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گزارشی از اولین برنامه رهرو

ــا  ترکیب زیب
امان از تجزیه

دانشگاه را تنها نگذاریم
ســرانجام پــس از جــار و 
جنجال بســیار بر سر گزینه  
پیشنهادی حسن روحانی 
برای وزارت علــوم، تکلیف 
این وزارتخانه مشخص شد؛ 
منصور غالمــی اما برای کســب صندلی وزارت 
راه همــواری را طی نکــرد و با اعتــراض جامعه  
دانشــگاهی، از جمله نامه 55 نفر از استادان و 
تجمع چندده نفری دانشجویان دانشگاه شریف 
روبه رو شد. البته این ادعا مطرح شد که این 55 
نفر تنها 7درصد از جامعه  اســتادان دانشــگاه 
شــریف را تشــکیل می دهند و نمی توانند نظر 
جمیع آن ها را نمایندگی کنند؛ اما نباید از توجه 
به این نکته غافل ماند که چنین مخالفتی از طرف 
دانشــگاهیان با گزینه های پیشــنهادی وزارت 

علوم بی سابقه یا شاید کم سابقه بود. 
مقصود از این مقاله موافقت یا مخالفت با منصور 
غالمــی نیســت، بلکه زیرســؤال بردن فلســفه  
اعتراض بی ســابقه  جامعه  دانشــگاه شریف به 
فردی برای تصدی این پست است؛ در حالی که 
همین قشر فرهیخته در قبال برخی سیاست های 
نابجــای وزارت علــوم همچون زیرپاگذاشــتن 
اســتقالل دانشــگاه ها کمتــر واکنش نشــان 
داده اند. انتقاد و اعتراض به سیاست های دولت 
و وزارت علوم، نه افراد و احزاب، آن چیزی است 
کــه از فرهیختگان دانشــگاهی انتظار می رود. 
استقالل نداشتن دانشــگاه که صدای اعتراض 
دکتر فتوحی، ریاســت دانشگاه شــریف را هم 
درآورده، یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی 

تعالی جایگاه دانشگاه شریف است. 
در اکثــر دانشــگاه های برتر رتبه بنــدی تایمز، 
ریاست دانشگاه از طریق فرایند رأی گیری داخل 
مجموعه  دانشگاه انتخاب می شود و در همه  آن ها، 
دانشگاه در تعیین سیاســت های خود مستقل 
عمل می کند؛ اما در ایران رئیس دانشگاه را وزیر 
به شورای عالی انقالب فرهنگی پیشنهاد می کند 
و این شــورای عالی انقالب فرهنگی اســت که 
رئیس دانشــگاه را تأیید می کند. ایراد اول به این 
فرایند تغییر رؤسای دانشگاه ها هم زمان با تغییر 
دولت هاســت. از طرف دیگر رئیس دانشگاهی 
که وزیر علوم و شورای عالی انقالب فرهنگی او را 
انتخاب می کند، طبیعتًا نمی تواند دربرابر دخالت 
این نهادها در امور دانشــگاه ایستادگی کند. در 
دانشگاه های سطح اول کشور بخشی از قوانین 
و سیاست های دانشگاه را هیئت امنای دانشگاه 
تعیین می کنند؛ اما به علــت انتخاب یا انتصاب 
آن ها در فرایندی خارج از دانشــگاه، نمی توان 
تصمیم های آن ها را داخل دانشگاهی به حساب 
آورد. البته وضع شریف در این میان از بقیه خیلی 
بهتر است چرا که انتخاب رئیس در ابتدا از طریق 
شورایی در داخل دانشگاه صورت می گیرد و این 
فرد به عنوان فرد مدنظر جامعه شریف برای تصدی 
کرسی ریاست دانشگاه به بیرون معرفی می شود تا 
ادامه روال مرسوم انجام پذیرد. ای کاش معترضان 
امروز کمی خواسته خود را شفاف تر و دقیق تر بیان 
می کردند تا بتواند دغدغه های واقعی این روزهای 

دانشگاه های کشور را بهتر پوشش دهد. 
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مسابقات والیبال بین دانشکده ای آغاز شد
مســابقات والیبال قهرمانی دانشکده ها از روز شــنبه 6 آبان با حضور 11 تیم در 3 
گروه آغاز شده است. در گروه اول تیم های عمران و مدیریت و کامپیوتر و پردیس و 
در گروه دوم م.شیمی و نفت، صنایع و ریاضی و در گروه سوم مکانیک و مواد و برق 
و هوافضا با هم رقابت می کنند. روز اول مســابقات تیم عمران 2برصفر از ســد تیم 

پردیس گذشــت و کامپیوتر 2برصفر مدیریت و اقتصاد را مغلوب کرد. در روز دوم م.شــیمی و نفت و مکانیک 
2برصفر از سد حریفان خود ریاضی و هوافضا گذشتند. دیروز نیز مهندسی مواد و عمران 2بر1 در برابر حریفان 

خود، برق و کامپیوتر پیروز شدند.

روز استکبارستیزی
روز 13 آبان که روز استکبارستیزی نیز نامیده شده، روز ویژه ای در دانشگاه ها است. 
بسیج دانشــجویی برای دو هفته اول آبان برنامه های مختلفی در نظر گرفته است. 
ازجمله راهپیمایی »اعتماد به تجربه« امروز و هم زمان با روز اجرای مادر تحریم ها، 
بعد از نماز ظهر و عصر و بعد از آن برنامه بررسی مسائل جهان اسالم خصوصًا میانمار 

با عنوان »جهان ساکت است« با حضور آقای بدره مقابل ساختمان شهید رضایی. البته در چند روز گذشته نیز 
برنامه های دیگری برگزار شدند؛ شامل تریبون آزاد، بازخوانی اسناد النه جاسوسی با سخنرانی رحیم پورازغدی، 

بررسی آینده مذاکرات ایران و 1+5 از نگاه اقتصادی و سیاسی و دیوار آزاد همکف ساختمان ابن سینا.
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ارگان رســمی انجمن اســالمی، این هفته   
تمام صفحه اول خود را به موضوع پرحاشــیه 
این روزها، یعنی وزیر علوم جدید اختصاص 
داده بود. این نشــریه حاوی نظرات موافقان 
و مخالفــان غالمی بــود و درنهایت موضعی 
منفی به وزیــر جدید علوم بــه مخاطب خود 
منتقل می کرد. گذشــته از ایــن، خبرنامه، 
این هفته مطلب خوبی در تمجید از وزیر نیرو 
داشــت که بیش از هرچیز می تــوان از تیتر 
خوب آن لذت بــرد. »چه کســی آب خواهد 
داد؟« عنــوان هوشــمندانه ای اســت کــه 
مالنوری برای یادداشت خود انتخاب کرده و 

تلمیح لطیفی در آن نهفته است. 
»میدان انقالب« بســیج همچنان در ســال   
جدیــد پروپیمان تریــن و خوش ظاهر ترین 
نشریه دانشگاه است. این هفته بنا به سنت  
قدیمی بســیج، ویژه نامه استکبارســتیزی 
این نشــریه منتشر شــد که بی شــک نقطه 
عطف آن اســتفاده از اینفوگرافیک جذابی 
در قلــب نشــریه بــود. ضمیمــه اقتصادی 
»میدان انقــالب« اما هنوز فاصله بســیاری 
با اســتانداردها دارد. ویراســتاری ضعیف و 
نگارش معمولی مقاالت این ضمیمه، مانعی 

برای دیده شدن مطالبش خواهد بود. 
از میان نشریات دانشــکده ای، این هفته به   
»درایه« نگاهی می اندازیم. نشــریه انجمن 
علمی دانشــکده ریاضی کــه صفجه بندی 
شســته رفته، مهم ترین ویژگی آن محسوب 
می شود. در صفحه آرایی »درایه« المان های 
گرافیکی، به قاعده و منظم استفاده شده اند 
و صفحــات، شــلوغ نیســتند. محتــوای 
نصیحت گونه، شاه بیت تمام نشریاتی است 
که برای ورودی جدید ها منتشــر می شوند. 
»درایه« هم همین فرمــان را پیش گرفته و در 
جای جای این نشــریه، کرورکرور نصیحت از 
ســال باالیی ها حواله  ورودی ها شده است. 
شــاخص ترین المان »درایه« امــا درج تیراژ 
نشریه روی صفحه اول آن است. انتشار عدد 
تیراژ در ایجــاد حس صداقــت و صمیمیت 
میان نشــریه و مخاطبانش مؤثر خواهد بود. 
امیدواریم نشریات تشکلی هم به زودی عدد 
دقیق تیراژ خــود را وارد شناسنامه هایشــان 
کنند تا برآورد بهتــری از ضریب نفوذ آن ها در 

میان دانشجویان پیدا کنیم.

همچنان برنامه های ویژه ورودی های جدید
از کارهای همیشگی و هر ســاله دانشکده ها، برگزاری جلسات و دورهمی هایی با 
هدف آشناکردن دانشجویان ورودی با دانشکده و رشته تحصیلی شان، جو دانشگاه، 
امکانات موجود در دانشــگاه و درکل آنچه هر ورودی باید بداند، اســت. دانشکده 
مکانیک روز گذشــته جلســه ای با موضوع »معارفه دانشکده مهندسی مکانیک« 

برگزار کرد. فردا نیز دانشکده مهندسی و علم مواد بنا دارد دورهمی ای با همین هدف برای ورودی های خود 
داشته باشد. این دورهمی ساعت 13 در سالن گلستانه دانشکده مهندسی و علم مواد با حضور دکتر مجید 

پورانوری، معاون دانشجویی دانشکده برگزار می شود.

جبر و اختیار از زبان علم
داخل مغازه ای می شویم و کاالیی را برمی داریم. آیا اینکه این کاال را برداریم، اراده  
صددرصدی ما را پشتش داشته است یا نوعی تلقین این رفتار را سبب شده است؟ 
چنین بحث هایی به اقتصاد رفتاری مربوط می شوند؛ موضوعی که اکنون در جهان 
بسیار داغ است و کم کم دارد در ایران هم طرفداران خود را پیدا می کند. چهارشنبه  

این هفته سمینار مفصلی درباره این موضوع در شریف جریان دارد. سمیناری که میزبان استادان مختلفی از 
دانشکده های اقتصاد دانشگاه های متفاوت اند و قرار است فردا، چهارشنبه از 8:30تا17 در جریان باشد. برای 
آگاهی از زمان بندی ها و مطالب و همچنین ثبت نام در این رویداد به کانال BEconomics@ مراجعه کنید.

انجمن اســالمی برنامه ای با ســه  مهمان تقریبًا غیرسیاسی داشت. گزارش
علینقی مشایخی و اسماعیل ثنایی و محمود جراحی 
ترکیب جذابی از مهمانان بود که هر یک در حوزه های 
مختلف کسب وکاری جزء افراد مثال زدنی بودند و قرار 
بود از راه رفته خود برای دانشجویان بگویند. برنامه ای 
که عادت داریــم از مرکز کارآفرینی ببینیم؛ ولی این بار 
انجمن اسالمی بود که دغدغه اکثر دانشجویان را روی 

صحنه برده بود.
انجمن اسالمی، یکشــنبه 7 آبان اولین برنامه »رهرو« 
را با هدف آشناکردن دانشجویان با راه های پیش رو در 
آینده، در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه برگزار کرد. برنامه 
تقریبًا با نیم ســاعت تأخیر و با خوش آمدگویی مجری 
آغاز شد. ســپس هریک از مهمانان خود را برای حضار 
معرفی کردنــد. مونولوگ های طوالنی مهمانان برنامه 
هرچند حــاوی بحث هایی جذاب بــود، ریتم برنامه را 
بســیار کند کرده و نقش مجری در این میان کاماًل گم 
شــده بود. البته ســؤاالت کلی مجری مثــل اینکه »از 
ســختی های راهتان بگویید« فرایند خارج شــدن وی 

از برنامه و کاهش وجه تعاملی مراسم را تشدید کرد. 

استاد تربیت مدیر
نزدیک ترین مهمان به تریبون، دکتر مشــایخی، یکی 
از مؤسسان دانشــکده مدیریت و اقتصاد بود که محور 

صحبت هایــش را خودشناســی گذاشــت. وی تأکید 
کرد که دانشــجویان باید خود را بشناسند و پس از این 
شناخت، چشــم انداز و مأموریتی را برای خود ترسیم و 
تعیین کنند. دکتر مشــایخی همچنین دانشجویان را 
به رشد چندبعدی ترغیب کرد و مثال جالبی در زمینه 
فعالیت های ورزشــی زد و گفت کســی کــه به ورزش 
اهتمام ورزد، نه تنها بدنی سالم تر خواهد داشت، بلکه 
عمر حرفه ای طوالنی تر و باکیفیت تری را تجربه خواهد 
کرد. وی همچنین به رضایت خود از بازگشــت به ایران 
اشــاره کرد و گفت که اثربخشــی، پارامتــر اصلی این 
رضایت است. شاید جمله طالیی و جدید مشایخی این 
بود: »کلید موفقیت خوش بینی است. من آدم بدبین 

موفق سراغ ندارم«.

مچ آی بی ام را خواباندیم
مهمان بعدی که وســط نشســته بود، دکتر اسماعیل 
ثنایی بود. وی بنیان گذار و مدیرعامل شرکت آریا همراه 
سامانه و استاد بازنشســته دانشکده برق است. محور 
اصلی صحبت های ثنایی اخالق حرفه ای دانشجویان 
شریفی بود. وی معتقد بود شریفی ها در عین هوش و 
استعداد، آن قدر که باید ســختکوش نیستند و درگیر 
مســائل مختلف کار نمی شوند. چاشنی صحبت های 
او خاطرات عجیب و غریب قبل از انقالب در ایران و بعد 
از انقالب در فرانسه بود. روزهای سختی که هرچند در 

اقلیت بوده، برای اهدافش جنگیده بود؛ چه آن زمان 
که در ایران در میان اقلیت مذهبی دانشــگاه بود، چه 
آن زمان که تحصیالت تکمیلی اش را تحت فشارهای 
سیاســی حاکم بر ایرانیان در فرانســه پی می گرفت. 
ضمن آنکه توصیه ویژه ای بر افزایش دانش مدیریتی، 
خصوصًا در بخش مالی به دانشــجویان داشــت. اوج 
صحبت ثنایی اما آنگاه بود که گفت در سودان شمالی 
در مناقصه ای، در شــرایط رقابت آزاد و عاری از رانت، 
شــرکت تحت امرش در رقابت با آی بی ام پیروز شد و به 

قول خودش مچ IBM را خواباندند.

جسور مثل جراحی
مهمان ســوم، محمــود جراحی بود؛ کســی که وقتی 
مجــری او را مهندس خوانــد، گفت که در ایرانســل و 
صاایران به او مهندس می گویند و در بیمارستان دکتر و 
در خانه حاج آقا و با همه این احوال مدیر صدها و هزاران 
دکتر و مهندس بوده است. ویژگی جراحی زبان جسور 
مزین به شــوخی وی بود کــه صحبت هایش را جذاب 
می کرد. داســتان پردردســر مهاجرتش از ســبزوار به 
تهران و بازکردن راهش تا LSE با تأکید بر روحیه مبارزه 
و پوست کلفتی، اصلی ترین پیامی بود که به مخاطبان 
منتقل می شد. مهم ترین راهنمایی جراحی شاید این 
بود که برای ورود به بازار باید برای کســانی که االن در 
بازار هســتند، مزاحمت ایجاد کنیــد و بازیگران فعال 

فعلی را کنار بزنید.

گزارشی از اولین برنامه رهرو

مسیر آینده رهرو

نقاط ضعف و قوت برنامه

   ورود جدی انجمن اسالمی به مباحث غیرسیاسی از این دست که دغدغه اصلی دانشجویان است، 
اتفاق مبارکی بود که با استقبال خوبی هم روبه رو شد. 

   مهمانان برنامه افرادی طراز اول در زمینه خود بودند و تنوع درخوری هم داشتند.
   لوگوی برنامه بســیار هوشمندانه و متناسب طراحی شــده بود و در تمام طول برنامه در پس زمینه 

صحنه خودنمایی می کرد.
ایــن برنامه هیچ وجه تمایزی با برنامه »مســیر آینده من« مرکز کارآفرینی نداشــت. هم قالب و هم 

مهمانان در یک سطح بودند. 
برنامه، تعاملی نبود و فقط به دو پرســش شفاهی و چند پرســش کتبی محدود شده بود و سؤاالت 
مجری بسیار کلی و تکراری بود که منجر به جواب های طوالنی مهمانان می شد. همین موضوع باعث شد 
مهمانــان به چالش کشــیده نشــوند و دائــم از موفقیت هــا و بعضًا سختی هایشــان بگوینــد و ادبیاتی 

نصیحت گونه داشته باشند.

میز نشریات



 3

جایی برای هنرمندان شریفی
اگر هنر و خالقیت دارید و آماده ارائه آن هستید، در جشنواره هنر شریف شرکت کنید. 
اما زودتر دست به کار شوید. جشنواره هنر شریف که معاونت فرهنگی و کانون های 
هنری دانشگاه آن را کلید زده است، در بخش های فیلم کوتاه، تئاتر، موسیقی، عکس 
و هنرهای تجسمی فعالیت می کند. مهلت ارسال آثار برای بخش های مختلف به این 

صورت است: عکاسی 15 آبان، موسیقی و تئاتر 20 آبان و فیلم کوتاه و هنرهای تجسمی 30 آبان. درنهایت آثار 
برنده به نمایش عمومی گذاشته می شود و در بعضی بخش ها هم جوایز میلیونی در انتظار آن هاست. برای آگاهی 

دقیق تر از برنامه ها و ارتباط با جشنواره، کانال SharifArtFestival@ را دنبال کنید.

بازدید از نوع پلیمرش
همیشه شــنیده ایم که بسیاری از دانشــجویان ما در ورود به صنعت با فضایی کاماًل 
جدید و ناشناخته روبه رو می شوند. شرکت در بازدیدهای صنعتی در دوره  کارشناسی 
می تواند تا حدی این بیگانگی را در دانشــجویان پوشــش دهد. پژوهشگاه پلیمر و 
پتروشیمی ایران 30 سال اســت به پژوهش در زمینه های پلیمر و پتروشیمی و رنگ 

می پردازد. گروه علمی دانشجویی »کیمیا« با همکاری مرکز کارآفرینی، روز چهارشنبه بازدیدی از این پژوهشگاه 
ترتیب داده است. این بازدید ویژه  پسران است و هزینه  آن نیز 10هزارتومان است که پس از بازدید به بازدیدکنندگان 

برگردانده می شود. لینک ثبت نام و اطالعات بیشتر را می توانید در کانال kimia_group@ پیدا کنید.

آبان 96بــــــــخش  خـــــــبری  9 سه شنبه  شماره 735  

شما به چاپلوسی چه می گویید؟ 
18 ساعت تأخیر در عرض  مرتضی یاری

تبریک و خاکساری. این گالیه جمعی یا حداقل 
یکــی از اعضــای دانشــگاه اســت از مدیریت 
دانشگاه در مواجهه با وزرای جدید نیرو و علوم. 
ایــن هفته که دو وزیر دیگر مشــخص شــدند و 
کابینه کامل شد، بازار آگهی روزنامه ها و بنرهای 
تبریک که جــای پرده های پارچه ای ســابق را 
گرفته، حسابی گرم است. گرمی این بازار بیشتر 
اســت یا داغی بحث های مدافعــان و مخالفان 
وزیر؟ نگارنده گرمی این بازار را بســی بیشتر از 
آن بحث ها می دانــد، واقعی تــر، هدفمندتر و 
ســوزان تر. واقعی و هدفمند اســت؛ چراکه از 
نیازی دیرین نشــئت می گیــرد. اصاًل از همان 
روزی که بین انسان های اولیه، یکی رئیس غار 
شــد، بازار دیوارکشــی برای تبریک به رئیس تا 
همین امروز داغ و پررونق بوده است. نیاز به ابراز 
ارادت، یافتــن فرصت های مســاوی تر از بقیه 
ســاکنان غــار، سهیم شــدن در ران بوفالــوی 
شکارشده به جای خوردن چربی، جای خواب 
بهتر و پاس دادن کمتر. همه این ها یعنی واقعی 
و هدفمندبودن. ســوزان تر هم اســت؛ چراکه 
هرچه بحث های مدافعان و مخالفان آرامش زدا 
باشند، باز هم پایه های اجتماع را این طور ویران 

نمی کنند. 
اصاًل ایــن تبریک ها چند_هیــچ از آن بحث ها 
جلوترنــد. نطق هــای مخالفــت و موافقــت 
نمایندگان محترم را که ببینید و بشنوید، پر است 
از تبریک مناســبت، تســلیت، تقدیر و تشکر؛ 
نسخه صوتی همان دیوارکشی ها و آگهی های 
مکتــوب. بمانــد که دلیــل بســیاری از همین 
موافقت هــا و و مخالفت ها شــاید درراســتای 

پرده نویسی برای کسی دیگر باشد. 
مانــدگاری ابــراز ارادت بــه رؤســا و صاحبان 
قــدرت و ثروت یــا آن چیــزی که چاپلوســی 
خوانده شــده، به دلیــل وجود نیــاز در هر دو 
طرف رابطه و وجود مزایــا و منافع حقیقی ای 
کــه دارد، چنــدان تعجــب برانگیــز نیســت. 
بسیاری مشــکالت اخالقی از همان روزهایی 
که اولین آواهــا از گلوی اولیه هــا بیرون آمد، 
با ما همراه بوده اند. چشــم انداز روشــنی هم 
برای ریشــه کن شدنشــان وجود ندارد. سؤال 
این اســت کــه آیا گسترششــان هــم طبیعی 
است؟ تبدیل شدنشــان به هنجار و بخشی از 
پروتکل های رفتاری چطور؟ مطمئن نیســتم 
چیزی کــه امــروز می بینیم، طبیعی باشــد. 
می شــود نامــش را فراگیری افسارگســیخته 
رفتار ناهنجار گذاشت. قسمت بد داستان آن 
است که ترس تبدیل شدنش به هنجار، خیلی 
جدی است. رئیس غار احتمااًل آن هایی را که 
برایش نقشــی به دیوار کشیده  اند، در گوشت 
شکار شریک کند. اما اگر ساکنان غار یکدیگر 
را ســرزنش کنند که چرا در نصــب بنر تبریک 
به رئیــس بر دیــوار غــار تعلــل کرده اند چه؟ 
زمان می تواند همه چیــز را تغییر دهد. حتی 
هنجارهایی را که باورش برایمان سخت است.

برنامه به خوبی اطالع رسانی نشده  گزارش
و به طور واضحی ناهماهنگی هایی ابوطالب صفدری

در اجرای آن به چشم می خورد. با وجود این استقبال 
درخوری از آن شده و تقریبًا نیمی از سالن جابر جایی 
برای نشستن ندارند. از ســاعت 13:30 که زمان آغاز 
جلسه اســت، تا 13:50 که استادان مدعو وارد جلسه 
می شــوند، مســتند معــروف جمال الخلیلــی پخش 
می شود و گذشته با شکوهمان را سوگواری می کند. از 
قرن 5 و 6  خارج نشده ایم که استادان وارد می شوند و 
مستند جمال  جای خود را به سکوتی آمیخته با انتظار 
می دهد. قرآن گوش نوازی پخش می شــود و با ظهور 
ناگهانی مجری در پشت تریبون، برنامه عماًل آغاز خود 
را اعالم می کند. غزلی از مولوی سکوت را می شکند؛ 
اما انتظار همچنان باقی اســت، تــا اینکه با توضیحی 
کوتاه درمورد جلســه، انتظار هم سر می آید: »خیلی 

خوش آمدید به نشست علم و اسالم«. 
نشست علم و دین روز یکشنبه در سالن جابر بن حیان به 
همت اندیشکدۀ مهاجر و معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دانشــگاه صنعتی شــریف برگزار شــد. در این جلسه 
اســتادان بزرگی، چــون دکتر مهدی گلشــنی حضور 
داشــتند و از مظفر اقبال استقبال کردند. مجری پس 
از خوش آمدگویی به مظفر اقبال، از دکتر گلشنی برای 
ســخنرانی دعوت کرد. دکتر گلشنی توضیح کوتاهی 
درمورد سابقۀ دوستی اش با اقبال و فعالیت های او ارائه 
کرد. پروفســور مظفر اقباِل پاکستانی، دانش آموخته 
دکتری شــیمی دانشــگاه ساســکاچوآن کاناداست 
)University of Saskatchewan(؛ امــا هم اکنــون 
حوزه پژوهشــی او مطالعات اســالمی و به ویژه نسبت 
علم و اســالم اســت. او بنیان گذار و رئیس مرکز علوم 
اسالمی در آلبرتای کاناداست. دکتر گلشنی سپس از 

او دعوت کرد که برای سخنرانی 
در جایــگاه حاضر شــود. کمی 
بعــد از ســاعت 14 ســخنرانی 
اقبال درمورد نسبت علم و اسالم 

آغاز شد.

پژوهش فقط یک الیه از 
فعالیت علمی است

پروفسور اقبال ابتدا تذکر داد که 
بحث او منحصر به علوم طبیعی 
خواهد بــود و به علوم انســانی 
نخواهد پرداخت؛ چراکه به نظر 
می رسد قسمت ســخت ماجرا 
همین اســت کــه نشــان دهیم 
اسالم و اساســًا هر جهان بینی 
دیگــری- می تواند نســبتی با 
علــم برقــرار کند. او بــرای آنکه 
این خــط و ربط را نشــان دهد، 
ســعی کرد نگاهــی کل گرایانه 
به علم ارائــه داده و از این جهت 
نه از علــم کــه از فعالیت علمی 
سخن گفت. اقبال تأکید کرد که 

فعالیت پژوهشی آزمایشی که دانشمندان عهده دار آن 
هستند، صرفًا بخش کوچکی از فعالیت علمی است و 
این فعالیت دارای الیه های متعدد دیگری هم اســت؛ 
از جملــه الیه هــای اجتماعی، اقتصادی، سیاســی، 
جهان بینی و اخالقــی. وی با ارائــه مثال های متعدد 

سعی کرد این موضع خود را تقویت کند.
زنجیره غذایی ازجمله مواردی بود که پروفســور اقبال 
طرح کرد. جهان بینی خداناباورانه ای که امروز بر کل 
فعالیت علمی حاکم شده، همه موجودات طبیعی، از 
جمله حیوانات، گیاهــان و... را به مثابه منابعی برای 
کســب ســود بیشــتر می بیند. به همین علت مثاًل به 
دانشــمندان پول می دهد تا روی دســتکاری ژنتیکی 
گاوها تحقیق کنند تا بتوانند به هر قیمتی شده از این 
حیوانات، شیر بیشتری تولید کنند و به سود بیشتری 
دســت یابند. حال آنکــه در نگاه دینــی چنین عملی 
جایز نیست و ســود، فقط یکی 
از عوامل تعیین کننده محسوب 
می شــود. خــود موجــودات از 
احترام خاصی برخوردارند و باید 
با آن ها رفتاری اخالقی داشت. 

اقبــال  بعــدی اســتدالل  گام 
همین بــود که اگــر چنین نگاه 
الیه الیه و کالنی به علم داشــته 
باشــیم، به راحتــی می توانیم از 
تأثیر دین بر علم سخن بگوییم؛ 
چراکه با ورود جهان بینی دینی، 
همۀ الیه هــای فعالیــت علمی 
دستخوش تغییر می شوند و لذا 
نتیجه نهایی هم تغییر می کند. 
درنتیجــه بــا علمــی دیگرگونه 

مواجه می شویم. 
پــس از ایــن اســتدالل، دکتــر 
اقبال توضیــح داد کــه در دهه 
80 میالدی و حتی در سال های 
اخیــر، کســانی بــه دنبــال آن 
بوده انــد که نظریه هــای علمی 
را از متن قرآنی اســتخراج کنند 

و نشــان دهند که همــه این نظریه هــا پیش تر در قرآن 
وجود داشــته اند. او این جریــان را جریانی پوچ و تهی 
خواند که مسئله علم اسالمی را به درستی درک نکرده 
است. اقبال در پایان ســخنرانی اش گفت که امیدوار 
است مســلمین از خواب غفلت بیدار شده و با تکیه بر 
ظرفیت های درونی اسالم به ســمت کار و پژوهش در 

زمینه های علمی پیش بروند.

پرسش و پاسخ
حاال سخنرانی تمام شده و زمان پرسش و پاسخ است. 
اقبال از پشــت تریبون به پشــت میز نقل مکان کرده و 
آماده پاسخگویی می شــود. میکروفون سرگردانی در 
بین حضار دست به دست می شود تا اینکه اولین پرسش 
مطرح می شود. پس از طرح دو پرسش، مجری جلسه 
تازه به خاطر می آورد که خالصه ای از سخنرانی اقبال 
تهیه کرده اســت و باید به حضار ارائه دهد. پس از ارائه 

این خالصه، پرسش و پاسخ ادامه می یابد. 
دکتر آزادگان از اعضای هیئت علمی گروه فلسفه علم 
می پرسد که شما فقط از وجوه منفی علم گفتید؛ حال 
آنکه می دانیم علم، دســتاوردهای مثبت بی شماری 
هم داشته اســت. اقبال در پاسخ به این پرسش، به بی 
عدالتی  هایی اشاره می کند که در توزیع این دستاوردها 
وجود دارد، اینکه عمدتًا کشورها و انسان های خاصی 

در جهان از آن ها بهره مند شده اند. 
ســپس دکتر تقوی، دیگر عضو هیئت علمی فلســفه 
علم پرســش خــود را طــرح می کنــد. او از چگونگی 
سیاست گذاری علمی براســاس جهان بینی اسالمی 
می پرســد که اقبــال در پاســخ تأکید می کنــد باید از 
همین امروز این سیاســت گذاری ها را آغاز کنیم تا در 
نسل های آینده شاهد مجموعه سیاست گذاری های 
کاماًل پخته ای باشیم که براساس جهان بینی اسالمی 

تدوین شده است.
پس از اتمام جلسه، درحالی که دانشجویان پرسش های 
خود را رودررو مطرح می کنند، جمع کثیری از حضار از 
سالن خارج شده و از پذیرایی مختصری که پیش بینی 
شده است، اســتفاده می کنند. به این ترتیب جلسه با 

مولوی آغاز و با قهوه تمام می شود.  

گزارشی از نشست علم و دین با حضور مظفر اقبال

این قصه برای نخوابیدن است

حرف زیادی

جهان بینی خداناباورانه ای 
که امروز بــر کل فعالیت 
علمی حاکم شده است، 
همه موجودات طبیعی را 
به مثابه منابعی برای کسب 
می بیند.  بیشــتر  سود 
حال آنکه در نگاه دینی، 
چنین عملی جایز نیست 
و سود، فقط یکی از عوامل 
تعیین کننده محســوب 
می شود. خود موجودات از 
احترام خاصی برخوردارند 
و باید با آن هــا رفتاری 

اخالقی داشت
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و  باکتری هایــی کــه روی دریــا  علمی
بــا نعمت ا... فرهادی  ، رند و شــنا چه هــا  یا ر د

پراکنده کردن نور باعث تاریک به نظررســیدن اعماق 
آب می شوند. برای اینکه این عمق تیره را روشن کنیم، 
نیاز به پرتوهای لیزر داریم. اگــر پرتو لیزر پرقدرتی به 
درون آب بتابانیــم، همــان باکتری هــا با عبــور نور، 
همانند موج بری عمل می کنند و روشنایی درون آب 
را افزایــش می دهنــد. درواقــع نــور لیــزر بــا کمک 
باکتری ها تاریکی را برایمان روشن می سازد. گروهی 
از پژوهشــگران دریافته انــد کــه ایــن پدیــده که اثر 
خودمتمرکزکننــده نامیــده می شــود، عــالوه بــر 
باکتری های موجود در آب، در باکتری های موجود در 
ســلول های خونی نیز وجود دارد کــه در این صورت 
می توان راهی به دنیای تاریــک درون بدن پیدا کرد. 
تالش هــای آینــده بــرای کنترل ایــن اثــر می تواند 
دریچه های بزرگی را در عکس بــرداری از نمونه های 

زیستی به روی دانشمندان بگشاید.
متخصصــان فیزیــک ماده چگال نــرم در تالش انــد 
از نــور برای دســتکاری اشــیایی، چون نانــوذرات و 
میکروارگانیســم ها که با یک ســیال احاطه شده اند، 
اســتفاده کننــد؛ بــرای مثــال، ایــن روش کنتــرل 
می تواند واکنشــی شــیمیایی یا زیســتی را درون هر 
سیســتمی راه انــدازی کنــد. درواقع بــا بهره گیری 
از توانایــی موج بــری باکتری ها می توان بــه دنیای 
غیردست یافتنی درون بدن دست پیدا کرد. پدیده ای 
که ممکن است این تالش را تقویت یا تضعیف نماید، 
اثــر خودمتمرکزکننــده اســت؛ اثــری غیرخطی که 
زمانــی رخ می دهد که ذرات احاطه شــده با ســیال 
دارای ضریب شکســت بیشــتری از ســیال  باشــند. 

وقتی که پرتــوی نــور از درون ذرات می گذرد، ذرات 
به علــت گرادیان نیــروی اپتیکی که از اثر بیان شــده 
به وجود می آید، به طرف مرکز چگال سیستم کشیده 
می شوند؛ درنتیجه چگالی شدید ذرات دارای ضریب 
شکست بزرگ در راستای پرتو ورودی جمع می شوند 
و مانند عدســی، نور را در نقطه ای متمرکز می کنند. 
ژیگانگ چن از دانشــگاه ایالت سانفرانسیســکو در 
سال 2013 به همراه همکارانش از نانوذره پلیمری ای 
استفاده کردند تا نشــان دهند می توان از این تجمع 
نور جلوگیری کــرد و درعوض از ذرات برای تشــکیل 
پرتوی نازک نوری به نام ســوزن نوری اســتفاده کرد. 
نتیجه کار این گروه شروع بزرگی در مسیر دست یافتن 
به ابزار جدید کنترل واکنش های شیمیایی محسوب 

می شود.
در ابتدا تصور نمی شــد کــه خودمتمرکزکنندگی در 
ســلول های زیستی وجود داشته باشــد؛ به این علت 
که ضریب شکســت آن ها نســبت به آب محیط بسیار 
کوچک اســت و در نتیجه گرادیــان نیروی موجود در 
آن ها از نیروی باکتری ها بسیار ضعیف تر است. یکی 
از راه های افزایش این نیرو زیادکردن شدت نور است. 
این کار نتیجه بدی دارد؛ زیرا افزایش شدت نور، خطر 
سوختن سلول ها را در پی دارد. گروه تحقیقاتی چن، 
به دنبال مشاهده این اثر در نوعی از سیانوباکتری ها 
به نام سینکوکوس که در محیط های مجاور اقیانوس 
یافت می شــوند، مانع از ایجاد این خطر شده اند. به 
ایــن صورت که برغم همــه میکروارگانیســم ها که در 
جهت نور حرکت می کنند، باکتری های این نژاد قادر 

نیستند حرکت کنند.
اعضــای گــروه تحقیقاتــی غلظت هــای متفاوتی از 

ایــن باکتری ها را بــا آب دریا در لوله هایــی با طول ٤ 
ســانتی متر قرار دادنــد و پرتوهای لیزر بــا پهنای ٥٠ 
میکرومتر را درون هر کــدام تاباندند. پهنای این پرتو 
در لولــه بدون باکتری به علت شکســت نــور به ٦٥٠ 
میکرومتــر رســید. در لوله هایــی که باکتــری وجود 
داشت، دو اتفاق متفاوت با توجه به توان لیزر مشاهده 
شد. در توان های حدود 0/1 وات، پهنای پرتو 2 برابر 
شــد و به 1250 میکرومتر رســید؛ ولی در توان های 
حدود ٣ وات، پرتو به حالت سوزن شکل با پهنای ٢٠٠ 
میلی متر درآمــد. محققان برای توضیــح این پدیده 
مدلی تئوری ساختند که عالوه بر نیروهای اپتیکی، 
نیروی ناشــی از فشــار تابش را هم در نظر می گرفت. 
درواقع نیروی تابش تأثیــر کمی روی نانوذرات دارد؛ 
ولی باکتری هــا به علت دارابودن ســاختار ســلولی 
درونی، نور بیشــتری را پراکنــده می کنند و درنتیجه 
فشــار تابشــی تأثیر بســیاری روی آن ها می گذارد. 
شبیه ســازی ها نشــان می دهد که براینــد نیروهای 
فشــاری و کششــی وارد بر باکتری ها باعث می شود 
آن ها تشکیل فیبر بدهند و با این کار مانع پخش شدن 

نور شوند.
محققان این اثر را در باکتری کلی که در ســلول های 
خونی موجود اســت، مشــاهده کرده اند و دریافتند 
که بــا اســتفاده از اثــر خودمتمرکزکنندگی می توان 
انــرژی و اطالعــات را ازطریق نور درون بــدن انتقال 
داد. بسیاری از پژوهشــگران سرتاسر دنیا با استفاده 
از نمونه های آزمایشــی درپی عملی کــردن این ایده 
هســتند. درواقع بــا انجام این آزمایش، ســؤال های 
جدید و آینــده ای  پیش بینی ناپذیر در علوم زیســتی 

به وجودآمد. 

راهی برای ورود به دنیای تاریک درون بدن

باکتری ها از نادیده ها رونمایی خواهند کرد

آبان 96  9 سه شنبه  شماره 735  

چرا جهان ما سه بعدی است ؟ 
دفعه بعدی که با هندزفری  سینا هوشنگی

گره خورده خود مواجه شدید، به این فکر کنید 
کــه شــاید میــل طبیعــی بعضــی چیزهــا به 
پیچ خوردن، توضیحی باشــد برای بعد فضایی 

که در آن زندگی می کنیم. 
کوارک هــا ذراتی بنیادی هســتند که توســط 
گلوئون هــا به هــم می چســبند و پروتون هــا و 
نوترون ها را می ســازند. گلوئون ها کوارک  های 
مثبــت را ازطریق رشــته های نازک انــرژی به 
آنتی کوارک های منفــی متصل می کنند که به 
این رشــته ها لوله های شار می گوییم. حال اگر 
فاصله این کوارک ها زیاد شــود، لوله های شار 
کشیده تر می شــوند تا نقطه ای که لوله تخریب 
می شــود. در این نقطه انرژی به میزان تشکیل 
یک ســاختار مقید کــوارک و آنتی کوارک دیگر 

فراهم می شود. 
کیهان اولیه متشــکل از شــاره ای داغ و باردار 
به نام پالســمای کوارک گلوئون بود. پالسمای 
کوارک گلوئون محل مناســبی برای تشــکیل 
لوله هاست. تعداد بسیاری کوارک و آنتی کوارک 
به صورت خودبه خودی خلق و فنا می شــوند و 
شبکه ای از لوله ها را به وجود می آورند. معمواًل 
این لوله ها نابود می شدند؛ ولی اگر این لوله ها 
به هم گره می خوردند، آنگاه پایدار می شــدند 
و می توانســتند بعد از ازبین رفتن کوارک وجود 
داشــته باشــند. در نتیجه کیهان از شــبکه ای 
درهم پیچیــده از این لوله ها پر می شــد. وقتی 
انــرژی ذخیره شــده در این شــبکه محاســبه 
می شود، به طور شگفت آوری همان انرژی الزم 

برای تورم کیهان اولیه است.
تورم، فــازی در کیهان اولیه اســت که در آن 
کیهان به صورت نمایی بزرگ می شــود و سایز 
کیهــان از اندازه یــک پروتون بــه اندازه یک 
پرتقال در یک تریلیونیوم ثانیه می رســد. این 
لوله های گره خورده، نه تنها انرژی الزم برای 
تــورم را داشــتند، بلکه توضیــح می دهد که 
تورم چگونه متوقف شــده اســت. با انبساط 
عالم این لوله ها از هم جدا می شوند و انرژی 
الزم برای انبســاط عالم فراهم می شــود و در 
انتهای تــورم گازی از ذرات زیراتمی و تابش 

باقی می ماند.
ولی نتیجه جالب نظریــه، توضیحی طبیعی 
برای ســه بعد فضایی کیهانی است که در آن 
زندگی می کنیــم. مثالی دوبعــدی را در نظر 
بگیریــد. نقطــه ای را در مرکــز دایره ای روی 
کاغذ قــرار دهید. هیــچ راهی وجــود ندارد 
که دایــره را از این نقطــه آزاد کنیم؛ ولی اگر 
بعد ســومی اضافه کنیــم، می توانیــم دایره 
را بــاال و پاییــن ببریــم. چیزی شــبیه این در 
گره های ســه بعدی اتفاق می افتد. به همین 
 علت گره هــا در بعدهای بیشــتر نمی توانند 
تشکیل بشــوند. نتیجه این می شود که تورم 
به سه بعد مقید می شــود و اگر هم بعد بیشتر 
وجود داشــته باشد، بســیار کوچک است که 

نمی توانیم آن را درک کنیم. 

دم یک دنباله دار تبخیرشده
دانشمندان دانشگاه MIT و چند مؤسســه تحقیقاتی دیگر، با همکاری تعدادی 
منجم باسابقه، دم غبارآلود دنباله داری خارج از منظومه شمسی را مشاهده کردند 
که در فاصله 800 ســال نوری از زمین قرار دارد. این جرم کیهانی متشــکل از غبار 
و یخ، با اندازه ای حدود دنباله دار هالی که قبل از تبخیرشــدن با سرعت 100 هزار 

مایل برســاعت درحال حرکت بود، از کوچک ترین اجرام دیده شــده در خارج از منظومه شمسی است. این، 
اولین مشاهده دنباله داری با استفاده از روش ترنزمیت فوتومتری است. این روش برای مشاهده نور ستاره ها 

و اندازه گیری شدت آن استفاده می شود. 

تأثیر فیلم روی ذهن
تحقیقات نشــان می دهد که ارتبــاط خانوادگی بین شــخصیت های فیلم ها اثرات 
درخور مالحظه ای بر واکنش های مغز و پروفایل شخصیتی فرد بیننده دارد. پژوهشگران با 
شبیه سازی یکی از شخصیت های فیلمی مشهور، تأثیر آن را بر رفتار بیننده ها در موقعیتی 
که مجبورند تصمیمی اخالقی بگیرند، مطالعه کردند. آن ها قبل و پس از نمایش این فیلم 

برای چند بیننده از گروه های سنی و جنسیت های مختلف، سؤال ها و موقعیت های مشابهی را به وجودآورند. سپس 
با استفاده از تصویربرداری مغناطیسی از مغز، واکنش مغز به این سؤال ها و موقعیت ها را قبل و بعد مشاهده فیلم 
مقایسه کردند. این مطالعات نتایجی  پیش بینی نشده را از تفاوت واکنش مغزی افراد در این دو حالت درپی  داشت.

علمــــــــــــــــــــــــــی از کوارک تا کیهان
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غالمی کیست؟
 وزیر علوم 64 ســاله، متولد همدان و اســتاد تمام دانشکده کشــاورزی دانشگاه 
بوعلی سینا است. او ریاست این دانشگاه را در دولت های هفتم و هشتم و دولت های 
یازدهم و دوازدهم بر عهده داشته اســت. غالمی مدرک کارشناسی خود را در سال 
1355 در رشته ترویج و آموزش کشاورزی از مدرسه عالی کشاورزی همدان گرفت و 

در سال 1364 مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم باغبانی از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرد. او در 
سال 1370 برای تحصیل در مقطع دکتری به دانشگاه آدالید استرالیا رفت و در سال 1374 در مقطع دکتری 

رشته علوم باغبانی از این دانشگاه فارغ التحصیل شد و به ایران بازگشت.

غالمی ناشناخته
تولد منصور غالمی در سطح اول تاریخ سیاســی ایران به چند هفته پیش برمی گردد؛ کسی که وقتی نامش با 
وزارت سر زبان ها افتاد، نهایت برد نامش، دانشگاه های غرب کشور بود. ظهور این نام برای وزارت علوم اعتراضات 
شدیدی را در سطح فضای مجازی و برخی دانشگاه ها به دنبال داشت. یکی از این اعتراضات در شریف برگزار 
شد که تعداد شرکت کنندگان در آن بســیار کم بود؛ اما کم بودن افراد نمی تواند مالکی برای خوب یا بد بودن او 
باشد، بلکه بیشتر نشان دهنده اطالع رسانی ضعیف و همچنین گنگ بودن مطالبات دانشگاهیان است. شاید 
لغزش های غالمی مشــخص ترین خصیصه او در این مدت کوتاه بوده است. این اتفاقات بهانه خوبی شد تا بار 

دیگر دانشگاهیان به این فکر بیفتند که شأن و وظایف وزارت علوم چیست و چه باید باشد.

یکشنبه 7 آبان جلسه رأی اعتماد  گزارش
به دو وزیــر جامانده نیرو و علوم در مترجم: حسین رجبی

صحن مجلس به صــورت علنی برگزار شــد. در اینجا 
گزارشی از روند اخذ رأی اعتماد دکتر غالمی وزیر علوم 

و تحقیقات و فناوری )عتف( ارائه می شود.
حسن روحانی در این جلسه مجلس شورای اسالمی 
برای دفــاع از منصور غالمی و رضــا اردکانیان، وزرای 
پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری و نیرو در مجلس 

حاضر شد.
به گزارش خانه ملت روحانی سخنان خود را این گونه 
آغاز کرد: »خوشحالم باز فرصتی پیش آمد در محضر 
نمایندگان باشــم و راجع به وزرای دو وزارتخانه ای که 
تعیین تکلیف آن ها متأســفانه اندکی به تأخیر افتاد، 
صحبت کنم«. وی ادامه داد: »البته شــاید این تأخیر 
خواصی به همراه داشت و نشان داد که فضای جامعه 
به ویژه دانشــگاهیان نســبت بــه آینده و سرنوشــت 
دانشگاه، علم، دانشــجویان، محیط دانشگاه، آینده 

علم و پژوهش در کشور حساسیت دارند«.
رئیس جمهــور افزود: »همــه نکاتی کــه در روزهای 
اخیر در فضاهایی راجع به دانشگاه و لزوم حساسیت 
دولت نســبت به اســتقالل و محیط دانشــگاه، آینده 
دانشجویان و شیوه فعالیت تشــکل های دانشجویی 
مطرح شــد، بیانگر زنده بودن دانشگاه و اساتید فعال 
و توجه آن ها به سرنوشــت خود است«. روحانی ادامه 
داد: »از کسانی که مقاله و نقد نوشتند سپاس گزارم. 
مفهوم آن ســرزنده بودن نســل جوان در دانشگاه ها 
است. الزم می دانم به ملت ایران به ویژه دانشجویان و 
اساتید یادآور شوم، دولت در راه و مسیر خود در زمینه 
احترام به علــم و دانشــگاه، غیرامنیتی بودن محیط 
دانشگاه، احترام به دانشجویان و آزادی اندیشه و بیان 

در دانشگاه ها ذره ای کوتاه نخواهد آمد«.
وی ادامه داد: »اولین شرط من با وزیر علوم این بود که 
محیط دانشگاه به همه دانشجویان، احزاب، جناح ها 
و تفکرات مختلف اختصــاص دارد و بر این مهم تأکید 
کردم که هیــچ انجمنی، جمعــی و جناحی در داخل 
دانشــگاه نباید احساس بی پشــتوانگی کند. ضمن 

اینکه هیچ جمعی نباید احســاس کند که در این فضا 
برای دیگران امنیت وجود داشــته، اما برای وی وجود 
ندارد. هیچ جمعی در دانشگاه نباید احساس کند که 
نظر وزارتخانه نســبت به جناح هــای مختلف متفاوت 

است«.
پس از آن چهار تن از نمایندگان در مخالفت و موافقت 

با دکتر غالمی صحبت کردند.
موافقان:

عبــاس گودرزی، نماینــده مردم بروجــرد در مجلس 
گفت: »اساسًا نوع نگرش و نگاه فرد تصمیم می گیرد و 
براساس آن اقدام می کند؛ بنابراین آن جهت گیری فرد 
مهم است که ما را به سوی تمدن نوین اسالمی هدایت 

می کند، نه به سمت توسعه غربی«.
قاسم احمدی الشکی، نماینده مردم نوشهر در مجلس 
اظهار کرد: »در بررســی ها و ســؤاالتی که دررابطه با 

منصور غالمی وزیر پیشــنهادی علوم داشــتم، هیچ 
کسی نگفت این شخص توانایی این کار را ندارد. آنچه 
که امروز من به آن رسیدم این است که غالمی را فردی 

سالم دیدم«.
مخالفان:

عبدالکریــم حســین زاده، نماینــده مــردم نقده در 
مجلــس گفــت: »انتخــاب فردی کــه دانشــجویان 
دانشــگاه همدان از مدیریت وی رضایــت ندارند در 
وزارتخانه ای که بیشترین حاشــیه را دارد، نمی تواند 

تأثیرگذار باشد«.
سید حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین در مجلس 
نیز به روحانی یادآور شــد: »آقای رئیس جمهور، شما 
که برنامه هایتان را فراموش نمی کنید، استفاده از زنان 
و جوانان در کابینه چه شــد؟ آیا قرار است حرف ها با 

عملکرد یکی نباشد؟«.

مروری بر آنچه در جلسه رأی اعتماد وزیر علوم گذشت

غالمی بر مسند وزارت عتف
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 معترضان غالمی 
از چه ناراحت اند؟ 

باالخره و پس از کش وقوس های فراوان، منصور 
غالمی در مقام وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم 
برای وزارت خانــه علوم و تحقیقــات به مجلس 
معرفی شد و با رأی اعتماد مجلس سکان هدایت 
ایــن وزارت خانــه را در دســت گرفت. شــنیدن 
نام غالمــی برای تصــدی وزارت علــوم موجب 
تعجب و ناراحتی در بین جمــع درخورتوجهی 
از دانشــگاهیان شــد؛ به طوری که 525 نفر از 
فعاالن نشریات دانشــجویی در نامه ای به آقای 
روحانی از این انتخاب انتقاد کردند، در سطوح 
دانشگاه های مختلف تجمعات اعتراضی برگزار 
شــد و درنهایت 55 تن از اســتادان دانشگاه ما 
دست به دامان مجلس شدند و با انتشار نامه ای 
خواســتار تأییدنکــردن صالحیــت او از جانب 
نمایندگان ملت شــدند. اما دالیــل این حجم از 
اعتــراض چه بود و معترضــان از چه بابت نگران 

بودند؟ 
دلیل اصلی این اعتراضــات را باید در انتظاری 
دانســت که دانشــگاهیان از روحانی داشتند و 
اعتقــاد دارند این انتخاب مطابــق انتظار آن ها 
و وعده های آقــای روحانی در زمــان انتخابات 
نیســت. از وعده های انتخاباتی حسن روحانی 
عدم بازگشت به گذشته، حمایت از فعالیت های 
سیاســی و فرهنگی دانشجویان، فاصله گرفتن 
دانشــگاه از فضای امنیتی و آشــتی با نخبگان 
دانشــگاهی بود. روحانی برای کســب حمایت 
بیشتر گفته بود، انجام برخی کارها با 51درصد 
آرا کافی نیست، حال دانشگاهیانی که احساس 
می کنند نقش خود را در رأی 57درصدی روحانی 
ایفا کرده اند، انتظار داشتند روحانی نیز گزینه ای 
را با مشــورت دانشــگاهیان به وزارت گمارد که 
درجهت تحقــق این وعده ها باشــد. همچنین 
فردی شبیه تر به فرجی دانا، وزیر استیضاح شده 
روحانی در دوره یازدهم معرفی شــود تا شبیه به 
فرهادی که بــرای کاهش فشــارهای منتقدان 
دولت انتخاب شــده بود. منتقدان اعتقاد دارند 
دکتر غالمی با مدرک علوم باغبانی و با 64 سال 
سن، فاصله بسیاری با وعده های روحانی دارد. 
برخی فعاالن دانشــجویی می گویند غالمی در 
دوره ریاست خود بر دانشگاه همدان در دور اول 
ریاست جمهوری روحانی، فردی محافظه کار را 
به معاونت فرهنگی برگزیده اســت و به نشریات 
و تشــکل های دانشــجویی اصالح طلب مجوز 
فعالیت نــداده و از آن ها حمایت نکرده اســت. 
ســیدجواد ابطحی، نماینده ای کــه در جایگاه 
مخالف غالمــی در مجلس صحبت کــرد نیز به 
بی برنامگی او برای وزارت علــوم اعتراض کرد و 
گفت غالمی تنها برنامه ششم توسعه را در حیطه 
وظایف وزارت علوم کپــی و به عنوان برنامه خود 
به مجلــس ارائه کرده اســت. بایــد دید غالمی 
که گفته می شــود انتخــاب 21ام روحانی بوده 
است، در دوران مســئولیت خود چه عملکردی 
خواهد داشــت و آیا می تواند پاســخ مناسبی به 

منتقدانش بدهد؟

در حاشیه

اولین تریبون جدی غالمی

در ادامه غالمی برای دفاع از خود ســخنرانی کرد. غالمی ســخنان خود را چنین آغاز کرد: »خدمت را از 
پایین ترین سطوح مسئولیت آغاز کرده ام و اکنون با تجربه 12 سال مدیریت در یکی از دانشگاه های بزرگ 
کشور نامزد مسئولیت وزارت شدم. خوشحالم که افتخار نمایندگی مناطق محروم و دور از مرکز را در دولت 
یافتم؛ اما باید بگویم از دل دانشــگاهی برآمده ام که نخستین تجربه ایرانی را در نظام آموزش عالی برای 

مسئله بنیادی آموزش برمبنای نیاز در نظام اسالمی دارد«.
وزیر پیشــنهادی علوم اظهار کرد: »من با وجود اینکــه برآمده از جریان اصالحات هســتم، اما معتقدم 
کــه اصالح طلب و اصولگرا می توانند دور یک میز با تکیه بر حق، انصاف و قانون و مدارا بنشــینند و برای 
سربلندی ایران عزیز بکوشند«. غالمی ادامه داد: »بر همین اساس تالش خواهم کرد گوشی شنوا برای 
همه حرف ها و نقدها باشم و چشــم را بر هیچ حق و حقیقتی نبندم. در این روزها که پس از معرفی پشت 
سر نهاده ام، جلسات فراوانی با فراکسیون ها و نمایندگان محترم، همچنین استادان و دانشجویان عزیز 

داشته ام و نقدها و نگرانی  آن ها را در رسانه ها و تشکل ها دنبال کرده ام«.
غالمــی در این باره افزود: »با عمــده نگرانی ها و نظرات منتقدین احســاس همدلی می کنم؛ اگرچه در 
بسیاری از موارد به اعتبار اعتقادات و پیشینه ام خود را مصداق آن ها نمی بینم. ولی به صراحت می گویم 

اصولگرا و اصالح طلب، استاد،  دانشجو و نماینده و مدیر در هر جا حق دارند حساس و منتقد باشند«.
در پایان فرایند رأی گیری آغاز شد و نمایندگان مجلس با 180 رأی موافق، 82 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع 

از مجموع 276 رأی ماخوذه به غالمی برای حضور در وزارت علوم اعتماد کردند.



مرز مصاحبه و بازجویی
 رویکــردی در مصاحبه وجــود دارد که به مصاحبه کننده توصیــه می کند در طول 
مصاحبه مواضع مختلفی بگیرد، از نقش مأمور تحقیق گرفته تا بازجو و حتی قاضی. 
اما فراموش نکنید که مأمور تحقیق معمواًل پنهانی کار می کند، بازجو ممکن است 
شــکنجه کند و قاضی هم از افراد بخواهد برای صحت ادعای خود قسم یاد کنند؛ 

بنابراین بهتر اســت به هیچ وجه به ســمت چنین رویکردهایی متمایل نشوید. همیشه ســعی کنید رودررو، 
چشم درچشم و کاماًل بی ریا مصاحبه را انجام دهید. نه خود را ببازید، نه خود را بیش از حد بزرگ نشان دهید. 

این بهترین راه برای به اصطالح حرف کشیدن از مصاحبه شونده است.

    چطور مدیر نباشیم؟
یک مدیر موفق چه ویژگی هایی دارد؟ همه دوست دارند جواب چنین سؤالی را بدانند و 
با ویژگی های خودشان مقایسه کنند و بفهمند چقدر به هدف نزدیک هستند. اما آدام 
برایانت نظر دیگری دارد: »هیچ کدام از این افراد از ابتدا در این جایگاه نبودند. برای 
دانستن نحوه به موفقیت رسیدن آن ها باید مسیر طی شده آن ها را بررسی کرد«. این 

فکر باعث شده برایانت که سابقه بسیاری در مصاحبه با مدیران مختلف درباره مسائل مالی و اداری و مدیریتی 
دارد، با آن ها گفت وگوهایی جدید انجام بدهد با سؤاالتی متفاوت. حاصل آن، 525 گفت وگوی جالب شده است 

how-to-be-a-ceo :که در همه آن ها نکات فراوانی برای یادگیری وجود دارد. این عبارت را جست وجو کنید
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شــاید برای شما جالب نباشــد؛ ولی برای ما جالب بود که هفته دیگر هفته کنترل پروژه اســت. موضوعی که اهمیتش روشن نمی شود، مگر  گفت وگو
وقتی هزینه های مالی، انســانی، زمانی و... پروژه ها خیلی اختالف پیدا می کند با چیزی که پیش بینی شده بود. اخیرًا مطلع شدیم در دفتر حسین شاهرخی

ارتباط با صنعت دانشــگاه، واحدی با عنوان PMO راه اندازی شده است. به همین بهانه سراغ دکتر مختاری، مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه رفتیم تا از کارهای 
دانشگاه در این حوزه مطلع شویم.

لطفًا درخصــوص اهمیت موضوع و نیازی 
که پیش زمینه این واحد بوده اســت، برای 

ما توضیح دهید. 
تعداد قراردادهای دانشگاه و حجم آن ها در سال های 
گذشته رشد چشمگیری داشته است که آمار آن موجود 
اســت. به طور طبیعی در هــر مجموعــه ای وقتی که 
حجم کار از میزان مشــخصی تجاوز می کند، نیازمند 
مدیریت پروژه به صورت تخصصی و مجزاست. با توجه 
به این مســئله نیاز بــه ورود به بحــث PMO به صورت 
جدی احساس شد. از طرفی یکی از مشکالت اصلی 
ما در روند انجام پروژه ها بحث مستندســازی علمی و 
تخصصی اســت؛ به این معنا که عمــده تعامالت بین 
کارفرما و مجری در گذشــته به صورت شــفاهی بوده 
است. این امر باعث می شود تا در هنگامی که قرارداد 
دچار مشکل می شود، به لحاظ حقوقی ایجاد مشکل 
کند. مجموعه این عوامل باعث شد تا به صورت جدی 
با ایجاد یک واحد مســتقل در حوزه مدیریت پروژه، به 

این مسئله ورود داشته باشیم. 
استادان و مجریان ما درخصوص مدیریت 

پروژه در چه سطحی قرار دارند؟ 
مــا در مجموعه مجریــان )اســتادان( بــا طیف های 
متفاوتی مواجه هستیم. دسته اول استادانی هستند 
که به صورت مداوم و طی ســالیان متمادی پروژه های 
زیادی را بــا صنعت انجــام داده اند و تقریبــًا حرفه ای 
شــده اند و عمدتــًا در واحدهــای خــود دارای بخش 
مستقلی تحت عنوان PMO هستند. عده ای دیگر از 
استادان به صورت منقطع، پروژه ای را شروع می کنند و 
پس از اتمام گاه تا چند سال پروژه ای ندارند. در رابطه با 
این استادان نمی توان توقع داشت که درخصوص بحث 
مدیریت پروژه ساختار مستقلی داشته باشند. البته ما 
باید بحث مدیریت پروژه را از تمام وجوه آن مورد بررسی 
قــرار دهیم. خیلی وقت ها مشــکالت پیش آمده بابت 
تغییرات بسیار زیاد الیه های مدیریتی در بخش دولتی 
اســت. درکل فکر می کنم توان مجریــان ما به صورت 

عمومی تا حد زیادی قابل قبول است. 
برای مخاطبان ما توضیح دهید روند عقد 
قرارداد در ارتبــاط با صنعت به چه صورت 

است؟
در گذشــته روال به این صورت بود که از سمت صنعت 
نیازهایی در قالب RFP به دانشــگاه ارسال و ازطریق 
دفتر ارتباط با صنعت، برای اســتادان اطالع رســانی 
می شد. متعاقب آن از ســمت مجریان پروپوزال هایی 
دریافــت و بــرای صنعت ارســال می شــد. درصورت 
تأیید، مجــری مرتبط، با صنعت وارد مذاکره می شــد 
و درنهایــت پیش نویس قرارداد تنظیم و توســط واحد 
حقوقی دفتر ارتباط با صنعت بررسی و درنهایت منجر 
به عقد قرارداد می شــد. با آسیب شناسی در این حوزه 

به این نتیجه رسیدیم که دانشــگاه در حوزه بازاریابی 
به صورت غیرفعال )passive( عمل می کند و تصمیم 
 )active marketing( گرفتیم به مقوله بازاریابی فعال
ورود نماییم. در این راســتا با ایجاد واحد توسعه بازار، 
تــا حدود زیادی به این نیاز پاســخ گفتیــم که ثمرات و 
نتایج آن در آینده نزدیکی قابل رؤیت خواهد بود. البته 
درحال حاضر هم اســتادان بســیاری مورد مصاحبه 
قــرار گرفته انــد و مشــغول تکمیــل بانــک اطالعات 

توانمندی های صنعتی استادان هستیم. 
فکر می کنید شکست در پروژه ها تا چه حد 
بابت مشکالت مدیریت پروژه بوده است؟
ابتــدا تذکــر ایــن نکته الزم اســت کــه در دانشــگاه 
درخصــوص انجــام پروژه هــا شکســت معنــاداری 
نداشته ایم. این بدان معنا است که موفقیت های ما در 
انجام پروژه به مراتب بیشتر از پروژه هایی بوده که احیانًا 
دچار مشکل شده است. درخصوص همان تعداد اندک 
هم در بســیاری از موارد مشکل به وجود آمده از سمت 
کارفرما بوده است؛ برای مثال پروژه ای به عقد قرارداد 
رسیده اســت و با تغییر مدیر در بخش دولتی، قرارداد 
از ســمت کارفرما لغو شده اســت. دراین باره ما کاری 
نمی توانیم بکنیم و متأسفانه عمده کارفرماهای ما در 
بخش دولتی قرار دارند که البته در این زمینه تدابیری 
اندیشــیده شــده اســت تا بتوانیم با تعامل بیشــتر با 
بخش خصوصی وابســتگی خود را به بخش دولتی تا 
حد زیادی کــم کنیم. اما قطعًا نبــود PMO  به صورت 
حرفه ای در روند اجرای قرارداد ها از طرف دانشــگاه، 
نظیــر افزایش زمان انجــام، مدیریت منا ســب مالی و 
مدیریتی یا اخذ تصمیمات اســتراتژیک در زمان های 

بحرانی پروژه تأثیر گذار بوده است.

آیا بــا این حجم بــزرگ قراردادهای جاری، 
تناســبی بین تعداد پرسنل و فعالیت های 

الزم وجود دارد؟
قطعًا نــه. ما برای توســعه اثربخشــی خــود نیازمند 
افزایش نیروی انســانی هســتیم و دراین خصوص با 
دو مشــکل بزرگ مواجه هســتیم. همان طور که همه 
می دانیم، در دانشــگاه با محدودیت فضای فیزیکی 
دســت به گریبانیم. این مســئله در معاونت پژوهشی 
شاید بســیار پررنگ تر باشد. اگر ســری به ساختمان 
معاونت زده باشــید، می بینید همــکاران ما بعضًا در 
یک اتاق به صورت متراکم مشــغول فعالیت هســتند 
و باتوجه به اینکه تمرکز در حوزه های فعالیت بســیار 
مهم است، نمی توانیم از فضاهای خارج از معاونت هم 
استفاده نماییم. مسئله بعدی بحث محدودیت های 
مالی در جــذب و از آن مهم تر نگهداری نیروی کارآمد 
اســت که امیدواریم بتوانیم در آینده بر این مشکالت 

فائق آییم. 
 PMO برنامه شــما بــرای توســعه واحــد

چیست؟
 ،PMO در حال حاضر پس از دو ماه از شروع کار واحد
دوره هایی آموزشــی در جهت ارتقای توانمندی های 
واحدهــای فناور برگزار کرده ایم. در ماه گذشــته دوره 
آموزش پروپوزال نویســی و کارگاه 16 ســاعته آموزش 
PMO برگزار و با استقبال بسیار خوبی از طرف دانشگاه 
روبه رو شد. در این راستا هفته آینده دوره آموزشی روابط 
عمومی و اصول و فنون مذاکره نیز برگزار خواهد شد. 
برنامه ما ارتقــای دانش و توانمندی دســت اندرکاران 
انجام پروژه ها اســت. امیدواریم در آینده بتوانیم این 

دوره ها را به صورت فصلی برگزار نماییم. 

اقدامات دانشگاه در حوزه کنترل پروژه های ارتباط با صنعت

همه چیز با حساب و کتاب
سحر بختیاری چشــمتان روز بد نبیند. 

داشتیم روز روشن اطراف دانشگاه تردد سالم 
و بدون حاشــیه انجــام می دادیــم که فردی 
ســیاه پوش پریــد جلویمــان و گفــت اگــر 
نمی خواهی خط خطی شوی، هر چه داری رد 
کن بیاید. تعریف از خود نباشد، ما قباًل کمی 
در شائولین از نوادگان بروس لی کونگ فو یاد 
گرفته ایم. سریع گره اش زدیم و آوردیم دفتر 
روزنامه ببینیم چرا بچه های مردم را این قدر 

خفت می کند:

 خفاش روز
انگیزه خودت رو بگو.

بدبختی و بی پولی. من خانــواده دارم. مجبور 
شدم.

وقتــی داشــتی آپ دولیوچاگــی 
میومــدی تــوی صورت مــا این قدر 

مظلوم نبودی.
باور کنید من این کاره نیســتم. یه شــغل دیگه 
دارم. با همسرم هر دو کار می کنیم؛ ولی خرج 

خونه درنمیاد.
فکر می کنی همسرت بفهمه از این 

کارت خوشحال می شه؟
نمی دونم؛ ولی خرید که می ریم کاًل خوشحال 

می شه. 
شغلت چی بود؟

اطراف یک دانشگاه دیگه خفت گیری می کردم.
شغل همسرت؟

پزشک. البته االن بیکار شده.
می خوام پیشنهادی بدم که نتونی 

رد کنی.
من فقط پیشنهاد ازدواج رو رد می کنم. دلیلش 

هم که واضحه.
بــه همســرت بگــو بیــاد بهــداری 

دانشگاه ما کار کنه.
چشم. خودم چی؟

مدرکت چیه؟
فوق لیسانس روان شناسی.

بعد می ری زورگیری؟
از درسم هم استفاده می کنم. منطقی صحبت 

می کنم که خودشون همکاری کنند.
»هر چی داری بده وگرنه خط خطی 

می کنم« منطقیه؟
منطقیه دیگه. شما سر درنمیاری.

خب حاال که روان شناسی خوندی 
بیا مرکز مشاوره.

فکر می کنی استخدامم کنند؟
اگه قول بدی طوری مشاوره بدی که 
هر ماه فقط یک نفر خودکشی کنه، 

صددرصد.
و بدین سان ما باعث شدیم هم زورگیری متوقف 
شــود، هم درمانگاه پزشــک زن داشته باشد و 
دانشجوهای دختر دوباره جرئت به خرج بدهند 
و بیمار شوند، هم آمار خودکشی بیشتر نشود، 
چون کمتر که نمی شــود. حیف هیچ کس قدر 

ما را نمی داند.

گــــــــــــفت وگـــــــــــو بگو مگو
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نقاشــی را اگر ببافی می شــود فرش؟ این قصه هایی که 
درقالب نقش و نگار و تار و پود دوباره بافته می شــود، چه 
دنیایی را در پشــت خود دارند؟ موزه فرش ایران پاسخی 
است به این سؤاالت. هدف از تشــکیل این موزه، پژوهش 
در هنر و صنعت فرش بوده است؛ هنری که آن را می توان 
اصیل ترین و زیباترین هنر تجسمی در ایران دانست. هنری 
که گاه قصه می گوید، گاه چشــم می نوازد، گاهی فرهنگ 
را صــادر می کند و گاه همــه این ها را با هم به جان شــما 
می نشاند. این موزه که در پارک الله 
تهران واقع شده است، باارزش ترین 
نمونه های قالی ایــران از قرن نهم 
هجری تا دوره معاصر را داراســت. 
همچنیــن کتابخانه مــوزه یکی 
از غنی ترین مجموعه های کتــاب را به زبان های مختلف 
در زمینه هنر دارد. ویژگی جالب دیگــر این موزه، وجود 
نمونه هایی از قالیچه های تصویری از شاهنامه بایسنقری 
است؛ قالیچه هایی که بخشی از ادبیات، اسطوره، مذهب و 
فرهنگ ایرانی را نشــان می دهد. موزه فرش ایران در ضلع 
شــمال غربی پارک الله، نبش تقاطــع خیابان فاطمی و 
کارگر واقع شده است. برای آنکه از شــریف به آنجا بروید 
بهترین راه این است که خود را به میدان انقالب برسانید و 

سوار ماشین های کارگر شمالی شوید.

موزه فرش ایران

تعداد هنرمندانی که بعد از مرگشــان مشــهور شدند، 
کم نیســتند. همچنین شــمار آثار هنری کــه بعد از 
مرگ هنرمندانشــان شــناخته شــدند، بیشــمارند. 
از »مرشــد و مارگاریتــا«ی میخائیــل بولگاکــف تا 
ســمفونی شــماره 5 بتهــوون، همــه آثاری انــد که 
 خالق هایشــان نتوانســتند اقبال آن ها را با چشــمان 

خود ببینند. 
پیوتر ایلیچ چایکوفســکی، یکی از هنرمندانی است که 

پیــش از آنکه شــهرت خویش را 
ببیند و آوازه اقباِ آثارش را بشنود، 
درگذشــت. چایکوفســکی را در 
دنیا بیشــتر برای دو موســیقی 
بالــه اش، یعنــی »دریاچــه قو« 

و »زیبای خفته «اش می شناســند. امــا او خالق ده ها 
اپرا، ســمفونی و باله دیگر است. موسیقی های او حسی 
معصومانه و گاه حماســی دارد. قطعه  »رمئو و ژولیت« 
یکی از مشهورترین آثار اوست که ارکسترهای مختلف 
بارها آن را اجرا کرده اند. چایکوفســکی را شــاید بتوان 
بهترین آهنگ ساز و موسیقی دان تاریخ روسیه دانست؛ 
موسیقی دانی که یک روز بعد از اولین اجرای سمفونی 
ششم خود چشم از جهان فرو بســت تا از آن پس، نوای 

آثارش سخن بگویند.

زیبای خفته در دریاچه قو

اگر دســتی بــه قلــم دارید، اگــر اهل 
خبرخواندن و خبرنوشــتن هســتید، یا 
طرفــدار پروپا قرص گــزارش و تحلیل و 
سوژه های رســانه ای هستید، یا دلسپرده 
ســیب زمینی ســرخ کرده اید، پیشنهاد 
ما این اســت که حتماً تا جمعه ســری به 
مصلی بزنید. نمایشگاه مطبوعات به رسم 
هر ســال، اکثر رسانه های کشــور را اعم 

از روزنامه هــا، هفته نامه هــا و 
خبرگزاری هــای مختلف، دور 
هم جمع کــرده اســت. البته 
امســال چند خبرگزاری اصلی 
اصولگرا مثل فارس و تســنیم 

و چنــد روزنامه اصلــی اصالح طلب مثل 
شرق و اعتماد، نمایشــگاه را در اعتراض 
بــه سیاســت های معاونــت مطبوعاتی 
ریاســت جمهوری در برگزاری نمایشگاه 

تحریم کردند و حضور نیافتند.
امــا بهترین مخاطبــان این نمایشــگاه 
از میــان دانشــجویان دســت اندرکار 
نشریات هســتند. دیدن انواع قالب های 
تولید محتوا در یک جــا و امکان برقراری 

ارتباط با مســئوالن ایــن خبرگزاری ها 
می تواند برای این دانشــجویان بســیار 
مفید باشــد. همچنین مدیرمسئوالن و 
سردبیران و دبیر ســرویس های نشریات 
دانشــگاه می توانند با مشــورت گرفتن 
از روزنامه نــگاران حرفــه ای، اصــول و 
فرایندهای مختلف مربــوط به گرداندن 
نشــریات را فرا گیرند و تحولی عظیم در 
مدیریت، اســتراتژی و کیفیت 
مطالــب خــود ایجــاد کنند. 
همچنین به فعاالن نشــریات 
پیشــنهاد می کنیــم حتمــاً 
نسخه هایی از نشریات خود را به 
نمایشگاه برده و از فعاالن رسانه بخواهند 

آن ها را نقد کنند.
نمایشــگاه نشــریات در مصلــی تهران 
از 5 آبان آغاز شــده اســت و تــا 12 آبان 
ادامه خواهد داشــت. ســاعت برگزاری 
نمایشگاه از 9 صبح تا 8 شــب است. بعد 
از کالس هایتان ســوار مترو شــوید و در 
ایستگاه تئاتر شــهر به خط 3 بروید و در 

ایستگاه شهید بهشتی پیاده شوید.

سیب زمینی سرخ کرده با طعم نمایشگاه

سیر تبدیل شدن به قاتل، به انسانی  خــالف کار، به کســی کــه هنجار پیشنهاد
می شــکند، برای همه ما انسان ها مســئله ای بدیهی 
است: ریشه بد داشــتن و قاتل به دنیا آمدن! چند ماه 
پیش، مردی چهل ساله در یکی از شهرستان های ایران 
دختر بچه ای را آزار داد و بعد از کشــتن او، جسدش را 
درون بشکه ای برای چند هفته محبوس کرد. به راستی 
این مرد چرا به این کار دســت زد؟ آیا او ریشه بد داشته 
از  قبــل  گریه هایــش  کلیــپ  کــه  او  آیــا  اســت؟ 
به دار آویخته شدن در شبکه های مجازی دست به دست 
شــد، قاتل به دنیا آمده بود؟ آیا آن ناهنجاری ای که از 
این مرد بعد از 40 ســال زندگی ســر زد، درون همه ما 
انسان ها نیســت؟ این سؤال مضمون پررنگی است که 
در سریال فارگو مطرح می شــود؛ سریالی که براساس 
داســتانی کاماًل واقعی ســاخته شده اســت و همین 

واقعی بودن، قصه را هولناک تر می کند.

فارگو و مسئله گناه
فصل اول ســریال فارگو که داستان آن از دو فصل دیگر 
مستقل است، داستان پیچیده ای ندارد. داستان این 
ســریال که به نوعی کمدی ســیاه یا گروتسک خوانده 
می شود، برای مخاطب پیچیده نیست. داستان پلیسی 
این سریال از آن دسته داســتان های پلیسی است که 
مخاطب همه چیز را می داند. می داند قاتل کیســت. 
می داند چه کســی ظلــم می کند و به چه کســی ظلم 
می شود، چه کسی راســت می گوید و چه کسی دروغ 
می گویــد. این موضــوع، قصه را دردناک تــر می کند. 
بیننده این ســریال تمام خشــونت هایی را که صورت 
می گیرد، می بیند. او تماشا می کند که چگونه وجدان 
انســان ها کم رنــگ می شــود و همین موضــوع باعث 
می شــود مخاطب هم مانند رئیس پلیس بی استعداد 
و پر از خطای داستان به ســتوه آید و با خودش بگوید: 

»این همه قتل و خشونت برای چه؟«
داســتان فصل یک ســریال فارگو از شــهر بمیجی در 
ایالت مینی سوتای آمریکا شــروع می شود که شهری 

است نه چندان مهم در نزدیکی فارگو، یکی از مهم ترین 
شهرهای ایالت داکوتای شمالی و شهری که دارودسته 
مافیا در آنجاست و جرم و جنایت در آن زیاد رخ می دهد. 
قصه از آنجا شــروع می شود که شخصی قاتل و شرور با 
نام لورن مالوو به شــکل اتفاقی، در بیمارستان با لستر 
نایگارد آشنا شده و این آشنایی سبب اتفاقات داستان 
می شود. نایگارد که کارمند ساده اداره بیمه ای است، 
مرتکب قتلی می شــود و این قتل که به شکلی اتفاقی 
صورت می گیرد، سرآغاز تغییر شخصیت نایگارد است. 
نایگارد که زندگــی معمولی ای داشــته و البته مدام از 
طرف اطرافیانش تحقیر می شده است، آرام آرام تغییر 
می کند و به دنبال پنهان کردن گناهش مرتکب اعمال 

دیگری می شود.
مفهوم خشونت

قتلی که نایگارد مرتکب می شود، به دو قتل دیگر گره 
می خورد که لورن مالوو مرتکب شــده است، ازجمله 
قتــل رئیــس پلیــس بیمجی. ایــن موضــوع موجب 
می شود که فرد ســاده ای رئیس پلیس بیمجی شود. 
مســئول پرونده، معاون رئیس پلیس می شود که زنی 
است بســیار باهوش به نام مالی سالورسون. مالی که 
توانایی عجیبی در مســائل کشف جرم دارد و درواقع 
استحقاق بیشتری از جایگاهش دارد، سعی بسیاری 

برای پیداکردن قاتالن می کند. 
تمام کسانی که در جریان این پرونده عجیب که مدت 
زیادی طول می کشــد، درگیر می شوند دچار کشف و 
شــهودی درونی به مفهوم قتل و خشــونت می شوند. 
برای آن ها عجیب اســت که چگونه لســتر نایگارد که 
هیچ لکه سیاهی در گذشته اش ندارد، می تواند دچار 
این جرم شــود. بــرای آن ها عجیب اســت که چگونه 
افرادی مانند لورن مالوو که به راحتی آدم می کشــد، 
می توانند وجود داشــته باشــند و دنیا را ناآرام کنند. 
در واقــع یکی از اهداف مســلم ســریال، پرداختن به 
این ســؤال کلیدی است که ریشــه قتل و خشونت در 
کجاســت؟ در درون همه  ما؟ لســتر نایگارد در عرض 
چند ماه به یکی از مهم تریــن مهره های پرونده ای پر 

از خشونت تبدیل می شود؛ لســتر نایگاردی که قبل 
از آن زندگی آرامی داشــته اســت. با این حساب این 
امکان وجــود دارد که ما هم دســت بــه چنین کاری 
بزنیم؟ گویا به قول عباس کیارســتمی، علت اینکه ما 
ناهنجاری های انسان های درون فیلم ها و کتاب ها را 

درک می کنیم، این اســت که این ناهنجاری ها درون 
مــا نیز هســت، فقط پنهان اســت. به قول هوشــنگ 
گلشــیری هــم کار نویســنده این اســت کــه اجنه و 
پلیدی های آدمی را احضار کند و به او بگوید: »بیایید 

این شما و اجنه تان«.

نگاهی به فصل اول سریال فارگو

خشونت برای خشونت
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صفحـــــــه آخـــــــــر

خیلی مواقع که مشکلی با شبکه و اینترنت و ایمیل دانشگاه پیدا کرده اید و سراغ مرکز محاسبات یا فناوری اطالعات می روید، شما را به فردی 
کت وشلواری و مرتب و کار راه انداز ارجاع می دهند؛ مهندس علی محسنی، مهمان این شماره »ببخشید شما«.

کارمنــد  اســت  ســال  چنــد 
مرکزید؟ 

از سال 73 در خدمت دانشگاه هستم.
چه شد که کارمند اینجا شدید؟

از  بعــد  شــریفم.  کامپیوتــر  فارغ التحصیــل  مــن 
فارغ التحصیلی از اســتاد راهنمایم دکتــر جهانگیر، 
مشــورت گرفتم و ایشــان اینجــا را به بنده پیشــنهاد 

دادند.
چه سمتی دارید در مرکز؟

 یک جورایــی آچــار فرانســه اســتاد و دانشــجوهایم. 
هرموقع هــر مشــکلی بــود، اگــر می توانســتم حل 

می کردم، اگرنه یک راهی برایش پیدا می کردم.
از ساعت چند تا چند دانشگاه هستید؟

معمواًل 8 صبح تا اذان مغرب. روزهایی که کار داشــته 
باشم، حدود ساعت 17 می روم.

روزی چند تا ایمیل رد و بدل می کنید؟ 
فکر کنم  حــدود 40 تا را پاســخ می دهــم. در کنارش 
ایمیل هــای گروهــی را که بعضــی روزها بــه 1000 تا 

می رسد، به افراد مختلف می فرستم. 
روزی چند نفر زنگ می زنند؟ 

حدود 50 تماس دارم.
یــا  می زننــد  زنــگ  اســتادها  بیشــتر، 

دانشجوها؟
بیشــتر، اســتادان زنگ می زنند. دانشــجوها که زنگ 

نمی زنند، به جز دانشجوهای دکتری که اتاق دارند. 
به دفترتان بیشتر زنگ می زنند یا موبایل؟

به هر دوتا تقریبًا یکســان زنگ می زنند. البته استادان 
بیشتر به موبایلم زنگ می زنند.

می گویند شــما اگر نباشــید، تلفن دفتر را 
روی موبایلتان دایورت می کنید؟

بله. وقت هایی که نباشــم، تلفن رو دایورت می کنم به 
موبایلم. 24ساعته جوابگو هستم. وقت هایی که خانه 

هستم، لپ تاپم باز است و کارها را پیگیری می کنم. 
از کار در دانشگاه خسته نشده اید؟

 تا این لحظه که نه. انشــاا... خدا کمکم کند بعد از این 
هم خسته نشــوم و بتوانم در همین مرکز خدمت کنم؛ 

چون حل مشکل یک نفر دیگر لذت بخش است.
چــه کار  داشــتید،  4/5میلیــارد  اگــر 

می کردید؟
با توجــه به وضعیــت کنونی، تجــارت می کــردم یا در 

همین زمینه آی تی سرمایه گذاری می کردم.

001...0912: خانــم مهندس بهرام پــور. دفاع جانانه 
شــما از پایان نامه تان را تبریک عرض می کنیم. شما 

مایه افتخار رفسنجونی های تهران هستید.
   منزل خودتونه. لطفــًا از این به بعد با 

شلوار راحتی و دمپایی الانگشتی پیامک ندهید.
822...0911: انجمــن علمــی صنایــع همــون 
روز پنجشــنبه تو کانالش زد که ظرفیــت بازدید از 
دیجی کاال تکمیل شده. بعد شما روز شنبه تو روزنامه 

خبرش رو زدید. دل آدم رو نسوزونید خب.
   شــما که یه چنین دل دوگانه سوزی 
داری، وقتی اون پاســتا پنه رو دیدی چه حالی 

شدی؟ خدا صبر بده!
819...0937: مناظره پیرامون حجاب خیلی خوب 
بود. فقط اون قســمت که خانم محمــودی فرمودن 
پوشش یه مسئله شخصیه، هنگ کردم! با تمام احترام 

باید بگم هر بی سوادی این حرف رو رد می کنه.

   خیلی خوشــحالیم که هنــوز از این 
احترام ها یه چیزایی باقی مونده!

763...0912: ایــن خانم محمودی چقــدر ادبیات 
سیاسی و برچسبی داره! این قدر دم از قانون می زنند، 
وقتی یه قانون مصوب شــورای عالی انقالب فرهنگی 
که رئیســش، رییس جمهــور موردعالقه شــونه، رو 

می ذاری جلوشون، می زنن زیرش! #خار
   رئیس جمهور موردعالقه ات کیه عزیزم؟

اس ام اس

عکس و مکث

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

24

23

22
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ببخشید شما

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

صابر حشمتیان

شب های شریف، اگر در اطراف 
چرخی بزنیم، اگر کمی دقیق تر 

نگاه کنیم، چیزهای جالبی 
خواهیم دید. همه اتاق ها تاریک 

است و تنها باریکه نوری از در 
نیمه باز آخرین آزمایشگاه به 

بیرون می تابد. دسته گیتاری 
از پشت صندلی انتهای آخرین 
آزمایشگاه به چشم می خورد... 

آخرین صدای دانشکده...

پند چهارم: کارت دانشجویی 
شریف را دست کم نگیر! 

ســالم پســرم. پند امروز را 
می خواهم در قالب مثالی 
برایت شــرح دهــم. یادش 
بخیر. یــک روز در آن اوایل 
دوران دانشجویی با تاکسی 
به سمت دانشگاه می آمدم. وسط نشسته بودم 
و یک خانــم و یک آقا در طرفین من. خانمی که 
سمت راســت من نشســته بود، دائمًا در طول 
مســیر به من تذکر مــی داد کــه جمع وجورتر 
بنشــینم تا راحت باشــد. مــن هرچقدر تالش 
می کردم تا به او ثابت کنــم که فیزیک من برای 
نشستن در صندلی وسط پراید مناسب نیست، 
به  خرجش نمی رفت. رســیدیم ســر تیموری. 
می خواستم پیاده شوم، کیف پولم را درآوردم تا 
کرایه را بدهم. کیفم را که باز کردم، همان خانم 
بغل دســتی چشــمش افتاد به کارت هایی که 
داخل کیفم دارم. فهمید من دانشجوی شریف 
هســتم. باورت نمی شــود. دیگر خبری از آن 
نگاه عبوس و معنی دار نبود. لبخندی به پهنای 
صورت روی لبانش نقش بست و این قدر به وجد 
آمد که نتوانست خودش را نگه دارد. به زبان آمد 

و پرسید شما دانشجوی شریفید؟ 
من هم بی درنــگ و با حالتی پیروزمندانه گفتم 
بله و ســریعًا رفتم تا حســرت هم نشینی بیشتر 
با یک شــریفی تا آخر عمــر در دلش بماند! من 
از آن روز درس های بســیاری گرفتم. فهمیدم 
کــه دیگر هروقت توی تاکســی نشســتم، باید 
کیــف پولم را جــوری بگیرم که همــه  حاضران 
در تاکســی کارت شریفم را ببینند و بفهمند که 
افتخار هم جواری با چه نخبه ای را پیدا کرده اند! 
راستش این است که مردم ایران می میرند برای 
جایگاه. ببین پسرم، در جایی زندگی می کنی 
که اگر مهندس شــریف باشــی، حتــی وقتی 
بمیری می گوینــد میــت را آرام بگذارید درون 
قبر. ایشان مهندسی شریف خوانده اند. نکند 
که در اثر بدگذاشتن توی سنگ قبر اذیت شوند! 
متأســفانه یا خوشبختانه »شریفی بودن« با هر 
چیزدیگری بودن فرق دارد. بار روانی اش برای 

مردم خیلی باالست. 
این را بــدان که اگر هنــر را انتخــاب کنی، هر 
دانشــگاهی هم که بــروی مهم ترین بدی اش 
این اســت کــه دیگر شــریفی نیســتی! مردم 
بــرای اینکه »مــن ســینما_تئاتر«ی  ام یا »من 
هنر_معماری«ام یا »من دانشــگاه هنری«ام، 
تــره هم خــرد نمی کننــد. بیرونی هــا این قدر 
شــریفی بودن را جدی گرفته اند که حتی خود 
شــریفی ها هم این را باور کرده اند. کافی است 
با خیلی از فارغ التحصیالن شــریف گپ بزنی. 
سکانس غریبی در فارغ التحصیلی وجود دارد. 
جایی که دانشجو باید کارت دانشجویی اش را 
تحویل بدهد. شکستی که یک شریفی در اینجا 
می خورد، از شکست های علمی و عشقی اش 
هم مهلک تر است. راستی، می دانی بیشترین 
درخواست کارت دانشجویی المثنی در شریف 

برای دانشجویان سال آخر است؟

امین محمدی

این شماره از روزنامه تقدیم می شــود به شمایی که اگر ســاعت 12تا14 بیمار می شــوید، به درمانگاه نمی روید 
چون  پزشک خانم ندارند.

تقدیم می شود به پزشک خانمی که نمی تواند تا ساعت 14 در درمانگاه بماند. تقدیم می شود به شما خانم هایی 
که به ورزشگاه آقایان نمی روید؛ چون شــما که نمی توانید بعضی چیزها را نشنوید. اما شــما آقایان می توانید به 

تماشای فوتبال زن ها بروید؛ چون شما که می توانید سکوت کنید!   
این شماره را تقدیم می کنیم به »المراه ریحانه« که گاهی این چنین اسیر نامالیمتی ها می شود.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
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