسراي نياوران تا 12 تير 
ادامه خواهد داشت، خبر داد: آثار اين نمايشگاه از 15 تا 31 تير در گالري «آينه» 

مؤسسه فرهنگيـ  هنري صبا به نمايش درميآيد.
خوشرو گفت: آثار 
اين نمايشگاه دربرگيرندة 
عكسهايي از معماري و 
فضاي بـــارگاه حضرت 
علـــي(ع) و جزئياتي از 
معماري اين حرم مطهر 
مانند آينه كاري، گچبري، 
كاشيكاري و... است و 
برگزاري اين نمايشگاه را 

اداي ديني ميدانم به تمامي هنرمندان، معماران و صنعتگران ايراني كه در خلق 
معماري و آثار اين حرم مطهر در طول ساليان نقش داشتهاند و در واقع من با 
عكسهايم، آينهنگاري آثار آنها را در اين نمايشگاه كردهام و عكسهايم روايت هنر 

و تالش و عشق آنها به اميرالمؤمنين است.
خوشرو با بيان اينكه براي شناخت بيشتر معماري اسالمي در عكسهايش 
به فضاهاي اسالمي و مقدس ورود پيدا كرده است، گفت: هدفم معرفي بناها و 
فضاهايي است كه با رويكرد معماري اسالمي و با اعتقادات و مفهوم اسالمي و 
به دست معماران و هنرمندان ايراني ساخته شدهاند و من در اين عكسها به عنوان 
يك زائر نگريسته و عكاسي كردهام و يقيناً ديدن نمايشگاه هم از سوي كساني كه 
به زيارت حرم حضرت علي (ع) مشرف شدهاند يك تداعي خواهد بود و براي 

كساني كه هنوز زيارت نكردهاند يك نوع معرفي و ايجاد اشتياق خواهد بود.
خوشـــرو كه پيش از اين عكاسي از حرم امام رضا(ع) را هم در كارنامه 
فعاليتهايش داشته است و كتاب «در آستان رضا» بر اساس عكسهاي اين پروژه 
منتشر شده است، درباره پروژههاي بعدياش براي عكاسي گفت كه اگر به مكه و 
مدينه مشرف شود دوست دارد از بناهاي اين دو شهر عربستان هم عكاسي كند. 
دكتر انصاري، پژوهشگر عتبات عاليات هم كه در اين مراسم حضور داشت 
به خبرنگار ما گفت: در واقع مشوق آقاي خوشرو در برگزاري اين نمايشگاه بنده 
بودم و به جرات ميتوانم بگويم كه در طول تاريخ تاكنون با اين وسعت و جزئيات 
عكاســـي از آثار معماري عراق را نداشتهايم و براي اولين بار عكاسي از حرم 
اميرالمومنين و مكانهاي مقدس عراق به دقت و وسعت صورت گرفته است.

نمايشگاه عكسهاي محمد خوشرو از حرم حضرت علي (ع) تا 12 تير 
در فرهنگسراي نياوران به نشاني انتهاي خيابان پاسداران، روبروي پارك نياوران 

ادامه خواهد داشت. 
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مراســـم اولين دوره تجليل از پژوهشگران جوان برجسته در 
رشتههاي علوم پايه پنجشبنه 21 خرداد در محل فرهنگستان علوم 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اطالعات در اين مراسم از دكتر عليرضا 
زراسوندي (برگزيده شـــاخه زمينشناسي)، دكتر احسان عارفيان 
(برگزيده شاخه زيستشناسي)، دكتر ياسمن فرزان (برگزيده شاخه 
فيزيك)، دكتر محمدرضا كوشش (برگزيده شاخه رياضي) و دكتر 

مهدي نجفپور (برگزيده شاخه شيمي) با اهداء لوح، تقدير شد.
دكتر يوسف ثبوتي رئيس گروه علوم پايه فرهنگستان علوم در 
اين مراسم در سخناني به جايگاه ابوريحان بيروني در ميان دانشمندان 
ايراني اشاره كرد و گفت  در ميان ده تن از بزرگترين دانشمندان 
ايرانى كه سهمى بنيادين در تحول علم در دنياى اسالم داشته اند، 
بيرونى جاى ويژه اى دارد. در حاليكه ديگران صرفاً رياضيدان، منجم، 
طبيب، مورخ، جغرافىدان، زمين شناس، فيلسوف يا اديب بودهاند، 
بيرونى در همه اين علوم دســـت داشـــته و به همين دليل نيز او را 
«نابغه جهانى» ناميدهاند، عنوانى كه چند قرن بعد به لئوناردو داوينچى 

در دنياى غرب داده شد. 

در بيرون خوارزم تولد يافت. تحصيالت خود را در خراسان 
انجام داد و بعداً به دعوت سلطان محمود غزنوى در غزنه-كه آن 
زمان پايتخت ايران بود و اينك در افغانستان واقع است- اقامت گزيد 
و يكى از شاهكارهاى خود موسوم به قانون مسعودى را به او تقديم 
كرد. بيرونى سفرهاى متعدد، به خصوص به هندوستان داشت و در 
اين كشور به آموختن زبان سانسكريت پرداخت و يككتاب عالمانه 
جغرافيا را به اين سرزمين اختصاص داد كه به مثابه كتاب جغرافياى 
كامل در قرون وسطاى مسلمان شهرت يافت. بيرونى با دانشمند 
معاصر خود ابن سينا مكاتبه داشت و ابن سينا او را «استاد» خطاب 
مىكرد و اين لقبى بود كه در غرب جزئى از اسم او شد و به «استاد 
» خاور شـــناس  E.sachau اِزاخائو » البورون» معروف گشت.
نامدار كه در قرن نوزدهم مهمترين آثار بيرونى را ترجمه كرده، او 
را با صفت «اصيل ترين متفكرى كه اسالم در زمينه علوم فيزيك

و رياضى پرورانده است» به دنياى غرب شناسانده است و كثيرى 
از دانشمندان و شرق شناسان در اين عقيده با او شريك اند. جرج 
سارتن او را «بدون انكار يكى از بزرگترين مردان علم در اسالم و 
با امعان نظر بيشتر يكى از بزرگترين دانشمندان تمام اعصار» معرفى 

مىكند.
بارون كارادووو B.C.de Vaux درباره او مىنويسد:

«يك شخصيت انديشه ورز و روشنفكر طراز اول كه در ادبيات 
علمى قرون وسطاى عليا جائى جداگانه دارد و با وجود گذشت 
زمان، از عصر و زمان خود عبور مىكند تا به ما نزديك شود. او 
نيز مثل ديگر متفكران بزرگى كه يادآور خاطره آنان است - امثال 
لئوناردو داوينچى و اليبنيتس- در وجود خويش استعدادهاى بسيار 
گونه گون يك فيلسوف، مورخ، سياح، زبان شناس، عالمه، شاعر، 

رياضيدان، منجم و جغرافى دان را جمع كرده است».
فيليـــپ.ك. حتـــى او را «اصيل ترين عالمى كه اســـالم در 
زمينـــه علوم طبيعـــى پرورانده اســـت» مىدانـــد. آلدومييلى 
مىنويسد: «در ميان سه غول جهان دانش عرب، بى ترديد بيرونى 
از همه بزرگتر بود. زيرا او در همه زمان حيات خود «استاد» لقب 
گرفت و در شرق مسلمان در مقام برترين دانشمند زمان از جانب 

همگان شناخته شده بود».
به نوشته ماكس ميرهوف «اين طبيب، ستارهشناس، رياضيدان، 
فيزيكدان، جغرافىدان و مورخ، احتماالً چهره مقدم گروه عالمان كبيرى 

است كه عصر طالئى دانش اسالم را پديد آوردهاند».
برناردلويس معتقد است :

    «در قرن نهم نسلى از نويسندگان مسلمان عمدتاً ايرانى 
پديد آمدند شـــامل مردان طراز اول چون رازى طبيب، ابن سيناى 
فيلسوف و طبيب و درخشانتر ازهمه بيرونى كه پزشك، منجم، رياضى 
دان، فيزيكدان، شيميست، جغرافىدان و مورخ بود؛عالمى با اصالتى 
بســـيار تابان و يكى از زيباترين چهرههاى اسالم قرون وسطائى».

پروفسور اپهام پوپ مىنويسد:
    «مردى نابغه كه جايى ممتاز در ميان مردان بزرگ دانش 
تاريخ دارد...مردى كه به گونهاى شگفتآور، هزار سال پيش، رفتارها 
و روش هـــاى علمـــى و خردورزانه عصر جديد را دريافت. هيچ 
يكى از تاريخهاى رياضيات، نجوم، جغرافيا، مردم شناسى و تاريخ 
اديان نمىتواند بدون آشنايى با سهم عظيم او در پهنه عمل خود، 

كامل تلقى شود».
«رازى بزرگتريـــن طبيـــب اســـالم، ابن ســـينا بزرگترين 
فيلســـوف، بيرونـــى بزرگترين طبيعىدان و جغرافـــىدان بود» 

(ويل دورانت).
     «در عرصه خدمات گرانبها و ماندگارى كه جغرافىدانهاى 
كالسيك مسلمان انجام دادهاند، بيرونى به فاصلهاى زياد نه تنها از 
همگنان هم عصر خود، بلكه از تمام علماى سراسر تاريخ اسالم فراتر 

(C.R.Beazley) «مىرود
«هيـــچ گونه تاريخ 
نويســـى علمـــى كه به 
رياضيـــات، نجوم، تاريخ 
طبيعـــى، جغرافيا، زمين 
شناســـى، مردم شناسى 
مربوط شـــود، نمىتواند 
بدون آنكـــه جائى مقدم 
و پيشـــاپيش به اين مرد 
سترگ دهد، نوشته شود» 

(M.M.Memnon)
Cyril« سايريل الگود»

Elgood، كـــه بيرونـــى را « نابغـــه جهانى» مى نامـــد، به برخى 
از مشـــاهدات علمـــى مهم او اشـــاره دارد: «او به دقت طول و 
عـــرض كـــره زمين را معين كرد و بـــه موضوع گردش زمين بر 
اطـــراف محور خود پرداخت؛ وزن مخصوص هيجده ســـنگ و 
فلز گرانبها را معلوم كرد؛ طرز كار و مكانيســـم چشـــمه هاى

 طبيعى و چاه هاى آرتزين را توضيح داد؛ شكل گيرى ماقبل تاريخى 
دوره رودخانه سند را به تحرير درآورد و به موضوع چگونگى پيدايش 
موجودات عجيب الخلقه انسانى توجه كرد». كرنكوو عالم آلمانى به 
اين مجموعه، فهرست تجسسهاى بيرونى را درباره چاى مى افزايد: 
«بيرونى اولين فردى بود كه متوجه شد گلبرگ ها هميشه به تعداد 

يا 9 برگى نيست». 3،4،6، يا 18 گردهم مى آيند و هيچ گلى 7
م.م.مِمنُن از دانشـــگاه ســـند در پژوهشى كه به آثار بيرونى 
اختصـــاص داده، دليلهـــاى حيرت آور تـــازه اى از نبوغ او ارائه 
مىدهد و مىنويســـد: «بيرونى اولين مؤلف مســـلمان است كه با 
ما از رودخانه آنقره، ســـاكنان منطقه بايكال در سبيرى، وارِگهاى 
اســـكاندينا و... درياى يخ زده شـــمال اروپا...رودخانه ينى سئى
 در چين،...آفريقاى جنوبى،...موزامبيك و مناطق واقع در آن سوى خط 
استوا صحبت مىكند كه در «آنجا وقتى ما فصل تابستان را مىگذرانيم، 
سرما بيداد مىكند»...و نيز از قابليت دريانوردى در اقيانوس جنوبى، 
و احتمال وجود يك قاره جنوبِى ناشناخته...و سپيده دم قطبى سخن 
مىراند و در آثار الباقيه خود از «نمايش اجسام در سطح مستوى» 
بحث به ميان مىآورد كه 400 سال بعد بنياد كارهاى گ.ب.نيكولوزى 
دى پاترنـــو در ايتاليا شـــد». او اولين عالمى بود كه شـــش ماه
 روز و شش ماه شب در منطقه هاى قطبى را توضيح و توصيف كرد».

بيرونـــى در پژوهشـــى كه پيرامون تعيين حـــدود كرده و 
بخشـــى ازآن را ف.كرنكوو از دانشـــگاه بن ترجمه كرده است، 
نظريه هايى را كه در آن زمان انقالبى محســـوب مى شـــدمطرح 
مى كند كه بر اســـاس آن ســـطح زمين در طول اعصار تحت 
تأثير تغييرات بزرگ واقع شـــده و مثل يك زمين شناس امروزى 
تصريح مىكند كه اين تغييرات حاصل يك فرآيند كند و تدريجى 
اســـت كه در طول دورانهاى دراز ادامه داشته است. با آنكه زمان 
بيرونى دوران ســـخت گيرى مذهبى بود كه كوچكترين شـــكى 
را درباره مندرجات متون مقدســـه كه بر آفرينش عناصر در يك
روز به شـــكل قطعى و نهائى اســـتوار بود، اجازه نمى داد، بيرونى 
باز هم تأكيد داشـــت كه زمين بســـى كهن تر از آن است كه در 
اعتقادات ايمانى بيان مىشـــود. او حضور و وجود سرزمين هاى
ناشناخته را- از جمله در شرق آسيا و غرب اروپا- پيش از كشف 

قاره آمريكا پيشگوئى كرد.
از همان قرن دهم، بيرونى اصل حركت جهانى ناشى از گردش 
َدَورانِى زمين و نه آســـمان را با تأييد و تصويب يك اســـطرالب 
نوع جديد - كه به وســـيله ابوسعيدالسجزى منجم ايرانى ساخته 
شده بود - به استثناى هفت سياره - استوار بود. بيرونى مىگفت 
كه اين اســـطرالب موافق و منطبق با اين تصور است كه حركت 
غرب پديد  روزانه -كه از گردش ظاهرى عالم در جهت شرق – 
مىآيد – ناشى از گردش َدَورانى زمين در فضا در فاصله يك روز 

و يك شب است و نه ناشى از يك انقالب در اثير.
«بـــارون كارادووو» قبل از همه اين نقل قول را از بيرونى در 
پژوهشى كه به سال 1895 در «روزنامه آسيائى» چاپ شدآشكار و بعد 
آن را به تفصيل در «متفكران اسالم» مطرح كرد و در آن متذكر شد كه 
«اصل ثابت بودن زمين جزمى نيست كه در شرق مقبوليت عام داشته 
باشد، بلكه برعكس اين موضوع در حوالى قرن دهم بحث و جدل هاى

 مفصل برانگيخت».
اطالعات مربوط به اسطرالب ابوسعيد السجزى در دو رساله 
بيرونى موسوم به «مطالعه ژرف در روش هاى ممكن در فن اسطرالب 
ها» موجود اســـت. دست نوشته بررسى اول در بريتيش ميوزيوم 
لندن محفوظ اســـت و نسخه خطى دوم در كتابخانه ملى پاريس. 
اين موضوع بعدها به وسيله كاتب القزوينى ستاره شناس رصدخانه 

ايرانى مراغه پىگيرى شد.
در «تحقيق ماللهند» بيرونى مىنويسد: «اگر زمين كروى نبود 

ترســـيم عرض مكان ها بر آن ممكن نمى شـــد، روزها و شب ها 
در تابستان و زمستان، درازاى يكسانى داشتند و شرائط سيارات و 
َدَوران آنها سواى آن چيزى مى بود كه اكنون ما مى شناسيم».زاخائو 
توضيح ميدهد كه از نظر بيرونى «شكل ُكروى زمين يك ضرورت 
فيزيكى است كه خداوند آن را خواسته و برقرار كرده است و نمى 

تواند به گونهاى ديگر باشد».
آنتونالكاروزو عالم ايتاليائى استدالل بيرونى را در پژوهش مفصلى 
كه به او تخصيص داده آورده است و همچنين ويل دورانت مورخ 
امريكائى و مؤلف «تاريخ تمدن» كه مىنويســـد : «بيرونى قوياً به 
كروى بودن زمين اعتقاد دارد و با تأكيد و تكيه بر قوه جاذبه زمين 
تصريح مىكند كه اگر فرض كنيم زمين در هر 24 ساعت يك بار 
بر محور خود مىچرخد و يك بار در سال بر گرد خورشيد، تمام 

مسائل نجومى مربوط به آن حل خواهد شد».
چنان كه نفيس احمد دانشمند هندى خاطر نشان مىكند، بيرونى 
احتماالً اولين كسى است كه از محيط زيست و تأثير آن بر زندگى 
خلقيات گفتگو كرده است. نفيس احمد مىنويسد : «بيرونى ضمن 
بحث از جنبه هاى رياضى و نجومى جغرافيا كه اورا به مطالعه و 
كروى بودن زمين و قطب هاى كرة  بررسِى
زمين رهنمون شد، به تفصيل پيرامون تأثير 
محيط زيست بر جنبه  هاى گوناگون حيات 
اجتماعى ، عادات و خلقيات و اقتصاد انسان 

بحث مى كند».
نكته ديگرى كه بيرونى به آن توجه 
داشـــته و ك.آنالينو آن را گواهى مى دهد، 
رجحانى است كه او براى اين موضوع قائل 
است كه مثل امروز، در قرن ما، صبح از نيمه 
شب آغاز مى شود نه از ظهرچيزى كه در آن 
وقت عادت زمان بوده است : «اكثريت ستاره 
شناسان آغاز روز تازه را در نيم روز-يعنى ظهر-قرار مى دهند، حال 
آنكه بسيار منطقى تر به نظر مى رسد كه اين آغاز مثل زيج شهريار، 

جدول ستاره شناسى ايران قديم، در نيمه شب باشد».
يك نمونه ديگر از پيشى گرفتن بر دريافت هاى زمان در نزد 
بيرونى- كه اهميتى كم از ديگر فرايافتهاى او ندارد-اين اســـت 
كه فرضياتى پيشنهاد كرده است كه از آن احساس تئورى داروينى 
پيرامون اصل انتخاب طبيعى مى شود و در فصل شصت و هفتم 

«كتاب هند» او آمده است؛ مى نويسد:
«...طبيعت به همين ترتيب عمل مىكند؛ با اين تفاوت كه وجه 
تشخيصى نمىگذارد و عمل او در تمام احوال و شرائط يكسان و 
مشابه است. به برگها و به ميوههاى درختان اجازه مىدهد تا قبل 
از رســـيدگى از ميان بروند، بى آنكه به مقصودى كه در اقتصاد يا 
طبيعت براى آنها معين شده برسند. آنها را حذف مىكند تا جا براى 

انواع ديگر باز شود».
T.I.Rainow  نظريـــه بيرونى را پيرامـــون انتخاب طبيعى  
چنين خالصه كرده است :«طبيعت يك انتخاب طبيعى در اختيار 
مناسب ترين ها و تطبيق پذير ترين ها، از طريق از ميان برداشتن 
انواع ديگر، تحميل مىكند؛ در اين زمينه(طبيعت) به همان روش و 

طريقه رفتار مىكند كه كشاورزان يا باغبانان»
همين تصور در خصوص اين كه بقا و تكامل يك گروه از 
موجودات مىتواند به بهاى زيان و نابودى گروهى ديگر حاصل شود، 
در مبحثى از كتاب او و اين بار درباره انسانها ديده مىشود كه مىنويسد :
«...شـــرائط زندگانى انسانها متفاوت است و بر اساس همين 
تفاوت اســـت كه نظام جهان استوار شده است...» به اين صورت 
كه خداوند دنيا را با اختالفهاى زياد در درون آن آفريده اســـت: 
سرزمينها با هم تفاوت دارند؛ يكى سرد است،ديگرى گرم؛ يكى 
خاكى حاصلخيز و بارور دارد با آب شيرين و هواى سالم و ديگرى 
چيزى ندارد جز يك خاك غير قابل كشـــت، آب تلخ و هواى 
ناسالم؛...اين يكى در معرض بالياى طبيعى است و آن يكى ايمن از 
آسيبها».وقتى بيرونى به 65 سالگى رسيد صورتى از آثار خويش 
كتاب و رساله در عرصههاى بسيار مختلف  را كه در آن زمان به 14
مىرسيد، تهيه كرد:رياضيات،نجوم، تنجيم، اسطرالب، داروشناسى، 
فيزيك، گياه شناسى، زمين شناسى، جغرافيا، تاريخ، اخالق، سنتهاى 
مذهبى(احاديث). بسيار محتمل است كه در 13 سال آخر زندگيش اين 
رقم افزون شده باشد، چنان كه تذكره نويس شهرزورى مىنويسد : 
«او را هرگز بدون يك قلم در دست يا يككتاب زير بغل نمىديدند، 

به استثناى دو روز نوروز و مهرگان».
بيرونى احتماالً تنها عالم مسلمان است است كه زبان سانسكريت 
را عميقاً مىدانست و چندين كتاب از اين زبان به عربى ترجمه كرد. 
زبان هاى سريانى و عبرى و گويشهاى متعدد ايرانى و هندى را نيز 
مىشناخت. از احتمال آگاهى او بر زبان يونانى هم سخن گفتهاند.

ضياءالدين احمد، ديگر تذكره نويس، كتابهايى را كه بيرونى 
از زبان عربى و ايرانى به سانســـكريت ترجمه كرده و يك رســـاله 
كه مستقيماً به اين زبان تحرير كرده و شمار كرده است. در ميان 
ترجمههاى او از سانسكريت به زبان عربى، مىتوان از كتاب مشهور 
پاتنجلى نام برد. در مقدمه بر متن عربى آثار الباقيه، ادوارد زا خائو 

يك ليست كامل از كتاب ها و رساله هاى بيرونى داده است.
آثـــار مهم برونى عبارتنـــد از : «كتاب آآلثارالباقيه عن القرون 
كه در آن از تمدنهاى اقوام كهن، تقويم ها  الخاليه» در سال 1000
و ويژگى هايشـــان بحث مىشود ؛ «قانون مسعودى» (در هيأت و 
نجوم) كه در سال 1035 به مسعود پادشاه غزنوى ايران و حامى و 
پشتيبان بيرونى تأليف شده؛ «التفهيم ِألوائل صناعه التنجيم»؛ «تحقيق 

ماللهند» كه در 1030 در شهر غزنه تحرير شده است.
بقيه در صفحه 14

تجليل از پژوهشگران جوان برتر در علوم پايه

 دكتر عليرضا زراسوندي  (زمين شناسي)                 دكتر احسان عارفيان   (زيست شناسي)      دكتر محمدمهدي نجفپور ( شيمي)       دكتر محمدرضا كوشش   ( رياضي)  دكتر ياسمن فرزان  (فيزيك)

وزير ســـابق علوم، تحقيقات و 
فناورى با اشاره به توسعه كمى آموزش 
عالى در كشور عنوان كرد: توسعه كمى 
آموزش عالى دانشگاهها در هشت سال 
گذشـــته دودمان آموزش عالى را به 

باد داد.
به گزارش ايسنا دكتر رضا فرجى 
دانا در نخستين گردهمايى ملى خيرين 
آموزش عالى كه در مشـــهد برگزار 
شد، با بيان اينكه ما 27 دانشگاه باالى 
40 سال قدمت داريم، اظهار كرد: اما 
در هشت سال گذشته 50 دانشگاه و 
9موسسه آموزش عالى به اين تعداد 
اضافه شدند كه تنها توسعه كمى داشتند 

و فاقد پشتوانه كيفى بودند.
وى با اشاره به تاثير توسعه كيفى 
دانشگاهها، اظهار كرد: يكى از تاثيرات 
توسعه كيفى دانشگاهها اين است كه 
اگر دانشـــجو بداند آنچه كه آموخته 
براى او مفيد است حتما به رشته خود 
بازگشـــته و از مجموعهاى كه در آن 

آموزش ديده حمايت مىكند.
وى تاكيد كرد: هديه به دانشگاه 
بايد در جهـــت بهبود وضعيت كلى 
انسانها باشد در حقيقت انگيزه ما از 

كمك بايد كمك به انسان باشد.
وزير ســـابق علوم با اشاره به 
سخنان يك انديشمند در خصوص 
دانشگاه، آن را معبد انسانيت توصيف 
كرد و افزود: اين فيلســـوف دانشگاه 
را معبد انسانيت و خود را كاهن اين 
معبد توصيف مى كند و مىگويد كه 
من پاسدار ارزشهاى اين معبد هستم. 
در واقع ما با دانشـــگاه به عنوان معبد 
انسانيت سرو كار داريم و اين معبد بايد 

از هر نوع آلودگى به دور باشد.
فرجى دانا تاكيد كرد: دانشـــگاه 
معبد انسانيت بوده و نبايد مورد هجمه 
قرار گيرد چه مسئوالن و چه مردم بايد 
از دانشـــگاه صيانت كرده و آن را در 

چنين موقعيت بااليى ببينند.
رئيس هيات مديره بنياد حاميان 
دانشـــكده فنى دانشگاه تهران اظهار 
كرد: يكى از بزرگترين كمك هاى ثبت 
شده به آموزش عالى مربوط به كمكى 
است كه يك خير به دانشگاه هاروارد 
آمريكا كرد، در اين كمك400 ميليون 
دالرى چند كليد واژه مهم وجود دارد 
كه بايد به آن توجه شـــود.فرجى دانا 
تصريح كرد: «جان پولسون» كسى كه 
چنين كمكى به دانشگاه هارواد كرده 
و در اين رابطه مىگويد اين حركت 
هديهاى براى بهبود وضعيت بشريت 
و انسانهاست.پولســـون مى گويد: 

آنچه در هاروارد آموختم براى كسب 
موفقيتهايم ضرورى بود و در واقع 
دانشگاه هاروارد اساس موفقيتهاى 
من بود در حقيقت آموزش دانشگاهى 

بايد از دانشجو فردى مفيد بسازد.
وزير ســـابق علوم تاكيد كرد: 
دانشـــگاههاى ما بايد مكانى باشند 
كه فارغالتحصيالنى با اين زاويهديد 
پرورش دهند، يـــك فارغالتحصيل 
دانشگاهى بايد احساس كند كه دانشگاه 

مفيد است.
 فرجـــى دانا با اشـــاره به 
تفاوتهاى جزئى دانشگاه هاروارد 
و تهران، اظهار كرد: دانشگاه هاروارد 
تنها 21 هزار دانشـــجو دارد، اين 
درحاليست كه ما در دانشگاه تهران 
شـــاهد تحصيل 55 هزار دانشجو 
هستيم، در هاروارد براى اين تعداد 
دانشجو 5000 استاد وجود دارد كه 
اين رقم نسبت به استاد به دانشجو را 

بين چهار و پنج متغير مىكند.
وى ادامه داد: اين دانشـــگاه 17
هزار كارمند ، 9 دانشكده، 160 رشته 
تحصيلى و 41برنده جايزه نوبل دارد، 
بـــه عنوان نمونـــه در مقطع دكترى 
مديريت دانشكده هاروارد 40 دانشجو 
تحصيل كردهاند اين درحالى اســـت 
كه در همين رشته در دانشگاه تهران 
400 دانشجو در مقطع دكترى مشغول 

تحصيل هستند.
فرجى دانا تصريـــح كرد: بايد 
كمى به اين عدد و رقمها انديشـــيد 
اگر امروز دانشگاه هاروارد يك مكتب 
حقوقى ايجاد مىكند به واسطه كثرت 
دانشجويان نيســـت اتفاقا تعداد كم 
دانشجو موجب اين مساله شده است، 
اگر دانشجو ببيند آنچه كه آموخته مفيد 
است به گذشته خود بازگشته و براى 
حفظ جامعه خود به آن كمك مىكند.

وى گفت: دانشـــگاه هاروارد 
امروز ثمره دانشى كه به دانشجويانش 
آموخته را مىچيند ، مطمئنا اين ثمره با 

كميتگرايى حاصل نخواهد شد.

فرجى دانا با اشـــاره به تعداد 
فارغالتحصيالن دانشكده فنى دانشگاه 
تهران، گفت: هنگامى كه ما براى كمك

دست به سوى دانشآموختگان اين 
دانشكده دراز مىكنيم آنها هيچ دريغى 
نمىكنند اين به اين دليل اســـت كه 
اين فارغالتحصيالن تمام دستاوردهاى 
امروز خود را ناشـــى از آموختههاى 

دانشكده فنى تهران مىدانند.
وى ادامـــه داد: در طول هفت 
سالى كه از عمر بنياد حاميان دانشكده 
فنى دانشگاه تهران مى گذرد تا كنون 
12 ميليارد تومان به ما كمك شـــده 
است، اين كمك ها موجب احداث يك

خوابگاه و حمايت از دانشجويان و .. 
شده است .

فرجـــى دانـــا تاكيـــد كرد: 
فارغالتحصيالن اين دانشـــكده براى 
حفظ كيفيت دانشكده فنى دانشگاه 
تهران ارزش قائل هستند و به همين 

جهت به آن كمك مى كنند.
وى در بخش ديگرى از سخنان 
خود با اشاره به تاثير كمك هاى خيرين 
براى توســـعه آموزش عالى، اظهار 
كرد: اهميت كيفيتآفرينى در توسعه 
آموزش عالى بايد براى بنياد خيرين 
دانشگاهى روشن باشد، در وزارتخانه 
نيز بايد نيازهاى مجموعههاى مختلف 
را روشن كنيم در غير اين صورت راه 

توسعه با مشكل مواجه خواهد شد.
فرجى دانا با گاليه از توســـعه 
كمى آموزش عالى در كشور، عنوان 
كرد: به عنوان نمونه كشور ما سومين 
كشـــور در جهان است كه مهندس 
توليد مىكند، رتبه اول اين جايگاه 
با 450 هزار فارغالتحصيل مربوط به 
كشور روسيه و رتبه دوم با 276 هزار 
فارغالتحصيل به آمريكا اختصاص 
دارد، رتبه ما با 273 هزار فارغالتحصيل 
در رشتههاى مهندسى در جايگاه سوم 

است.
عضو هيات موسس بنياد حاميان 
علم و فناورى با اشاره به اهداف اين 
بنياد خاطرنشـــان كرد: از بزرگترين 

اهداف بنياد كيفيت آفرينى است.
فرجى دانا تصريـــح كرد: در 
جلســـهاى كه قرار بود مصوبهاى در 
دولت اصالحات تصويب شود، رئيس 
جمهور آن دولت گفت:«كســـانى كه 
مىخواهند براى اين موضوع كارى 
كنند پيش قدم شوند»، اميدواريم امروز 
هم كسانى كه مىخواهند براى توسعه 
كيفى آموزش عالى و براى ايران كارى 

كنند پيش قدم شوند .

وزير سابق علوم: توسعه دانشگاهها در 8 سال گذشته 
دودمان آموزش عالى را به باد داد

مسعود ســـلطانىفر، رييس سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دســـتى، و گردشگرى از برطرف شدن مشكل بيمه 
و مستمرى هنرمندان صنايع دستى و قاليبافان، در نيمه دوم 

سال 1394 خبر داد. 
به گـــزارش مهر، يكى از دغدغههاى جدى هنرمندان 
صنايع دستى، بحث بيمه آنها است؛ كمترين امكانى كه سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى مىتواند در اختيار 

هنرمندان صنايع دستى و هنرهاى سنتى قرار دهد.
بـــا اين حال از شـــهريور 93 تاكنـــون هنرمندان و 
صنعتگرانى كه به معاونت صنايع دستى مراجعه كردهاند تا 
از حداقل حقوق خود كه همان بيمه است، بهرهمند شوند، 
از اين خدمات بهرهمند نشـــدهاند. جز اين، بيمه تعدادى از 
هنرمندان عرصه هنرهاى ســـنتى و صنايع دستى به دليل 
آنچه «منسوخ شدن هنرشان» عنوان شده، قطع شده است.

مشكل بيمه هنرمندان صنايع دستى حل مىشود

معاون مطبوعاتى وزير ارشاد گفت: خانههاى مطبوعات پيش از اين، تحت 
سيطره دولت بودند اما اكنون باور ما بر اين است كه خانههاى مطبوعات بايد به شكل 

مستقل فعاليت كنند و بالنده شوند. 
به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از معاونت مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى، نشست پايانى همايش دو روزه معاونان فرهنگى و كارشناسان تبليغات و 
مطبوعات ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استانهاى كشور، با انجام پرسش و 
پاسخ برگزار شد و در آن كارشناسان تبليغات و مطبوعات به طرح مشكالت، مسائل 
و شبهات خود در حوزه مطبوعات و تبليغات پرداختند و معاون مطبوعاتى وزير 

ارشاد هم به اين مسائل پاسخ داد.
تشـــريح روشهاى موجود براى تسريع بيمه خبرنگاران، ايجاد استقالل و 
تثبيت حرفهاى خبرنگاران، شرايط پرداخت يارانه مطبوعات بر اساس اعالم وصول 
الكترونيكى آنها، نظارت و رسيدگى بيشتر بر تخلفات نشريات در خصوص درج 
آگهىها به ويژه در اســـتانها، پيگيرى فعاليت سايتهاى فاقد مجوز، رسيدگى و 
پيگيرى تشكيل خانههاى مطبوعات در استانهاى سراسر كشور بر اساس تغييرات 
جديد در اساس نامه آنها از مهم ترين موضوعات طرح شده در اين نشست بود.
ابالغ طرحها و برنامههاى جديد معاونت مطبوعاتى پيش از ماه رمضان

حسين انتظامى در ابتداى اين نشست گفت: برنامههاى اجرايى معاونت امور 
مطبوعاتى و اطالعرسانى با همكارى ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استانها، 
بر اساس برنامهها و طرحهاى اعالم شده استانها در سال 1394 و نيز در نظر گرفتن 
بودجه و اعتبارات مصوب و در اختيار، حداكثر تا پيش از آغاز ماه مبارك رمضان به 

ادارات كل استانى ابالغ مىشود.

انتظامي: خانههاى مطبوعات بايد
 از سيطره دولت بيرون بيايند

 سه دهه ترجمه ادبيات انقالب اسالمى در شبهقاره بررسى
 و آسيبشناسى مي شود

نشست بررسى و آسيبشناسى سه دهه ترجمه ادبيات انقالب اسالمى در 
شبهقاره، با حضور استادان و صاحبنظران از ايران و شبهقاره هند برگزار مىشود.
به گزارش پايگاه خبرى حوزه هنرى، در اين نشست كه با حضور استادانى 
همچون پروفسور افتخار حسين عارف، دكتر كريم نجفى برزگر، پروفسور اختر 
مهدى، پروفسور شريف حسين قاسمى، دكتر اقبال صالحالّدين، دكتر فرزانه 
اعظم لطفى، دكتر محّمد كيومرثى، دكتر زاهد منير، دكتر تيمور افضلخان، دكتر 
اخالق احمد آهن انصارى، دكتر غالم نبى، دكتر على اكبر شاه و... برگزار خواهد 
شد، ميهمانان به نقد و بررسى سه دهه ترجمه ادبيات انقالب اسالمى در شبهقاره 
خواهند پرداخت.نشست بررسى و آسيبشناسى سه دهه ترجمه ادبيات انقالب 
اسالمى در شبه قاره از ساعت 15 تا 17 دوشنبه 25 خرداد در سالن سلمان هراتى 

حوزه هنرى واقع در تقاطع خيابانهاى حافظ و سميه برگزار خواهد شد.
نمايشگاه گروهى عكس «فرم و فام»  در خانه عكاسان جوان

نمايشـــگاه گروهى عكس «فرم و فام» با آثار 9 هنرمند در گالرى خانهى 
عكاسان جوان افتتاح شـــد.به گزارش روابط عمومى خانهى عكاسان جوان؛ 
نمايشگاه عكس «فرم و فام»  عصر پنجشنبه 21 خرداد با حضور اساتيد، هنرمندان 

و عالقهمندان به هنر عكاسى در گالرى خانه عكاسان جوان افتتاح شد.
در اين نمايشگاه موضوعى هريك از هنرمندان جوان با نگاه تكنيكى به 
مسئله فرم و نقش رنگ در هنر عكاسى آثارى با ابعاد زيبايى شناسانه خلق كردهاند.

نمايشـــگاه گروهى عكس «فرم و فام» تا  چهارشنبه 27 خرداد در گالرى 
خانه عكاسان جوان واقع در كوچه چهارم، خيابان يوسف آباد، شماره 3، واحد 

3 ميزبان عالقه مندان به هنر است.

اركستر موسيقى ملى كشورمان 
سرانجام بعد از چند سال توقف، با 
حضور مقامات بلندپايه دولتى تازه ترين
كنســـرت خود را به رهبرى فرهاد 
فخرالدينـــى در تاالر وحدت برگزار 

كرد. 
به گـــزارش مهـــر، «فانتزى 
شـــرقى» به آهنگسازى، هارمونى و 
اركستراسيون على اكبر قربانى، «بهار 
دلكش» با شـــعر ملك الشعرا بهار، 
آهنگسازى درويش خان، هارمونى 
و اركستراســـيون على اكبر قربانى و 
خوانندگى ساالر عقيلى، «گيسو» با 
شـــعر ميرناصر شريفى، آهنگسازى 
زنـــده ياد فريدون حافظى، هارمونى 
و اركستراسيون فرهاد فخرالدينى و 
خوانندگى ساالر عقيلى، «ساحل» با 
شعر بيوك ملكى، آهنگسازى حسن 
زنديان، هارمونى و اركستراســـيون 

شـــهرام توكلى و خوانندگى ساالر 
عقيلى، «رنگ بيات شـــيراز» آهنگ 
محلى آذربايجانـــى و هارمونى و 
اركستراســـيون على اكبـــر قربانى، 
«ساغر شكسته» با شعر كريم فكور، 
آهنگسازى پرويز ياحقى، هارمونى 
و اركستراســـيون مازيار حيدرى و 
خوانندگى محمد معتمدى و «بيا» با 
شعر تورج نگهبان، آهنگسازى حبيب 
اهللا بديعى، هارمونى و اركستراسيون 
شـــهرام توكلى و خوانندگى محمد 
معتمدى از جمله قطعه هايى بودند 
كه در اين كنسرت براى تماشاگران 

اجرا شد.
در بخش ديگر كنسرت كه اين 
بار بدون آنتراكت روى صحنه رفت، 
قطعه هاى «به ياد صياد» با شـــعر 
هدايت اهللا نير سينا، آهنگسازى جواد 
لشـــگرى، هارمونى و اركستراسيون 

مرتضـــى حنانه و خوانندگى محمد 
معتمدى، «كنسرتو تار» با آهنگسازى، 
هارمونى و اركستراســـيون فرهاد 
فخرالدينى و تكنـــوازى تار كيوان 
ساكت، «شـــيدا» با شعر اسماعيل 
امينى،آهنگســـازى، هارمونـــى و 
اركستراســـيون مســـعود پيروى و 
خوانندگى محمد معتمدى، «شكايت 
دل» با شعر بيژن ترقى، آهنگسازى 
پرويز ياحقى، هارمونى و اركستراسيون 
شـــهرام توكلى و خوانندگى محمد 
معتمدى، «يك تابلو از سوئيت ابن 
سينا» با آهنگســـازى، هارمونى و 
اركستراسيون فرهاد فخرالدينى، «بهار 
من» با شعر منير طاها، آهنگسازى على 
تجويدى، هارمونى و اركستراسيون 
على اكبر قربانى و خوانندگى ساالر 
عقيلى، «باران» با شعر فريدون مشيرى، 
آهنگسازى، هارمونى و اركستراسيون 
كيوان ســـاكت و خوانندگى ساالر 

عقيلى براى عالقه مندان اجرا شد.
در بخش پايانى كنسرت نيز قطعه هاى

 «اى ايران» و «اى وطن» با شعر حسين 
گل گالب،   وآهنگ ســـازي روح 
اهللا خالقي، هارمونى و اركستراسيون 
على اكبر قربانى به صورت مشترك
توسط ساالر عقيلى و محمد معتمدى 

خوانده شد.

 رئيس سازمان سنجش آموزش كشور گفت: كنكور 
94در صحت و سالمت برگزار شد و تاكنون گزارشى از 
مشكل يا مسئله اى از حوزه هاى امتحانى گزارش نشده است.
دكتر ابراهيم خدايى در گفتگو با مهر افزود: بر اساس 
آخرين آمارى كه دريافت كرديم بيش از 90درصد از داوطلبان 
كارت ورود به جلسه آزمون خود را دريافت كردند كه با توجه 
به برگزارى آزمون در بعدازظهر ديروز جمعه 22خردادماه 
، آمار نهايى غايبان در روزهاى آينده مشخص مى شود. 
وى يادآور شد: كليد اوليه سئواالت روز يكشنبه 24خردادماه 
بر روى سايت سازمان سنجش منتشر مى شود. رئيس سازمان 
سنجش آموزش كشور گفت: حدودا 40درصد شانس قبولى 
براى داوطلبان گروههاى آموزشى علوم تجربى وجود دارد.

دكتر ابراهيم خدايى در تماس تلفنى برنامه حذف و 
اضافه در خصوص كنكور دانشگاهها گفت: تعداد نفرات 
شركتكننده 877هزار نفر است و در گروهها اين آمار متغير 
اســـت، منتها چون داوطلبان مىتوانند عالوه بر گروههاى 
خود در گروه زبان و هنر نيز آزمون دهند، لذا تعداد نفرات 

آزمون يكميليون و 229هزار نفر است.

رئيس سازمان سنجش كشور ضمن بيان آخرين نكات 
خود درباره كنكور به داوطلبان اظهار داشـــت: كنكور به 
اندازه كافى ظرفيت دارد و همگى قبول خواهند شد، منتها 
رقابت اصلى در گروه تجربى است و با توجه به ظرفيتى 
كه داريم، حدودا 40درصد شـــانس قبولى براى داوطلبان 
گروههاى آموزشى علوم تجربى وجود دارد. منتها اگر همين 
داوطلبان به غير از اين رشتهها، رشتههاى چندگروهى را 

بزنند شانس قبولىشان افزايش پيدا خواهد كرد.
دكتر ابراهيم خدايى در حاشيه بازديد از حوزه كنكور 
94در دانشـــگاه علم و صنعت در جمع خبرنگاران درباره 
وضعيت ظرفيت خالى دانشگاه ها گفت: ظرفيت پذيرش 
در آزمون سراســـرى تاكنون بيش از 750هزار نفر اعالم 
شده است كه بيشترين ظرفيت در گروه علوم رياضى و 
فنى با 260هزار نفر، گروه علوم انسانى با 215هزار نفر و 
گروه علوم تجربى با 202هزار نفر است. بيشترين ظرفيت 
خالى نيز در گروه علوم رياضى و علوم انسانى است كه 
البته اين ظرفيت خالى در دانشگاه آزاد، پيام نور و موسسات 

غيرانتفاعى قرار دارد نه در دوره هاى روزانه.

افتتاح اركستر موسيقى ملى با سرود اي ايران

750 هزار نفر امسال وارد دانشگاههاي دولتي و غيرانتفاعي ميشوند

 برگزاري نكوداشت حسين احمدى سخا 
حسين احمدى ســـخا از فعاالن حوزه 
گرافيك بود كه مجموعه پوســـترهاى «كتاب 
بخوانيم» و «ما مىتوانيم» از آثار ماندگار اوست.

حسين احمدى سخا هنرمند جوان بسيجي  
پنجشنبه گذشته بر اثر عارضه قلبى درگذشت.

مراسم ترحيم احمدى سخا دوشنبه در حسينيه 
الغدير واقع در كن، ايســـتگاه يخچال، خيابان 
شهيد زينعلى جنوبى  و همچنين مراسم ديگرى 
روز پنجشنبه 17 ارديبهشت در حسينيه الغدير 
برگزار شد.مراسم يادبود هنرمند جوان و انقالبى 
مرحوم «حسين احمدى سخا» از سوى فعاالن 
و موسسات جبهه فرهنگى انقالب اسالمى با 
سخنرانى حجتاالسالم والمسلمين مرتضى 

آقاتهرانى نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى در حسينيه هنر  همراه 
بود. حسين احمدى سخا از فعاالن حوزه گرافيك بود كه مجموعه پوسترهاى 

«كتاب بخوانيم» و «ما مىتوانيم» از آثار ماندگار اوست.  

دكتر يوسـف ثبوتي رئيس گـروه علوم پايه 
فرهنگستان علوم


