
     1396 ماه  دی     5 سه شنبه             750 شماره   جدید           دوره  شانزدهم           سال 

 برچسب 
»واجد شرایط بودن«

یکــی از دوســتانم، وقتی 
درحــال خوانــدن رمــان 
»ریــگ روان« بــود، چنــد 
خطی از آن را برایم فرستاد: 
»الکی یک مهارت نامربوط 
کسب نکنید، بی خود اطالعات تخصصی جمع 
نکنید و در هیچ کاری اســتاد نشوید. خوردن 
انگ »واجد شرایط«، برابر است با بدهکارشدن 
بــه زندگی«. ایــن جمله ها، بی درنــگ زمانی 
را به یــادم آورد که پس از انصــراف از تحصیل 
در کانــادا فردی از من می پرســید: »واقعا چرا 
داری انصــراف می دی؟ اگر هم می خوای کاًل 
تو زمینــه  ادبیات و نوشــتن کار کنی، حداقل 
مدرکــت رو بگیر«. جــواب دادم: »مــن واقعًا 
اینجا اشــتباهی ام! تنها گناه مــن این بود که 
معدلم خوب شــد، گفتم حاال بــذار یه اپالیی 
هــم بکنیم«. این پاســخی بود که به شــوخی 
می دادم، اما چه حرف های جدی ای که پشت 

شوخی های ما پنهان می شوند. 
ایــن انــگ »واجد شــرایط بــودن« از مدت ها 
پیش خیلــی از ما را به زندگــی بدهکار کرده  و 
به دنبال خودش کشانده  است. از همان سال 
اول دبیرســتان که معدلمان خوب شــده بود و 
برای  ما و پــدر و مادر و کل جامعــه بدیهی بود 
که آن هایی که معدلشــان بهتر اســت و »واجد 
شرایط« هستند، رشــته های ریاضی و تجربی 
را انتخــاب می  کنند و کســانی که معدلشــان 
نمی کشد، می توانند رشته های انسانی و فنی  
وحرفه ای و... را انتخاب کنند. ازآنجاکه ریاضی 
و فیزیکمان هم خوب بــود و در دوران کودکی 
جدول ضرب را خیلی زود یاد گرفته بودیم، راهی 
رشته  ریاضی فیزیک شــدیم. کمی که پیش تر 
رفتیم برای خودمــان عالقه هایی هم یافتیم؛ 
وقتی یــک »هایپربولیک« می گرفتیم، قند در 
دلمان آب روان می شد و وقتی اسم درسی مثل 
»دیفرانســیل« را به کسی که کاًل توی باغ نبود 
می گفتیم، از دیدن چهره  بهت زده اش به عرش 
می رفتیم. این داستان بیشتر برای مدرسه های 
عادی بود، وگرنه تکلیف تیزهوشانی ها به دلیل 
وجــه تسمیه شــان و اینکه مدرسه شــان فقط 
گزینه هــای ریاضی و تجربی را  پیش رویشــان 

می گذاشت، مشخص بود. 
وقتــی درحال تصمیم گیری برای دوره  ارشــد 
بودم، در بین شــاعران و نویســندگان مدام به 
دنبال کســانی بودم که برغم داشــتن شــغل 
دیگری، بــه نویســندگی و شــاعری پرداخته 
 باشــند و یافتــن هر کدام از آن هــا آبی بر آتش 
درونــم بود. امــا درحقیقت این موارد اســتثنا 
بودند و هر بار کســی را می دیدم که خودش را 
تمامــًا وقف عالقه اش کرده  بــود، عمیق ترین 
حسرت زندگی ام را احساس می کردم و جمله  
حسرت باِر »شــاید اگر...« در سرم می پیچید.  
حقیقت آن  است که اگر این برچسب لعنتی را 
از پیشانی مان نکنیم، این جمله روزبه روز در ما 
بیشتر قدرت می گیرد، تاجایی که  چکیده  کل 

زندگی مان می شود »شاید اگر...«. 

سرمقاله

چقدر تابه حال پیش آمده که کاری برایتان پیش آمده 
صفحه  ۲ باشد و بخواهید برای حل مشکل  ...  
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بیستمین سال حضور 
کانون علمی فرهنگی »رسانا« از قدیمی ترین و پرکارترین انجمن های علمی دانشگاه 
است که توانایی خوبی در برگزاری دوره ها و برنامه های مختلف علمی و فرهنگی دارد. 
اعضای این کانون قصد دارند بیست سالگی رسانا را جشن بگیرند. این رویداد امروز و فردا 
برگزار می شود. روز اول، برنامه میزگرد پرسش و پاسخ با حضور چند تن از فارغ التحصیالن 

دانشکده برق عضو انجمن رسانا، در سالن جابربن حیان برگزار می شود. روز دوم هم مراسم جشن بیستمین سال 
تأسیس رسانا با حضور تعداد کثیری از فارغ التحصیالن این 20 سال، در سالن جباری دانشگاه شریف برپا خواهد 

بود. برای تهیه بلیت این رویداد به کانال resana_is_20@ مراجعه کنید. بلیت های این برنامه رایگان است.

سرباز راه علم
دانشگاه طبق رسم هرساله اش در نظر دارد برای رفع نیازهای تخصصی خود تعداد 6 
نفر از فارغ التحصیالن نخبه را برای اعزام تاریخ 1اسفند، بعد از گذراندن دوره آموزشی 
از طریق امریه جذب کند. دانشــکده های مهندســی عمران، مکانیک، کامپیوتر، 
شیمی و نفت، هوافضا و علوم ریاضی مراکز دارای ظرفیت امریه هستند. عالقه مندان 

می توانند برای تکمیل فرم و ارائه آن به مراکز گفته شده مراجعه کنند. گزینش نهایی براساس مصاحبه، بررسی 
سوابق تحصیلی و وضعیت تأهل و پس از احراز صالحیت داوطلبان صورت خواهد گرفت. این افراد برای رفع 
نیازهای تخصصی در آزمایشگاه ها، کارگاه ها، سایت های کامپیوتری و انجام پروژه به خدمت گرفته می شوند.

96 دی   5 سه شنبه    750 بـــــــــخش  خــــــــبریشماره 

خبر تکمیلی

سهم من از سفره دولت )2(
»مثل اینکه جــای من و شــما باید عوض شــود«؛ این 
پاســخی بود که دولتمرد بودجه در کنفرانس خبری به 
خبرنگاران داد، خبرنگارانی که در پیشــانی اظهارنظر 
و تفســیر از هیچ پیشــنهاد و نقدی در خصوص بودجه 
فروگذار نمی کنند. همچنین دیروز واعظی در مسجد 
اعالم کرد که ایــن بودجه الحق و االنصــاف نه دردی از 
اقتصاد مردم دوا می کند و نــه از فرهنگ. خالصه مراد 
آن است که همه درخصوص بودجه صحبت می کنند. 

فــارغ از اینکــه الیحــه بودجــه خــوب تدویــن شــده 
اســت یا خیــر، ریزه کاری های بســیار زیــادی در دل 
ایــن الیحــه اســت کــه از آن بی خبریــم. در شــماره 
بودجــه  بررســی  در  پرونــده ای   )749( گذشــته 
دانشــگاه های برتر کشــور داشــتیم که بازخوردهای 

متنوعــی داشــت و نشــان داد کــه موضــوع در عیــن 
حــال کــه بســیار جــذاب و مهــم اســت، خالــی از 
 اشــکال هم کار نشــده اســت. در ادامه به بخشــی از 

این ایرادات می پردازیم.
1. جمعیــت دانشــجویان دانشــگاه در نمــودار یــک 
12هزار نفر اعالم شــده اســت. منبع این عــدد وزارت 
علوم اســت کــه بــا ســخنرانی های مقامــات مختلف 
دانشــگاه نیز ســازگار اســت. ایــن درحالی اســت که 
بودجــه دولت فقــط به دانشــجویان »ســنوات مجاز« 
اختصــاص دارد که تعدادشــان 8997 نفر می شــود. 
باقی دانشجویان اعم از پردیســی و سنوات تمام در این 
بودجه نیســتند. به عبارتــی به طورمثال دانشــجویان 
ســنوات تمام که از کمیسیون آموزشــی یا موارد خاص 

مجوز ادامه تحصیل می گیرند، مشــمول بودجه سرانه 
نمی شوند و از ســهم سایر دانشــجویان مجاز استفاده 

می کنند.
2. در بخشی از پرونده به مصاحبه شماره 714 روزنامه 
با دکتر نجمی درخصوص »تحقق صفردرصدی بودجه 
عمرانی دانشگاه« اشاره شــده بود. این صحبت در روز 
مصاحبه درســت بوده اســت؛ اما تا پایان سال عالوه بر 
تخصیــص طرح های عمرانــی، باتوجه بــه قول خاص 
رئیس جمهور در مراسم روز دانشــجو )16آذر 1394( 
کمــک ویــژه ای بــه پروژه هــای عمرانی دانشــگاه در 
قالب بودجه جاری شــد که اثر آن را می تــوان در تحقق 
105درصدی کل بودجه دید. ضمن آنکه سال گذشته 
بودجه تعمیرات 99درصــد و عمرانی 45درصد محقق 
شد. روزنامه برای سال 1396 گزارش جداگانه ای تهیه 

خواهد کرد.

چقدر تابه حال پیش آمده که کاری برایتان پیش آمده باشد و بخواهید برای حل مشکل آموزشی و پژوهشی و اداری خود به استادی مراجعه  گزارش
کنید و او را پیدا نکنید؟ این گزارش از روزی کلید خورد که یکی از اعضای تحریریه روزنامه در پیداکردن استادی برای امضای نامه ای بیچاره آرمان پورزین العابدین

شد و دق دلی اش را سر روزنامه خالی کرد.

در این گزارش نحوه اطالع رسانی استادان و اعضای 
هیئت علمی دانشکده های مختلف از حضور خود در 
دانشگاه، ســاعت هایی که در دفتر خود حضور دارند 
و زمان هایــی را که به دانشــجو اختصــاص می دهند 
بررســی می کنیم. در این بررسی تمام دانشکده های 
دانشگاه به جز دانشکده های مدیریت، اقتصاد و انرژی 
ارزیابی شــده اند. خبرنگار روزنامه با حضور پشت در 
دفتر اســتادان این موضوع را بررسی کرد که آیا برنامه 
هفتگی خود، شامل ساعت مشاوره با دانشجو، زمان 
کالس ها، نحوه ارتباط  با ایشــان و... را پشت در دفتر 
خود نصــب کرده اند یا خیر. در این گــزارش که تهیه 
حدود دو هفته طول کشید، بیش از 70درصد اعضای 

هیئت علمی دانشگاه بررسی شده اند.
اما در این ارزیابی نکات جالبی وجود داشت. عده ای 
از اســتادان محترم، برنامه هفتگی خود را بسیار زیبا 
به صــورت کامل و با ذکر جزئیات روی تابلوی اعالنات 
بیرون اتــاق خود نصب کرده اند که فرد مراجعه کننده 
به سادگی با نگاه کردن به آن متوجه می شود چه زمانی 
می تواند به دفتر استاد مراجعه کند. حتی تعدادی از 
استادان مکان کالس هایشان را نیز در برنامه هفتگی 
هر نیم ســال خــود اعالم می کننــد. ایــن کار نه تنها 
نشــان دهنده احترام قائل شــدن برای مراجعه کننده 
است، بلکه حتی اگر استادی در ساعت غیرمشاوره اش 
برای کاری خاص در دفتر حضور داشته باشد، می تواند 
با اســتناد به برنامــه، بدون ایجاد مزاحمت از ســمت 

مراجعان کارش را پیش ببرد.
عده ای دیگــر از اســتادان فقط زمــان مراجعه برای 
مشاوره و پاسخ به پرسش های دانشجویان را در پشت 
در اتاق خود نصــب کرده اند. اما عــده ای دیگر فقط 

ایمیل خود را پشــت در نصب کرده اند و ذکر کرده اند 
که بــرای مراجعه حضوری باید ازطریــق ایمیل زمان 
مالقات گرفته شــود. ایمیــل در این گونه موارد نقش 

منشی را بازی می کند.
اما جالب ترین بخش ارزیابی، استادانی بودند که پشت 
در دفترشان هیچ برنامه زمانی یا ایمیلی  نصب نشده 
بود. به نظر می رســد دانشــجویان و مراجعه کنندگان 
بــرای مراجعه به این اســتادان، باید بــه آزمون و خطا 
متوصل شــده و آن قدر به دفتر استاد مراجعه کنند تا 
برطبق علم احتمال شــاید اســتاد در دفترش حضور 
داشــته باشد. البته این پدیده پیامی مخفی دارد و آن 
افزایش مهارت مدل ســازی »حضور شــخص یا وقوع 
پدیــده ای در ایام مختلف هفته در مکانی مشــخص« 

است.

هوافضا مچکریم، شیمی دقت کن، ریاضی و 
صنایع نیاز به تالش

به طور کلی تنها حدود 38درصد از استادان، حداقل 
چیزی را کــه بتوان به آن برنامــه هفتگی گفت به طور 
عمومی اطالع رسانی کرده اند. در این میان دانشکده 
هوافضا با 81درصد بهترین عملکرد را داشته است. پس 
از آن مهندسی شیمی و نفت، برق، مکانیک و کامپیوتر 
باالی میانگین هستند؛ ولی کمتر از نصف استادانشان 
برنامــه هفتگی خــود را اعالم کرده انــد. در این میان 
در دانشــکده های شــیمی، ریاضــی و صنایــع کمتر 
10درصد از اســتادان برنامه هفتگی خود را درمعرض 
دید مراجعه کنندگان قرار داده اند. البته خبرنگار ما در 
دانشکده ریاضی و صنایع نفهمید کی از ریاضی خارج و 
وارد صنایع شد، لذا آمار این دو دانشکده را باهم گرفت!

بررسی وضعیت اطالع رسانی برنامه استادان به دانشجویان

عزیزم کجایی؟
Ó	 از غیرسیاســی ترین ایــن هفتــه یکــی 

شــماره های »خبرنامه« انجمن اســالمی 
منتشــر شــد. با جلدی بدون تیتــر و البته 
واضــح درباره هوای نداشــته  این روزهای 
تهران. پرداختن بــه موضوعات اجتماعی 
از قبیــل بحــران آلودگی هوا یــا وضعیت 
معیشتی کارگران، در کنار مقاله ای درباره 
وضعیت پژوهش در نظام آموزشــی کشور 
ابعــاد جدیدی بــه ارگان رســمی انجمن 
اسالمی بخشــیده و آن را برای طیف های 
غیرسیاســی دانشــگاه خواندنی تر کرده 
اســت. »گیالس روی کیک« این شــماره 
خبرنامه اما متنی به قلم یکی از دانشجویان 
احتمااًل مسیحی بود درباره میالد حضرت 

عیسی)ع(. 
Ó	  هفتــه پایانی ترم، هفتــه اوج گیری دوباره

»رویان« بود. ســه دانشکده هوافضا و برق 
و صنایع این هفته شــماره جدید سلســله 
نشریات »رویان« را روی میز نشریات خود 
دیدند. در میان این ســه، »رویان« صنایع 
بهتر و جذاب تــر از بقیه به نظر می  رســد. 
گفت وگویــی خوب بــا جدیدتریــن عضو 
هیئت علمــی دانشکده شــان، در کنــار 
معرفــی یکــی از گرایش های مهندســی 
صنایع و یادداشــت های فارغ التحصیالن 
این دانشکده، این شماره »رویان« صنایع 
را بــه نشــریه ای خواندنــی و خواســتنی 
برای دانشــجویان کوچک ترین دانشکده 
دانشــگاه تبدیل کرده است. »رویان« برق 
اما با انبوه مطالبی که مستقیمًا به مهندسی 
برق ربط ندارد، بیشــتر شــبیه نشــریه ای 
عمومــی در فضای گفتمان علمی بســیج 

دانشجویی است. 
Ó	 داد« هفتــه گذشــته از شــماره اول خود«

رونمایــی کرد. نشــریه سیاسی فلســفی 
ورودی هــای 94 در ایــن شــماره تلویحًا و 
تصریحًا از دانشــجویان معترض به قوانین 
ســنوات حمایت و دانشجویان دانشگاه را 
به دلیــل حمایت نکــردن از تجمع 50نفره 
روز 14آذر در مقابل ســلف، شماتت کرده 
است. پس از تعطیلی انتشار نشریه »اقبال« 
جای نشــریه ای با تم فلسفی روشــنفکری 
روی میز نشریات دانشگاه خالی بود که به 
نظر می رســد »داد« برای پرکردن آن جای 

خالی، آماده است.
Ó	 نشــریه »اوج« دانشــکده هوافضــا هــم

به مناسبت یلدا، منتشر شد که جذاب ترین 
از  آخــرش  نظرســنجی  آن  قســمت 
ورودی های 91 بود. جالب بود که 75درصد 
از ورودی هــای 91 از انتخاب رشته شــان 
راضی بوده اند. از نمودارها می شد تخمین 
زد کــه حــدود 70 نفر در این نظرســنجی 
شرکت کرده اند که عدد بسیار قابل قبولی 
در آن جامعه محسوب می شود. البته چاپ 
ســرمقاله با پس زمینه عکس جلد نکته ای 

بود که از دست اوجی ها در رفته بود.

میز نشریات

هوافضا م.شیمی 
نفت برق مکانیک کامپیوتر فیزیک مواد عمران  ریاضی 

و صنایع شیمی

استادانی که برنامه هفتگی خود را برای عموم اعالم کرده اند
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کتاب های استادان ما در جشنواره درخشید
انتشارات علمی دانشگاه شریف که سال 1352 تأسیس شده است، در ابتدا با هدف 
ترجمه  کتاب های علمی به وجود آمــد و درحال حاضر عالوه بر ترجمه، کتاب های 
تألیفی نیز منتشــر می کند. هرساله تعدادی از این کتاب ها با تقدیر جشنواره های 
مختلف همراه می شود. ازجمله کتاب های  »برنامه ریزی احتماالتی سیستم های 

انتقال انرژی الکتریکی« نوشته  دکتر محمود فتوحی و »مباحثی از اقتصاد کالن پیشرفته« نوشته  دکتر مسعود 
نیلی که در این ماه به عنوان اثر شایسته  تقدیر و اثر برگزیده در بیست و پنجمین جشنواره  کتاب سال دانشگاهی 
انتخاب شدند. برای اطالعات بیشتر دررابطه با انتشارات شریف به sina.sharif.ir/~publishing مراجعه کنید.

»روزگار شریف« کمیاب شد
تمام نســخه های جلد اول کتاب »روزگار شــریف« توزیع شــد و در آســتانه چاپ 
دوم قــرار گرفت. این کتاب محصول ســاعت ها مطالعه اســناد و مصاحبه با افراد 
صاحب نظر در حوزه تاریخ شفاهی شریف است. نویسنده با لحنی روان و روایی به 
تاریخ نگاری شریف از ابتدای تأسیس تا شروع انقالب فرهنگی پرداخته و توانسته 

است مخاطبان مشکل پسند شریفی را تا حد زیادی راضی کند. حال باید دید چشم همگی مان چه زمانی 
به چاپ دوم جلد اول و چاپ اول جلد دوم روشن می شود. افراد مختلف می توانند برای پیش خرید جلد اول 

کتاب با داخلی 6008 و 6009 تماس بگیرند.

96 دی   5 سه شنبه    750 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

پژوهش یکی از فعالیت های اصلی دانشــگاه اســت و نتایج آن از عواملی اســت که در  ارزیابی عملکرد دانشــگاه بسیار مؤثر است. یکی از مشــکالت گریبان گیر دانشگاه، گفت وگو
مراعات نکردن اخالق پژوهشی است. رعایت نکردن قوانین و آداب پژوهش در مواردی معدود، مشکالتی 
پیش می آورد که پای آبروی دانشــگاه و محققان را وسط می کشد و هزینه های جبران ناپذیری به جامعه 
علمی وارد می کند. نظر به اهمیت توجه به اخالق پژوهشی و صیانت از حقوق مادی و معنوی پژوهشگران 
و جلوگیری از تخلفات پژوهشی، با دستور ریاست محترم دانشگاه در تاریخ ۳0 /۲/ 96 کارگروه سالمت 
پژوهش در دانشــگاه تشکیل شد. وظیفه اصلی این مجموعه، فرهنگ سازی و ترویج اخالق پژوهشی و 
همچنین رســیدگی به تخلفات این حوزه و صیانت از حقوق مالکیت معنوی محقق و دانشــگاه اســت. 
دراین خصوص با دکتر علی پورجوادی، رئیس کارگروه ســالمت پژوهش و اســتاد دانشــکده شــیمی به 

گفت وگو نشستیم.

آیــا هــدف از تشــکیل ایــن کارگــروه تنهــا 
جلوگیری از تقلب است؟ 

همان طور که اســتحضار دارید در دهه های اخیر بعد 
از انقالب که رشد علمی کشور با افزایش دانشجویان 
دکتری و کارشناســی ارشد شــتاب قابل مالحظه ای 
یافت، کنترل امــور مربوط به پژوهش، اعم از انتخاب 
موضوع، تکراری نبودن آن، دوباره کاری های عمدی، 
عــدم رعایــت شــئونات علمــی در هنــگام نــگارش 
مقالــه و پــس از انتشــار آن، نیازمند دســتورالعمل و 
آیین نامه خاصی شــد. به همین دلیل در تاریخ ســوم 
اردیبهشــت ماه ســال جــاری، آقای دکتــر فتوحی، 
ریاســت محترم دانشــگاه، طی حکمی کــه به بنده 
ابالغ فرمودنــد، اهمیت اخالق پژوهشــی و صیانت 
از حقوق مــادی و معنوی پژوهشــگران را مدنظر قرار 
دادنــد و از بنــده خواســتند که به منظــور جلوگیری 
از تخلفات پژوهشــی براســاس دســتورالعمل وزارت 
علوم مســئولیت کارگروهی را در ایــن زمینه به مدت 
دو ســال برعهــده گیــرم. نقش ایــن کارگــروه فقط 
پیشــگیری از تخلفات پژوهشــی نیســت، بلکه نقش 
دیگر این گــروه فرهنگ ســازی و ترویــج رعایت این 
مســئله در بیــن همــکاران محتــرم و دانشــجویان 
تحصیــالت تکمیلی اســت. کارگــروه در نظر دارد در 
کنار امور جاری، آیین نامه هایی تدوین کند تا استادان 
تازه استخدام شــده و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

جدید را با موارد تخلف آشنا سازد. 
چه راهکارهایی برای آگاهی کارگروه از موارد 
تخلف پیش بینی شــده  است؟ خود کارگروه 
در مقاالت منتشرشــده جست و جو می کند 
و موارد را می یابد یا پژوهشــگران باید موارد 

تخلف را گزارش دهند؟
اینکه خــود کارگروه بخواهد تمام مقاالت را بررســی 
کنــد، تقریبًا ناممکن اســت، چون هر ســاله بیش از 
هزار و چند صد مقاله در دانشــگاه منتشــر می شود 
که بررسی همه آن ها خارج از توانایی کارگروه است. 
عملکرد کارگروه به این صورت اســت که اگر مقاله ای 
مورد اشــکال اســتاد یا دانشــجویی که ممکن است 
خارج از دانشــگاه هم باشــد، قرار بگیرد در کارگروه 
بررســی می شــود. برای مثال، اســتادی یــا گروهی 
مدعی می شــود زمینه ای که درحــال کار بر روی آن 
هستند، در دانشگاه شــما مشابه سازی شده  است. 
یــا برعکــس، یکی از همــکاران ما چنیــن ادعایی را 

درمورد دانشگاه  دیگری مطرح می کنند. در این گونه 
موارد، مســتندات بیشــتر از افراد خواسته می شود، 
سپس به صورت محرمانه توســط کارشناسان همان 
رشته بررســی می شود و حکم نهایی صادر می گردد. 
ایــن موارد گرچه کم رخ می دهد، اما جلوگیری از آن 
بســیار مهم است. گرچه ممکن اســت برخی از این 
بداخالقی ها در گوشه ای از کشور مشاهده شود، ولی 
درواقع  حیثیت دانشگاه و دانشجویان و استادان را در 
کل کشور خدشه دار می سازد. چنین اتفاقاتی بیشتر 
ناشی از عدم آگاهی پژوهشگران از قوانین پژوهشی 
مربوطه است. در سال های گذشــته شرایط بسیار با 
شــرایط فعلی متفاوت بود. اگر تخلفی انجام می شد 
پس از مدت ها همگان مطلع می شدند. ولی در حال 
حاضر، حتی قبل از انتشــار مجله، تخلفات مشخص 
می گردد. در این شــرایط حساســیت کار بســیار باال 
اســت. بخشــی از این تخلفات به خاطر عدم آگاهی 
گاه ســازی  از قوانیــن اتفاق می افتــد که راه حلش آ
پژوهشگران توســط نهادهایی مانند همین کارگروه 

است. 
جایگاه حقوقی کارگروه 
هــش  و پژ مت  ســال
صرفــًا  آیــا  چیســت؟ 
کارشناس است یا ضابط 

هم هست؟
دانشــگاه یک کمیته انضباطی 
بــرای دانشــجویان دارد، یــک 
کمیتــه انضباطــی هــم بــرای 
کمیته هــای  ایــن  اســتادان. 
انضباطی حکم صادر می کنند و 
این احکام به وزارت خانه می رود 
و ممکــن اســت در آنجــا مــورد 
تجدیدنظــر قرارگیــرد. کارگروه 
سالمت، مورد را به لحاظ علمی 
کارشناســی می کند، ولی حکم 
توسط ریاست دانشگاه و کمیته 
انضباطــی صادر می گردد. ولی 
همین کارشناســی و نظر نهایی 
کارگــروه بــرای داوری بســیار 

پراهمیت است.
نگارش یک مقاله ضوابط خاصی 
بــرای خــود دارد. یکــی از این 

ضوابــط این اســت که اگــر درمقاله ای نام دانشــگاه 
صنعتی شــریف می آید، به این معناست که نویسنده 
مســئول عضــو هیئت علمــی دانشــگاه باشــد. اگر 
می خواهد از هیئت علمی دانشگاه دیگری هم استفاده 
شــود، باید نام آن دانشــگاه یا مؤسسه در مقاله بیاید. 
نباید از اســامی غیرمرتبط به عنوان همکار اســتفاده 
کرد. بعضًا چنین کارهایی دیده شده  است، برای مثال، 
نام یکــی از معصومین یا نام یکی از اعضای خانواده و 
آشــنایان در مقاله آورده شده است. فاش شدن چنین 
مســائلی در دنیا ضربات ســهمگینی به اعتبار علمی 

کشور وارد می کند. 
مورد بعدی، دانشجوی تحصیالت تکمیلی به تنهایی 
نمی تواند مقاله ای منتشر بکند. 
حتمــًا بایــد زیر نظر اســتادش 
باشد، چون مسئولیت این کار را 
دانشگاه برعهده می گیرد، مگر 
اینکه این فرد یک کار پژوهشــی 
در بیــرون دانشــگاه انجام داده 
باشــد و در آنجا نام دانشــگاه را 
نیــاورد. در این موارد دانشــگاه 
ادعــای تخلفی نــدارد. درمورد 
پژوهشــگران پســادکتری هــم 
همین مسئله برقرار است و باید 
نــام اســتاد میزبان و دانشــگاه 

آورده شود.
در مواردی مشاهده شده است 
کاری توســط دانشــجویی زیــر 
نظر اســتادی انجام می شــود و 
پیش از مقاله شدن، آن دانشجو 
مــــی شود  فــــــارغ التحصیل 
بــدون  از کشــور  و در خــارج 
اجازه گرفتن از استاد داخلی، از 
تمام اطالعات به  دست آمده در 
ایران استفاده می کند و کاری که 
بخش عمده اش در ایران انجام 

شــده در خارج از کشــور به ثمر می نشــیند. با انجام 
چنیــن کاری، خود دانشــگاه دوم و مجله ای که مقاله 
در آن چاپ شده است، زیرسؤال می رود. بنابراین باید 

بسیار مراقب چنین مسائلی بود. 
حــال فــرض کنیــد طــرف شــکایت، دیگر 
دانشــگاه نباشــد، بلکه صنعت باشد؛ مثاًل 
یکــی از صنایــع از دســتاوردی پژوهشــی 
اســتفاده کرده و محصولــی صنعتی تولید 
کرده  است. آیا می شــود چنین مسئله ای را 
به کارگروه گزارش داد؟ درواقع، سؤال اصلی 
این است که آیا بحث پژوهش در سطح کشور 

متولی دارد؟
مــا تابه حال بــا چنین مــوردی برخــورد نکرده ایم که 
طرف مقابل خارج از وزارت علوم باشد، در این صورت 
اگر مســئله خیلی جدی باشد، می توان از تعامل بین 

وزارت خانه ها استفاده کرد.
نوشتن مقاله یا پایان نامه بعضًا با الگوبرداری 
از کارهــای خارجــی انجام می شــود. آیا این 
الگوبــرداری مرز مشــخصی دارد که تعیین 
کند از این مرز به قبل یا بعد تخلف محسوب 
می شــود؟ برای مثال، اگر کسی از روش فرد 
دیگری در پژوهش اســتفاده کند و به نتیجه 
دیگری برسد، آیا این مسئله تخلف محسوب 

می شود؟
این نکته بســیار ظریف اســت و باید مصداقی بررسی 
شــود. دیده شــده  اســت در مقاله ای ظاهــرًا تخلفی 
مشــاهده نشــده اســت، ولی یکی از اســتادان ادعا 
کرده بــود از لحــاظ متدولوژی تخلف صــورت گرفته 
 است و می بایســت در مقاله جدید به نام ایشان اشاره 
می شــده  اســت. در این موارد، داوری با چالش هایی 
مواجــه می شــود و الزم اســت دقت هــای تخصصی 
بــه عمل آیــد. در حــال حاضــر، نرم افزارهایی وجود 
دارد کــه درصد شــباهت و کپی پــرداری بــا کارهای 
 قبلی را تشــخیص می دهد و کپی بــرداری را با درصد 

نشان می دهد. 

کارگروه سالمت پژوهش حامی حقوق محققان

تقلب ممنوع

برای  پیش،  ســال  ده 
به  باید  مقاله،  یک  یافتن 
کتابخانه ها یا چکیده نامه ها 
مقاله  و  می شد  مراجعه 
مورد نظر با راهکارهایی که 
در یک درس یک واحدی 
آموزش داده می شد، قابل 
این  به  بود.  جست وجو 
انجام  تخلفی  اگر  خاطر، 
مدت ها  از  پس  می شد 
می شدند،  مطلع  همگان 
ولی درحال حاضر، حتی 
مجله،  انتشار  از  قبل 
تخلفات مطرح شده و به 

اطالع همه می رسد
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دکتر منصوری از آن دســت اســتادهای دانشــگاه است که پا را از رشــته تخصصی اش فراتر گذاشته و به اصل چرایی و چیستی دانشــگاه هم فکر می کند و به این سؤال ها هم که شاید در نگاه اول  برایتان عجیب باشد، پاسخ می دهد. بدون شک تعاریف متفاوتی از دانشگاه میان ما وجود دارد. اما همان طور که استاد دانشکده فیزیک تأکید می کند، راه شناخت ما از دانشگاه و آن چیزی که گفت وگو
باید باشــد گفت وگو و مفاهمه اســت. صحبت با دکتر منصوری طوالنی تر از آن بود که در یک صفحه از صفحه های روزنامه بگنجد. خیلی از ســؤال های فرایند جذب و ارتقای دانشگاه به این خالصه نرسید و باید در 

فرصت های دیگر سراغ آن ها رفت.

رســالت دانشــگاه چیســت و ما چقدر این 
رسالت را محقق کرده ایم؟  

ببینیــد ما در گذشــته چیزی به اســم مدرســه، یا در 
کشــورهای اسالمی به اســم جامعه داشتیم. اما االن 
 University چیــزی وجــود دارد کــه در دنیــا بــه آن
می گوینــد. مــا در فارســی »دانشــگاه« ترجمه اش 
کرده ایــم. پدیده مدرنی اســت. نتیجه تحول تاریخی 
است و به مرور اتفاق افتاده. مرتب هم در دنیای صنعتی 
دارد پیشرفت می کند. هنوز هم بحث است که دانشگاه 
یعنی چــه؟ امــا دو نکته مهم را شــاید بتوان شــاکله 
اصلی دانشگاه دانست. یکی اینکه عده ای استخدام 
می شــوند که کاری انجام دهند. این قباًل نبود. شاه یا 
کلیسا مدرسه و دانشگاه هایی را حمایت می کردند. اما 
اســتخدام به معنی مدرن دولت که نهادی ایجاد کند 
و تعدادی آدم را برای انجام کار مشــخصی اســتخدام 
کند، وجود نداشــت. همین پدیده استخدام شــدن، 
لغت ساینتیست را ساخت. هیوول در یک سخنرانی، 
این لغت را اولین بار به کار می برد. بعد از سخنرانی اش 
همه به شــدت بــه او اعتراض می کنند که ما فالســفه 
علــوم طبیعی هســتیم و این عبــارت دارد مارا تحقیر 
می کند، چراکه ما را چیزی شــبیه به مســگر یا چاپگر 
تعریف می کنــد. به همین دلیل من  لغت دانشــگر را 
برای ساینتیســت به کار می برم. Scientist دانشمند 
نیست. دانشمند یک فرد فرهیخته است که اطالعات 
زیادی دارد. پس یک مؤلفه استخدام شــدن برای کار 

مشخص است. 
اتفــاق دوم ایــن اســت که انســان بــه روش جدیدی 
فکــر می کند. این روش چند مؤلفــه دارد. یکی اینکه 
مفاهیمی را می ســازد و با دانشــگران دیگر بر روی آن 
توافــق می کننــد. می گوید با هم توافــق می کنیم که 
به این چیــز بگوییم »نیرو«. در گذشــته روی مفاهیم 
باهم توافق نمی شد، بلکه از طبیعت برگرفته می شد. 
حقایــق در عالم بــود و دنبــال ماهیت آن هــا بودیم. 
ایــن یک اتفاق مــدرن اســت. همه مفاهیــم فیزیک 
این گونه انــد. یک مؤلفه دیگر این اســت که بشــر در 
دوران پیشامدرن، تفکر را تنها در زبان کالمی یا واژگانی 
می دیــد. اما زبان دیگری در دوران مدرن به وجود آمد 
به اســم ریاضی. البته ریشــه اش برمی گردد به دوران 
اســالمی و خوارزمی. با زبان ریاضی، بشر مدرن ابزار 
تفکــر جدیدی پیدا کرده اســت که به آن مدل ســازی 
می گوییم. یک چیزی هم که من می خواهم اضافه کنم 
تجهیزات است. ریاضیات با طبیعت کاری ندارد، این 
تجهیزات اســت که ارتباط با طبیعت را برقرار می کند. 
این ســه مؤلفه زبانی وجه مدرن تفکر جدید است. آن 
استخدام شــدن و روش تفکر باهم نهــادی را به وجود 

آوردند به نام دانشگاه. 
این نهاد مدرن چطور به ایران آمد؟

مرحوم محمدعلی فروغــی در خاطراتش وقتی که از 
طرف احمدشــاه بــرای مذاکرات صلح بعــد از جنگ 
جهانی اول به فرانسه رفته بود، می نویسد خوب است 
در ایران هم یونیورســیته به وجــود بیاید. بعدتر که در 
دوره رضاخان نهادهای مدرن ساخته شد، دانشگاه هم 
ساخته شــد. اما هیچ کسی فکر نکرد که این دانشگاه 
چیست، دانشگاه را برای چه ساختند. فقط تبدیل شد 
به یک آموزشکده در سطح عالی یعنی یک کالج بزرگ. 
بعد از آن ما هرچه در ایران ساخته ایم کالج بوده. شریف 

هم یک کالج است. 
تفــاوت کالــج و دانشــگاه چیســت که همه 

دانشگاه ها را کالج می دانید؟
کالج همین چهار ســال اول اســت که آموزش صرف 
اســت. در یک دانشــگاه درمورد همین چند سال هم 
بحــث مدام وجــود دارد که اصــاًل برای چــه باید این 
آموزش هــا وجود داشــته باشــد. ما هیچ وقــت از این 
بحث ها نداریــم. ما فقط فــرض کرده ایم احداث یک 
کار مهم اســت چــون فرانســه و آلمان هم ایــن کار را 
انجام داده اســت. به محض پرســیدن از اینکه چرا ما 
  MITایــن درس ها را می دهیم، جواب می شــنویم که
همین جــوری درس می دهد. دانشــگاه مجموعه ای 
اســت که وظیفه اش آموزش نیســت. وظیفه اش این 
است که مسئله را از جامعه می گیرد  و راه حل به جامعه 
ارائه می دهد. جامعه مدرن می گوید این ها دانشگرند 
و کاری را بلدند. محل استقرارشــان هم جایی اســت 
که به آن دانشــگاه می گوییم. نمی گوید بچه ها بروند 
درس بخوانند و کارمند دولت بشــوند.  جامعه پولی را 
به این ها می دهد و این ها هم پاسخ سؤال های جامعه 
را می دهند. فکر می کنند و مسائل را حل می کنند. بعد 
جامعه و دولت تصمیم می گیرد. این ساده شده مفهوم 
دانشگاه است که البته خیلی اجزا دارد.  ما کالج داریم 
و به دانشجو درس می دهیم و آن ها هم می روند. دولت 
هم پولی می دهد و اگر آن پول را ندهد گریه می کنیم. 
ما در تأسیس دانشگاهایمان فکر نکرده ایم. ما افتخار 
می کنیم می گوییم خدا آقای مجتهدی را رحمت کند 
که چه زحمتی کشــید. معلوم اســت زحمت کشیده 
است، ولی مجتهدی نمی دانست دانشگاه یعنی چه. 
ایشــان هم در تصــورات قدیمی ایرانی بــود و اینجا را 
دبیرســتان بزرگ تری کرد. به لحاظ تاریخی ما فرصت 
نکردیم ببینیم دانشگاه چرا خوب است. غرب احتیاج 
نداشــت، به خاطر اینکه در یک فرایند چندصدساله، 
دانشگاه به وجود آمد و به طور طبیعی متحول می شود. 
باالخره این دانشــگاه بــدون زمینه تاریخی 
تأســیس شــده اســت. حاال ما بایــد چه کار 

کنیم؟
اول باید مشــکل را قبــول بکنیم، بعد راه حــل را پیدا 
می کنیم. در همین دانشــگاه شــریف مطمئن هستم 
اگر این حرف را بزنیم 99درصد می گویند این حرف ها 
چیست. ما شــریفی ها این قدر به خودمان می بالیم و 

می گوییم ما خوبیم که دیگر بهتر از این نمی شــود. ما 
آماده برای درک موضوع نیســتیم. ما هنوز نمی دانیم 
علــم مــدرن چیســت. در دانشــگاه مجمــوع همین 
دانشــگرها هستند که این پدیده دانشگری را به وجود 
می آورند. سازوکار درونی این جامعه دوعنوان کلیدی 
دارد. یکــی discourse  یا گفتمــان علم و دیگری هم 
اجتماع علمــی یــا  Scientific community. وقتی 
مــا این ها را در ایران نداریم، پــس علم هم نداریم.  در 
مســائل مدرن آن قدر بالغ نشــده ایم کــه بتوانیم این 
سازوکار را به وجود بیاوریم. از سال 65 تالش می کنیم 
که بودجه پژوهشی را به میزانی برسانیم. اما امروز هم 
از هدف اولین برنامه که در همان سال ها تصویب شده 

عقب تریم. نشان می دهد بالغ نشده ایم. 
چــه چیزی جلــوی بالغ شــدن مــا را گرفته 

است؟
اســتکبار جهل ما. ما 800 سال خواب بوده ایم. حاال 
بیدار شده ایم و نمی خواهیم بپذیریم که ما دیگر فارابی 
و ابن سینا  نیستیم. حتی غزالی هم نیستیم. اگر این را 
بپذیریم و بپذیریم که جایی از دنیا به هر دلیلی منجمد 
نشده اند و رشد کرده اند. ممکن است مظاهر و برون داد 
زندگی آن ها را نپذیریم، اما نمی توانیم بگوییم فکرشان 
هم بد است. اول فکر آن ها را بفهمیم بعد نقدش کنیم. 
مردم و سیاســت گذاران و روحانیون را نمی گویم. خود 
ما دانشگاه ها بدون اینکه درک کنیم در غرب چه خبر 

است نقدش می کنیم.
حاال بخواهیم اصالحــش کنیم، از کجا باید 

شروع کنیم؟
مهم ترینــش اینکه باید بپذیریم که اشــتباه کرده ایم. 
دانشــگاه شریف به عنوان دانشــگاه اصاًل این را قبول 
ندارد. پس دانشگاه خودش را نمی تواند تغییر دهد. 

یعنی ما اشــتباهاتی در گذشته داشته ایم و 
سیســتم فعلی را هم به عنوان پاسخ قطعی 

و نهایی پذیرفته ایم؟
اصــاًل راهی غیــر از این روش موجــود را قبول نداریم 
و اشــکال را در دیگــران می بینیــم و نــه در خودمان. 
می گوییم اشــکال در دولت است که بودجه پژوهشی 
کافی نمی دهد. اشــکال از صنعت اســت که کارش را 
انجــام نمی دهد. مــا همان قدر ایــراد داریم که دولت 

 MIT و بخــش خصوصــی دارنــد. خودمــان را کپی
می دانیم. می گوییم ما خوب درس خوانده ایم، مدرک 
داریــم، مقاله داریم، ما که عیبــی نداریم. اگر عیب را 

بپذیریم راه حل خودش پیدا می شود. 
یعنــی شــما راهــکار را در پذیرفتــن و حاال 
فکرکردن می دانیــد، نه در آیین نامه و قانون 

و این چیزها؟
من خودم مدتــی در وزارت علوم بودم. مثاًل می گویند 
ISI تقصیر من است. ما در سال های ابتدایی دهه 80 
حدود 15هزار نفر هیئت علمی کمتر داشتیم، اما تنها 
چیزی حدود 1000 مقاله داشتیم. گفتیم اول استادها 
نوشــتن را تمرین کنند و مقاله بنویســند. اســمش را 
گذاشــته بودم مشــق علم. اما بعدًا این مقاله نوشــتن 
تبدیل به همه چیز شــد. و ما در همین مرحله متوقف 
شدیم. همه کسانی که در همه سطوح کشور می گفتند 
ISI غلط اســت، حاال برای نشان دادن پیشرفت کشور 

به همین آمار استناد می کنند. 
جــدا از ایــن پذیــرش موضــوع و شــروع 
گفت وگو دربــاره اش به عنوان راه برون رفت 
از مشــکل، اگر بخواهیم یــک گام در ادامه 
آن مشق نوشتن برداریم، این گام چیست؟ 

از دید من بهترین کار االن این اســت که از دانشــگاه 
بخواهیم برای خودشان تعریف کنند که ما چه کاره ایم. 
االن شــرایط آماده اســت و وزارت علــوم هم دخالت 
نمی کنــد. هر دانشــگاهی تعریف کند که رســالتش 
چیست. دانشگاه ها بی معنی است که یک جور باشند. 
اصل همان نیاز جامعه اســت، اما جامعه هزاران نیاز و 

مسئله دارد. 
شما کارکرد شریف را چه می دانید؟

من نمی گویم چون به نظرم شریف آمادگی اش را ندارد. 
چون ما مدعی هســتیم. می گوییم مــن همان کاری 
را انجام می دهــم که MIT انجامــش می دهد. یعنی 

آمادگی واردشدن به بحث را هم نداریم. 
در مرحله مقاله نویســی ما یک گام مشخص 
به جلو حرکت کردیم. حــاال یک باره درحال 
رفتن به ســمت تدوین رسالت دانشگاهیم. 
برای ادامه همان روال گذشته در مرحله بعد 

از مقاله نویسی چه باید باشد؟
مــا در همان زمــان هم بنا داشــتیم کــه مرحله بعد، 
حمایت از گروه های پژوهشی باشد. یعنی دیگر به فرد 
و مقاله پول داده نمی شــد. حتی آیین نامه هم نوشته 
شــده است، اما با تغییر دولت دیگر کنار گذاشته شد. 
برنامه پژوهشــی یک گروه است که برنامه و موضوعی 
برای کار دارند، آزمایشگاه دارند و... از این گروه برای 
این برنامه پژوهشی مشخص حمایت می شود. مرحله 
بعدی وصل کردن این گروه ها به نیازهای کشــور بود. 
اگــر این طور پیــش می رفت از مجموع 20 شــاخص 
علم ســنجی که یکــی اش مقاله بود، بقیــه هم بهبود 
پیدا می کرد و ما می توانســتیم وارد گفت وگو بشــویم. 
اما در همان مرحله متوقف شدیم و 12 سال زمان هم 

از دست دادیم. 
اگر شریف یک دانشگاه صنعتی نبود و جامع 

بود، این مشکالت کمتر نمی شد؟
این را نمی دانــم. اما اگر صنعتی می ماند و مانند مثال 
MIT یک سری رشته علوم انسانی را هم وارد می کرد، 
این مشــکل کمتر می شد. در دانشــگاه برای این کار 
خیلی سعی شده، اما آمادگی برای این کار در دانشگاه 

نبوده است.  

گفت وگو با دکتر منصوری درباره دانشگاهی که باید باشد

نه دانشگاه را می شناسیم، نه علم مدرن را

گــــــــــــفت وگـــــــــــو 96 دی   5 سه شنبه    750 شماره 
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خبر تجمع و تحصن بزرگ و طوالنی دانشجویان دانشگاه صنعت نفت توجه بسیاری را در کشور به خود جلب کرد. هرچند خبر بزرگ و مهم  بود، ولی کافی نبود تا بخواهیم روزنامه را درگیر این موضوع کنیم. اما شــنیده هایی از گوشــه وکنار از دانشجویان نفت و مسئوالن دانشگاه پرونده
مبنی بر ناراضی بودن نفتی ها از وضعیت فعلی شان باعث شد روی این موضوع حساس شویم و صحت شنیده ها را از خود دانشجویان نفت جویا شویم. برای 

آنکه بتوانیم تصویر کامل تری از وضعیت به تصویر بکشیم، بهترین کار طراحی پرسش نامه بود.

چه پرسیدیم چه شد؟
ســعی شد پرســش نامه طراحی شــده مبتنی بر نظر و 
احساس نفتی ها باشد. ابتدا از آن ها پرسیدیم که چرا 
رشته نفت را انتخاب کردند. بعد از آن درخصوص امید 
به آینده شــغلی و همچنین ســیر پیش روی مطلوب از 
آن ها سؤال کردیم. ســؤال بعدی سؤالی است که باید 
از همه رشته ها پرسید: »آیا اگر برگردی مجددًا همین 
رشته را انتخاب خواهی کرد؟«. درنهایت هم یک سؤال 
درون صنفی از نفتی ها کردیم که آیا با بورسیه و تضمین 
استخدام دانشــجویان صنعت نفت یا دانشگاه شریف 
موافق اند یا خیر؟ در این تحقیق 87 نفر از دانشجویان 

مهندسی نفت شرکت کردند.

پول و عالقه
دلیــل اصلی دانشــجویان نفت برای انتخاب رشــته، 
درآمد خــوب و عالقــه به خود مهندســی نفــت بود. 
48درصد به رشته عالقه داشــتند و 46درصد به دلیل 
درآمــد خوب، این رشــته را انتخــاب کرده اند. عوامل 
دیگر، فشــار خانواده و موقعیت خوب شــغلی بود که 
بــه ترتیب 15درصــد و 17درصــد از دالیــل را به خود 
اختصــاص دادنــد. حــاال شــاید بخواهیــد تیزبازی 
درآورید کــه »این ها که بیشــتر از 100درصد شــد«. 
بله، دلیلش این اســت که افــراد می توانســتند چند 
گزینــه را انتخــاب کننــد. ولــی در کل 48درصــد از 
 افراد حتمــًا عالقه به رشــته را جــزء انگیزه های خود 

عالمت زدند.

امید به آینده شغلی: کم
همان طورکه در سؤال قبل دیدیم، یکی از دالیل بسیار 
پررنگ نفتی ها برای انتخاب این رشــته، درآمد خوب 
است که در سایه بازار کار مناسب و خود شغل و حقوق 
آن سنجیده می شــود. بین نفتی ها و خصوصًا اذهان 
عمومی هم این مسئله خیلی پررنگ است که جذب و 
استخدام در صنعت بزرگ و پولدار نفت بسیار پول ساز 

و جذاب است. 
جواب های این سؤال به صورت عددی بود. یعنی افراد 
بین 0تا5 نمره می دادند که 5 نماینده بیشــترین امید 
و 0 نماینده ناامیــدی مطلق اســت. میانگین نمرات 
2/43 شد، یعنی کمی کمتر از نصف. البته بیشترین 
انتخاب نمره 3 بــود، ولی فقط 11/5درصــد از افراد 
به آینده شــغلی خود امیدواری صددرصــدی دارند، 
درحالی که 15درصد افراد مطلقًا به آینده شغلی شان 

امیدی ندارند.

در آینده چه خواهی کرد؟
اولین پاسخی که در این بخش جلب توجه می کند این 
است که 70درصد دانشــجوها میل به ادامه تحصیل 
دارنــد و 30درصــد میل به جذب شــدن در بــازار کار. 
20درصد افراد ادعا کردند که تمرکز آینده شان تحصیل 
در رشته ای جز مهندســی نفت خواهد بود. 28درصد 
گفتند کــه نمی خواهند در ایــران بمانند و قصد ادامه 
تحصیل در نفت یا رشته ای دیگر در خارج از کشور دارند 
و 13درصد برنامه خود را بسته اند برای آنکه جذب بازار 

کاری بی ربط به نفت شوند.

بازنمی گردیم
ســؤال تأمل برانگیز این بود که »آیا اگــر برگردی به روز 
انتخاب رشته، باز هم مهندسی نفت را انتخاب خواهی 
کــرد؟« که 54درصد افــراد به این ســؤال جواب »نه« 
دادند. البته روزنامه در نیم سال آینده تحقیقی گسترده 
و به تفکیک رشته روی این سؤال انجام خواهد داد، اما 
شانس بد نفت بود که این آخر ترمی به تور ما گیر کرد.

ما خوبیم
در دو سؤال آخر ابتدا نظر دانشــجویان را درباره بورسیه 
و تضمین استخدام بودن دانشجویان دانشگاه صنعت 
نفت پرسیدیم که شــریفی ها با قاطعیت 80درصدی با 
این شرایط مخالفت کردند. اما تفسیر این سؤال در کنار 
سؤال بعدی دقیق تر خواهد بود، وقتی از آن ها پرسیدیم 
که همین شرایط اگر برای شریف باشد آیا با آن موافق اند 
یا نه که 56درصد خودشان را ســزاوار بورسیه و ضمانت 

استخدام در بازار کار مهندسی نفت دانستند. به نظر ما در 
تفسیر جواب این دو سؤال نتیجه زیر محتمل ترین است:
کمتر از نصف شریفی ها معتقدند که تضمین استخدام 
کاری اشــتباه اســت و یک ســوم آن ها معتقدند که از 
صنعت نفتی ها بهتر و برای جذب در دم ودستگاه نفت 
مستحق ترند. به هرحال این تحقیق نشان می دهد که 
هنوز هم میل به استخدام شــدن و کارمندی در جایی 
پولدار، میل عمومی مردم ماســت. ببخشــید گفتیم 
مردم، ما شریفی هستیم و این طرز تفکر کارمندی برای 
کسانی که همیشه خودشــان را با برچسب نخبگی از 
جامعه جدا می کنند، بسیار ترسناک تر به نظر می رسد.

محافظه کاری بالی جان ما
شــاید مخاطبان روزنامه باور نکنند، ولی چند خبرنگار 
روزنامه که در این تحقیق به میان دانشجویان رفتند بارها 
با مخالفت دانشجویان نفت برای شرکت در این تحقیق 
مواجه شــدند. دو دلیل در میان صحبت های بچه ها از 
همه پررنگ تــر بود. یکی اینکه اعتقادی به اثربخشــی 
این کار نداشــتند. البته ما هم در رسانه بیشتر به دنبال 
انعکاس حقایق خفته ایم تا مســئوالن بفهمند و فکری 
به حال اوضاع حــوزه اختیار خود کنند. دلیل دیگر این 
بود که می ترسیدند این تحقیق برایشان شر شود! یعنی 
چه؟ یعنی به دلیل اجتناب از حواشی سیاسی)!( حاضر 
نبودند که پرسش نامه مبتنی بر نظر خود را که در آن هیچ 
مشخصات فردی از آن ها گرفته نمی شد، پر کنند و نظر 
خود را درباره آینده خود، حس خود و مشکالتی که هر 

روز با آن درگیر هستند اعالم کنند.

تحقیق میدانی از دانشجویان دانشکده نفت درباره وضعیتشان

نفتی ها راضی نیستند

پرونــــــــــــــــــــــده

 روایتی کوتاه از قوانین و سرگذشت 
دانشگاه صنعت نفت

تضمیِن هیچی
چنــد هفتــه ای می شــود کــه دانشــجویان 
دانشــگاه های صنعت نفت، خصوصًا در اهواز 
و آبادان صدا بــه اعتراض بلند کرده اند و کار را 
به تحصن و تعطیلی دانشگاه رسانده اند. حتی 
تجمعات پرجمعیت دانشجویان مقابل وزارت 
نفــت در تهران را به ایــن اتفاقات اضافه کنید. 

ولی داستان چیست؟
مهم تریــن مبحث مورد اعتراض دانشــجویان 
لغوشــدن چیزی اســت بــا عنــوان »تضمین 
استخدام« فارغ التحصیالن دانشگاه صنعت 
نفت. برای بررســی این موضع باید اول ببینیم 

تاریخچه دانشگاه صنعت نفت چیست.
دانشــگاه صنعت نفــت بــرای اولین بار جهت 
تربیت نیروی انسانی برای انجام کارهای اداری 
شــرکت نفت با ارائه  رشته حسابداری تأسیس 
شد. پس از انقالب و در دو دهه اخیر رشته های 
فنی نیز به دانشگاه اضافه شدند. ازآنجایی که 
هزینه و مدیریت این دانشــگاه برعهده وزارت 
نفت بوده اســت و ازآنجایی که دانشــجویان را 
بعد از فارغ التحصیلی جــذب می کردند، این 
تصور بــرای افــراد به وجود آمد که اســتخدام 
دانشجویان تضمینی است. درحالی که اتفاقًا 
اگر تضمینی هم در میان بوده باشــد، تضمین 
دانشــجویان به خدمت در شــرکت نفت بوده 
اســت! یعنی دانشجویان حق نداشتند جذب 
جایی جز شرکت نفت شوند. حتی اگر شرکت 
نفــت فارغ التحصیلی را جذب نکرد، آن فرد تا 
یک ســال حق نــدارد در جایــی کار کند. پس 
از گذشــت یک ســال تعهد فرد آزاد می شــد و 
می توانســت برای استخدام در سایر شرکت ها 

یا سازمان ها اقدام کند.
اتفاقــی که امــروز افتــاده، توقف اســتخدام 
فارغ التحصیالن دانشــگاه است. استخدامی 
که نه وظیفه، بلکه به خاطر آموزش متناسب با 
بازار کار، به نفع دولت بود. حاال مهندس زنگنه 
نه تنها معتقد است که به خاطر استخدام های 
بی رویه در دوران احمدی نژاد، شرکت نفت دیگر 
جا برای اســتخدام نــدارد، بلکه خروجی های 
دانشــگاه صنعت نفت هم دیگر به درد شرکت 
نفــت نمی خورنــد. البتــه زنگنه پــس از آنکه 
اســتخدام تضمینــی را لغــو کــرد، قانون یک 
ســال تعهد دانشــجویان را نیز برداشــت، اما 
االن دانشــگاه اســت که حتی گواهی موقت 
فارغ التحصیلی به دانش آموختگان دانشگاه 

نمی دهد!
از طرف دیگر دانشــجویان دانشــگاه صنعت 
نفت وقتی گذارشان به برخی زیرمجموعه های 
فنــی و اداری شــرکت ملــی نفــت می افتد، 
بــا انبوهــی از کارمندانــی بــا تخصص های 
غیرمرتبط روبه رو می شــوند کــه حقوق های 
باالیی نیز از بیت المال نصیبشــان می شــود. 
اینجاست که خود را محق می دانند که اگر قرار 
به شایسته ساالری باشد، جایی برای آن ها نیز 
در ایــن مجموعه باید پیدا شــود. به خصوص 
آنکه کشــور در ســال های اخیر بــا آمار باالی 

بیکاری نیز روبه رو بوده است.
سیاستی که سال ها کم وبیش در کشور دنبال 
می شــود، آن است که با کاستن از وزن دولت و 
خصوصی ســازی صحیح و روشمند، این نهاد 
بــه تدریج به جای نقش اصلــی اجرایی، نقش 
تســهیل و هدایت امور را بر عهــده بگیرد. اما 
ایــن راهبرد کلی با افزایش بیش از پیش حجم 

مجموعه ای دولتی مثل نفت مغایرت دارد. 
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اهمیت سکوت و مکث
در دقایق اولیه مصاحبه، یعنی زمانی که مصاحبه شونده هنوز فضا دستش نیامده 
و احســاس آرامش الزم را کسب نکرده است، نباید ســکوت کرد. اما بعد از اینکه 
صحبت هایش به جریان افتاد، دیگر کمتر باید صحبت کنید. ساکت بودن سخت 
اســت، ولی باید بدانید که ســکوت یکی از بهترین تکنیک های مصاحبه است. 

بنابراین عادت کنید که زمانی که صحبت های مصاحبه شــونده در پاسخ به سؤالی تمام شد، 4ثانیه مکث 
کنید و سپس سؤال بعدی خود را مطرح کنید. هرچند در خیلی از مواقع، خواهید دید که مصاحبه شونده 

صحبت خود را ادامه می دهد و گفته های قبلی خود را کامل می کند.

وقتی مصاحبه کمدی می شود
اخیرًا فیلم جدیدی از سری فیلم های محبوب و پرطرفدار »blade runner« اکران 
شده است که رایان گاسلینگ و هریسون فورد در آن ایفای نقش می کنند. در یکی 
از مصاحبه هایی که به مناسبت اکران فیلم با این دو نفر در لندن انجام شده است، 
سؤاالت خاص و بامزه ای که خبرنگار انگلیسی می پرسید )با وجود اینکه حتی فیلم 

را هم ندیده بود(، باعث شد فضای خنده داری در مصاحبه شکل بگیرد و هر دو بازیگر بیشتر از اینکه حرف 
بزنند، خندیدند! دیدن این مصاحبه را از دست ندهید. قطعًا شما را هم خیلی می خنداند: 

http://collider.com/ryan-gosling-harrison-ford-funny-interview-blade-runner-2049-video/amp/
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فیلم بازها او را با »ســکوت بره ها« می شناســند. صورت منجمد و نگاه مستقیمش در پوســتر فیلم از او چهره ای سرد و بی روح به نمایش  گذاشــته بود. آنتونی هاپکینز بازیگری اســت که با وجود تعداد فیلم زیادی که در کارنامه اش دارد، کمتر به کار ضعیفی از او برمی خوریم. گفت وگو
هاپکینز در حدود نیم قرن بازیگری حرفه ای، ســابقه همکاری با کارگردان های مطرح و بازیگران مشــهور را داشــته اســت. برخی از فیلم های معروف او از 

این قرار اســت: »دکتر هانیبال«، »ننگ بشــری« )در کنار نیکول کیدمن( و »هیچکاک«. آنتونی هاپکینز با سریال جدیدش، هنوز در اوج است.

دوران کودکی تان چطور بود؟
راســتش کمی ضداجتماعی بودم و نمی توانســتم با 
بچه های دیگر ارتباط درســت و منطقــی برقرار کنم. 
می شــود گفت عقل نداشــتم! یکی از دالیلی هم که 
بازیگر شــدم همین اســت. فکر کردم ســینما و فیلم 

بهترین وسیله برای جبران این کمبود است.
سینمای آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید؟
در هالیوود شما آدم های دیوانه زیادی پیدا می کنید 
که فکر می کنند خدا هســتند و همه چیــز باید تحت 
کنترل آن ها باشــد. در این بین، باید دنبال کســانی 
گشت که در کنار پول، شــعور هم دارند و می خواهند 
فیلمی خوب بسازند. البته پیداکردن این جور آدم ها 

آنجا واقعًا سخت است.
سریال »West World« اولین تجربه  جدی 
شما در ســریالی تلویزیونی بود. چه چیزی 

شما را به این پروژه جذب کرد؟
اول مدیــر برنامــه ام با من تمــاس گرفت و پرســید: 
»حاضری جاناتان نوالن ســازنده  ســریال را مالقات 
کنی؟« و من گفتم: »حتمًا. چه نقشــی برایم در نظر 
گرفته اند؟« و او جواب داد: »ظاهرًا یک دکتر«. من و 
جاناتان مالقات کردیم و او گفت تو نقش کسی را بازی 
می کنی که پارک را تأسیس کرده است. از او پرسیدم: 
»یعنی مثل والــت دیزنی؟«. گفت: »بله اما این پارک 
خیلی شرورانه تر اســت. بیشتر شبیه فرانکنشتاین«. 
من هم با کمال میل قبول کردم. بخش هیجان انگیز 
کار این بــود که خط داســتان را نمی دانســتیم. من 
می پرسیدم: »چه اتفاقی برای دکتر فورد می افتد؟« 
و او می گفت: »جوابی نمی دهم. نمی توانم بگویم«. 
باالخره صبرم تمام شد و گفتم: »ببین! من باید تمام 
جزئیــات قبل و بعــد را بدانم تا بتوانــم در فضای کار 

قرار بگیرم«.
شــما کاراکترهای خاص و متفاوتی را بازی 
کرده اید. فکر می کنید ممکن است بخشی 
گاه  از خصوصیــات آن ها در ضمیــر ناخودآ

شما بوده باشد؟
خیلــی وقت ها دانشــجویان رشــته بازیگــری از من 
می پرســند چگونــه وارد روح و روان کاراکترهــای 
موردنظر می شوم. جوابی که به آن ها می دهم خیلی 
ســاده اســت و آن هــا را متعجــب می کند. بــه آن ها 
می گویــم نمی توانیــد چنین کاری کنیــد و انجام آن 
غیرممکن است. بازیگری کاری خیالی است. علتش 
هم این است که همیشــه این خود شمایید که جلوی 
دوربین ظاهر شده و در قالب افراد مختلف می روید. 
زمان بازی در نقش، باید با متن فیلم نامه کاماًل آشــنا 
باشــید و به صورت غریزی به آن اعتماد کنید؛ درست 
مثل قدم زدن یــا رانندگی. بچه ای راه رفتن را به آرامی 
یاد می گیرد، ولی همه ما صبح ها پس از بیدارشدن از 

خواب، راه می رویم. بازیگری برای من چنین چیزی 
اســت. همیشــه ســر صحنه فیلم بــرداری از حضور 

دوربین آگاهم و آن را حس می کنم.
از بازی در نقش آلفرد هیچکاک بگویید.

راستش را بگویم وقتی ســاخت فیلم تمام شد خیلی 
می ترسیدم. با خودم می گفتم فرار کنم و بروم در قطب 
شــمال زندگی کنم. نمی دانستم دقیقًا نتیجه کار چه 
شده است. فیلم را که دیدم، خیالم راحت شد. از کار 

راضی هستم.
فکر می کنید خــود هیچکاک هم اگر فیلم 

را می دید از شما راضی بود؟
به نظرم بله. چون حس می کنم وقتی دارید با استادی 
کار می کنید، با کارگردانی مثل او، نیاز به بازی کردن 
ندارید. هیچکاک عقیده داشــت این دوربین اســت 
که بازیگــر را هدایت می کند. وقتــی »روانی« را نگاه 
می کنید متوجــه چیزهای عجیبی می شــوید، مثل 
کات ها یا کلوزآپ های عجیبی که موجب ایجاد حس 
منفی در تماشاگر می شــود. هیچکاک معرکه بود. او 
می دانســت باید مثاًل از کدام زاویه نما را بگیرد تا اگر 
می خواهد بازیگری شــبیه قاتل باشــد، شــبیه قاتل 
بشود. به نظرم از کار با هیچکاک لذت می بردم. من با 
آنا میسی که در »جنون« بازی کرد آشنا بودم. یک بار 
از او پرســیدم هیچــکاک چطور آدمی بــود، او گفت 
هیچــکاک مثل یک پدیده بود، اصاًل الزم نبود برایش 

بازی کنــی. می رفتی ســر صحنه و می گفــت اینجا 
بایســت و بشمار ســه، به سمت قفســه کتاب ها برو، 
دوربین خودش دنبالت می آید. او دقیقًا می دانســت 

چطور قاب هایش را ببندد. 
از بیــن کارگردان هایــی کــه بــا آن هــا کار 
کرده ایــد، کدام یــک بــه نظر شــما شــبیه 

هیچکاک است؟
جاناتان دمــی. جاناتان دمی در تدویــن فیلم هایش 
بســیار دقیق و بی رحم اســت. سر ســاخت »سکوت 
بره هــا« او فقــط آن چیزی را که می خواســت ببیند، 
به مــن می گفت. بــه من آزادی مــی داد، امــا دقیقًا 
می دانســت چــه می خواهــد و فقــط هم همــان را 

می خواست.
 شخصیتی از فیلم های قبلی تان وجود دارد 

که بخواهید دوباره مالقاتش کنید؟
نه اصاًل. تازه اشــتباهی کردم و آن ایــن بود که دو بار 
بازی در نقــش هانیبال لکتــر را پذیرفتم که باید فقط 

همان یک بار بازی می کردم.
اســتفاده  اینترنــت  از  زیــاد  می گوینــد 
نمی کنید. از تکنولوژی خوشتان نمی آید؟
اتفاقًا این طور نیســت. با آیپدم کتــاب می خوانم. از 
اینترنت هم اســتفاده می کنم اما نــه زیاد، چون فکر 
می کنم بــه نوعی کم رویــی یا کناره گیــری از چیزها 

دچارم. کاری اش هم نمی شود کرد.

آنتونی هاپکینز از دنیای بازیگری اش می گوید: 

گپی با هانیبال
آمدیم بــا دیگر همکاران  سحر بختیاری

از دفتر روزنامه بیاییم بیرون که ســردبیر 
دم در متوقفمــان کردند و فرمودند از این 
بــه بعــد ورود و خــروج از ایــن در رایگان 
نخواهــد بود. گفتیــم یعنی چــه؟ گفتند 
یعنی بایــد عوارض بدهیــد. قانون جدید 

وضع شده است.

 عوارض هفت دست، 
یارانه هیچی

این قانون جدید از کجا اومده؟
اخبــار مملکت رو دنبــال می کردیــم دیدیم با 
عــوارض و یارانه، ایــده خوبــی زدن. باالخره 
روزنامــه هــم خــرج داره. فکر کردیــن میایید 
اینجــا ســه تــا قــوری چایــی بــا دوتــا کارتن 
کجــا  از  پولــش  می خوریــد،   بیســکویت 

میاد؟
ما فکر می کردیم بودجه داریم.

بودجــه دیگه جوابگو نیســت. باید هزینه های 
روزنامه از یه جایی دربیاد باالخره.

از جیب ما آخه؟ ما بــا حقوق روزنامه 
کم هم میاریم بعضًا.

اونم قراره به زودی قطع بشــه. اصاًل چه معنی 
داره دانشجویی که داره برای دانشگاهش کار 

می کنه پول هم بگیره؟
یعنــی با این اوصــاف چایی هم دیگه 
نمی شــه بخوریــم؟ حکــم ســوخت 

داشت برای ما.
چرا ولی پول خودش و قنــدش و لیوان و حتی 
اون ریکایی که باهاش قوری رو می شوریم، باید 
لحاظ بشــه. اینا همه داره تو اساسنامه امسال 

روزنامه اضافه می شه.
چی شــد که روزنامــه این قدر بی پول 

شد؟
تقصیر خودتونه. صد بار گفتم برید از اون باجه 
قرمزهــا روزنامه برداریــد پولــش رو بذارید که 

درآمدزایی بشه.
از روزنامــه بریــم   اگــه کاًل بذاریــم 

چی؟
می تونید برید، ولی واســه اونم یــه مبلغی باید 

پرداخت بشه.
زیاده؟

نه خیلــی. ولــی فکــر کنــم بعــدش این قدر 
 ســبک می شــید که بایــد مواظب باشــید باد 

نبردتون.
 باشــه عوضــش می ریــم یــه روزنامه 

بهتر.
بعیــد می دونم. مــا یــه کاری کردیــم که هیچ 

روزنامه ای راهتون ندن.
نمی شــه این طوری که. مــا اعتراض 

داریم.
می تونید برید پیش مدیرمسئول. البته ایشون 
در جریان هســتن. فوقش براتون سوت بلبلی 
میزنن. حاال هم زود باشــید رد کنید بیاد، باید 

برم بدهی هام رو صاف کنم.

گــــــــــــفت وگـــــــــــو 96 دی   5 سه شنبه    750 شماره  بگو مگو
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پیشنــــــــــــــــــــهاد

در اتاق پشــت لپ تاپ  نشسته ایـــــــم. درس پیشنهاد
می خوانیم. فیلــم می بینیم. با گوشــی با 
دوســتمان چــت می کنیــم. در افکارمان 
غرقیم. فکرمان هزار جا است. فالنی از من 
خوشــش می آید؟ با کوئیز فــردا چه کنم؟ 
پروژه فالن درس چه؟ ریشم را چگونه بزنم 
بهتر اســت؟ هــزاران فکــر... امــا ناگهان 
صدایی مخوف ما را می ترســاند. پنجره ها 
می لرزند. زمیــن و زمان تــکان می خورد. 
نفسمان حبس می شــود. دلمان می لرزد. 
گوشی را کنار می گذاریم. فکرمان متوقف 
می شود. از خانه بیرون می آییم. زلزله! ما و 
هزاران آدم هراسان دیگر. در لحظه زلزله به 
چه فکر کردیم؟ به کوئیز فردا؟ به پروژه فالن 
درس؟ به ظاهر؟ به دیگری؟ اکهارت تولی 
می گویــد: »آن لحظه ما بــه هیچ چیز فکر 
نکرده ایم و آن لحظه زندگی حقیقی است«.

لحظه حال و نیروی حال
»من تا سی سالگی در شرایطی پراضطراب 
زندگی می کردم. شــرایطی که بســیاری را 
از فرط افســردگی به سوی خودکشی سوق 
می داد. اکنــون، وقتی درباره  آن ســال ها 
حــرف می زنم، احســاس می کنــم درباره  
زمانی در گذشته های دور و یا درباره  زندگی 

یک آدم دیگر صحبت می کنم.
یک شــب، بعد از بیســت ونهمین ســالروز 
تولــدم از خواب پریــدم و احســاس کردم 
به شدت هراســانم. پیش از آن نیز با حالتی 
مشــابه همان حالت، از خواب  پریده بودم، 
اما این بار حالتی داشــتم کاماًل متفاوت با 

دفعه های پیشــین. بیشتر ترســیده بودم. 
سکوت شــب، طرح شــبح وار اثاثیه  اتاق، 
صدای قطاری که در آن دورها می گذشت؛ 
همه چیــز چنان بیگانه با من، دشــمن من 
و بی معنا به نظر می رســید کــه از دنیا بیزار 
شــدم. بیش از هر چیز از وجود خودم بیزار 
بودم. به خودم گفتــم: چرا باید این زندگی 
پر از نکبت را تحمل کنم؟ چرا به این تالش 
و تقالی بیهوده ادامــه دهم؟... و آن لحظه 
شروع پی بردن به نیروی حال بود«. حالتی 
که اکهارت تولــی در ابتدای کتاب »نیروی 
حال« به آن اشــاره می کند، شــبیه حالتی 
اســت که به همه مــا در هنگام وقــوع زلزله 

دست داد.
صحبت و تحلیل کتــاب »نیروی حال« کار 
مشکلی است، چراکه سخنان اکهارت تولی 
باید بارها خوانده شود تا درک شود. خود او 
در میان سطور کتابش عالمت هایی به شکل 
»***« گذاشته است تا مخاطب وقتی به این 
سطور رسید، خواندن را قطع کند، مدتی به 
تأمل بنشیند و با خود خلوت کند و نکاتی را 
که اکهارت تولی در کتاب می گوید، با خود 
تمرین کند. اما در این یادداشت سعی بر این 
است که نکات مهم این کتاب گوشزد شود 
تا مخاطب تشنه زندگی، خود سایر نکات را 

جست وجو کند و کتاب را بخواند.
بــه عقیده اکهــارت تولی، زمان گذشــته و 
آینــده ای وجود ندارد. آنچه هســت اکنون 
اســت. او بــا آوردن مثال هایی از مســیح و 
موالنا و دیگر عرفا به این نتیجه می رســد که 
زندگی ای که به راستی زیسته می شود، همان 
لحظه حال است. درست مانند لحظه زلزله و 

چند ساعت بعد از آن که تمام وجود ما درگیر 
اکنون است. آیا زلزله بزرگ تری در کار است؟ 
آیا زنده می مانم؟ و سؤاالت دیگری که ریشه 
در حال دارند. اما اگر این حال اندیشی و این 
زیستن در حال در تمام زندگی ما گسترش 
یابد، چه رخ می دهد؟ جواب ســاده است: 
در بعد فیزیکی تمرکز ما باال می رود و در بعد 

متافیزیکی انسانی معنوی تری می شویم.

 چه چیزی ما را از زندگی در حال 
جدا می کند؟

فکر، فکر، فکر، فکر، فکر، فکر، فکر! پاسخ 

اکهــارت تولی این اســت. او میــان ذهن/ 
عقل، فکر/ اندیشــه و نفس/ هستی آدمی 
تفاوت قائل است. منشــأ فکر، ذهن است 
و ریشــه در نفس آدمی دارد و این ها بســیار 
مذموم اند. اما منشــأ اندیشه، عقل است و 
ریشــه در هســتی آدمی دارد. وقتی آدمی 
در هستی خود غوطه ور است، می اندیشد 
و در حــال زندگی  می کند و اختراع ها انجام 
 می دهد و کشفیات می کند. اما این افکاری 
کــه دائمًا و هــر لحظــه در ذهن  ما شــکل 
می گیرد، مغز و روح ما را خســته می کند و 

نابودمان می کند.

اکهارت تولی ذهــن را خیالی و موهومی 
و جدا از آدمی و هســتی او می داند. این 
ذهن اســت که برای انسان، خصلت های 
اعتبــاری مانند دکتــر و مهنــدس ایجاد 
می کنــد و او را اســیر دنیا می کنــد و به او 
اجازه پــرواز نمی دهــد. تولــی می گوید 
قلمرو هســتی انســان بســیار پهناورتر از 
قفس نفــس و ذهن اوســت و او زمانی از 
این ذهن و فکر و زندگی در گذشته و آینده 
رهایی می یابد و بــه حال می پیوندد که به 
قول جــالل الدین محمد بلخــی بر نفس 

خویش بمیرد.

نگاهی به کتاب »نیروی حال« نوشته اکهارت تولی
زلزله ما را به زندگی چسباند

96 دی   5 سه شنبه    750 شماره 

ساخت فیلم از روی کتاب داستان روشی معمولی است، اما از 
صفر تا صد می تواند خوب یا بد از کار درآید. »دختری در قطار« 
از آن فیلم هایی است که خیلی خوب از کار درآمده است. فیلم، 
داستان زندگی سه زن است که به صورت بسیار هوشمندانه ای 
تالقی پیدا می کند. نام فیلم از اینجا آمده اســت که دختری 
هر روز صبح مســیری را با قطار طی می کند و در مسیر، خانه 
ســابقش را نگاه می کند که درحال حاضر شوهرش با همسر 
جدیدش در آن زندگی می کنند. نگاهی توأم با حسرت و نفرت. 
داستان پلیسی می شود، ولی نه تا آن حد که بگوییم ژانر اصلی 

فیلم باشد. بیشتر هیجانی است تا پلیسی. 
فیلــم کاماًل باورپذیر اســت و نقطــه اوج آن، گره های فیلم را 
به خوبی باز می کند. در فیلم داســتان زندگی زنی را می بینیم 
که همســر دوم مردی می شود که به شدت فساد اخالقی دارد 
و همچنین بســیار ریاکار است، داســتان زنی که پرستار بچه 
است و داســتان افول اخالقیات و زندگی که متعاقب آن هیچ 
افق روشــنی پدیدار نیست. مخاطب با 
فیلم همراه می شــود و تا حــدود زیادی 
می تواند هم ذات پنداری کند. این روزها 
با پیشــرفت های فراوانی کــه در زمینه 
ســاخت فیلم در هالیوود اتفــاق افتاده 
است، گاه شــاهد آنیم که داستان ارزشمندی در کار نیست و 
فقط محو تکنیک ساخت شده ایم، اما دختری در قطار انصافًا 
فیلمی اســت که به واسطه داستان بســیار قوی که برگرفته از 
رمانی با همین نام است ترکیب خوشایندی پدید آورده است. 
بازی امیلی بالنت در نقش اول فیلم هم بسیار هنرمندانه است.

)The Girl on the Train )2016(( دختری در قطار

زمستان هم آمد و برف نیامد! یکی از مغفول مانده های این 
روز های ما جای خالی غذا های سنتی در سفره هایمان است. 
این هفته طرز تهیه خورشت به را به گونه ای کمی متفاوت تر 
از آنچه شاید تاکنون درست کرده باشید، آموزش می دهیم. 
ابتدا پیازی چاق وچلــه را ریزریز کنید و در تابه با حرارت کم 
و با روغن حیوانی یا اگر نداشــتید با کره تفت دهید. پیاز ها 
که طالیی شــد، قطعات گوشــتی را که به صــورت قیمه ای 
خرد شده اســت به آن اضافه کنید و یک ربعی به همراه پیاز 
تفــت دهید. در این قســمت نمک و زعفران بــه میزان الزم 
اضافه کنید.  اگر گوشــت قرمز نداشتید می توانید با سینه 
مرغ از اســتخوان جداشده همین کار را انجام دهید. وقتی 
گوشــت کمی آب انداخت یک قاشــق غذاخوری به آن رب 
گوجه فرنگــی اضافه کنید و ده دقیقه دیگر تفت دهید. پس 
از آن نیم لیتــر آب به مخلوط درست شــده اضافــه نمایید و 
بگذارید یک ساعت با شعله ریز جوش بخورد. سپس به را که 

پوست گرفته و رنده کرده اید، به معجون 
به دست آمده اضافه کنید. حال باید یک 
ســاعت دیگر بگذارید بگذرد تا غذا به 
قول قدیمی ها جــا بیفتد. اگر از دیگ 
مسی استفاده کنید رنگ قرمز قشنگی 

به غذا داده می شــود. خورشت را با کته ای تهیه شده از برنج 
خوش عطر شــمال همراه کنید و با دوغ مزین به نعنا و عرق 
کاکوتی نوش جان کنید و در زمستان نه چندان سرد در کنار 

عزیزانتان لذت ببرید. 
خوبه دیگه! تخم مرغ که نداشت! گفتیم گوشت...

به بخور تا حال و روزت به شود

»عقل ســالم در بدن سالم است«. این جمله کلیشه ای بارها تکرار شده 
است، اما تا زمانی که بشر روی این کره خاکی می زید، باید تکرارش کرد و 
به خوبی به آن عمل کند. ایام امتحانات نیز زمان حساسی است که باید در آن 
سعی کنیم با داشتن تغذیه سالم، بدنی سالم داشته باشیم تا بهتر امتحان 
بدهیم. در زیر چند توصیه تغذیه ای در وعده های مختلف آمده اســت:

صبحانــه: به علــت استرســی که 
داریــم ممکــن اســت از صبحانــه 
طفــره برویــم. امــا این کار بســیار 
غلط اســت. خوردن خرما و عســل 
در صبح بســیار انرژی بخش است. 
همچنیــن مصرف نان شــیرمال و 
نان روغنی بسیار می تواند اشتهاآور 
و زیبا باشــد. حتی در بعضی منابع 
پزشکی، موز و سیب و جوانه گندم را 

صبحانه ای کامل دانسته اند.
دهونه )میان وعده بین صبحانه 
و ناهار!(: بهتر است خوراکی های 
شــیرین و شــور ماننــد چیپــس و 
کیک هــای بیرونی مصرف نکنیم و 

به جای آن میوه و سبزی بخوریم.
ناهــار: تغذیه از آبزیان بســیار مفید 
اســت. گیاهان پخته مانند کلم هم 
خــوب خواهد بــود. ســعی کنید از 
غذاهای حجیمی مثل پیتزا و ساندویچ 

بپرهیزید. بهترین و مغذی ترین غذا که 
دارای کربوهیــدرات فراوان اســت، 

ماکارونی است.
عصرانه: خوردن آجیــل و لبنیات 
می تواند مفید باشــد. اما باید دقت 
کنید که خــوردن خوراکی هایی از 
قبیــل چیپــس و پفــک چیزی جز 

چاقی را عاید کسی نمی کند.
شــام: اگر خوردن عصرانــه باعث 
شده اســت میلی به شــام نداشته 
باشــید، الزم نیست شــام بخورید. 
اما خوردن شــام کــم و مقوی برای 

سالمتی بسیار مفید خواهد بود.

در امتحانات چه بخوریم؟



صفحـــــــه آخـــــــــر

778...09۲1: سخته هر شنبه و سه شنبه منتظربودن، 
ســخت تره نســخه کاغــذی روزنامــه رو نداشــتن، 
 ســخت ترینه عضــوی از روزنامــه شــریف نبــودن...  
#کنکوری_ارشد_کامپیوتر_97 هــــی دنیا. 
  ظاهرًا شــرط الزم و کافی برای عضویت در 
روزنامه، مهندسی شیمی بودنه! شما فقط می تونی 

یه مخاطب عادی باشی.
795...0911: آقا نمی شــه کل روزنامتون رو این یارو 

افروئه بنویسه؟ فقط یه ستون از صفحه آخرتون ارزش 
خوندن داره انصافا.

  نه نمی شه. ایشون غالبًا شب آخر متناش 
رو می ده، درحالی که خسته است و سهو قلم داره! 

501...0914: وقتــی از آسانســور کتابخونه مرکزی 
اســتفاده می کنیم )البته اگه بشــه(، زمانــی که باال 
می ریــم قدمون کوتاه می شــه و وقتــی میاییم پایین 

قدمون بلند می شه. از بس شتابش زیاده المصب.

 g قربــون ذهن شــریفیت برم! بگــو که  
رو 10 نگرفتــی چون اگه 9/8 بگیری بســاط به کل 

عوض می شه.
4۲8...0919: کســی هســت بــه فکر قــوت غالب 

دانشجویان )تخم مرغ( باشه؟
غوغای روحانی نگر! سیالب طوفانی نگر...

  وزیــر علــوم: دانشــجویان بــا دقت قوت 
غالبشان را انتخاب کنند.

اس ام اس

عکس و مکث

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

11

1۲

1۴

 8

نوشته های کرانه ای

ببخشید شما ...

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

شماره های روزنامه  100066166006 و 0۲166166006  

زیرزمین دانشکده شیمی شاید به ظاهر جای خیلی پرتی باشد، ولی برای خودش عظمتی دارد. اما این مهم نیست، مهم مردی لوتی منش 
و خوش اخالق است که سال 55 به دانشگاه آمد و سال هاست در کارگاه آنجا خدمت می کند. با علی محمدی، از خوب های خانواده شریف 

بیشتر آشنا می شویم.

اگر به ســال 55 بازگردید باز هم 
شریف را برای کار انتخاب می کنید؟

قطعًا بله. من قبل از مشغول به کارشدن در شریف، 3 سال 
در کارخانه ای در جاده ساوه کار می کردم و محیط های 
کارگــری را دیــده بودم، امــا فضای علمی و سیاســی 
دانشگاه برایم جالب بود.  تفاوت دیگری که دانشگاه با 
کارخانه داشت، این بود که در کارخانه یک کار مشخص 
و تکراری برای همیشه داشتیم، ولی در دانشگاه هر روز 
با کار جدیدی روبه رو می شدیم و این باعث می شد از کار 

خسته نشویم.
خفن تریــن ســوتی هایی کــه در ســال های 
خدمت، از دانشجوها دیده اید چه بوده است؟
همواره دانشجوهایی هستند که هیچ دغدغه ای جز نمره 
ندارند. مواردی را دیده ام که دانشجوی رشته مهندسی 
در دانشگاه شریف فرق فازمتر با پیچ گوشتی را نمی داند. 

یا موارد مشابه.
از استادان چه سوتی های دیده اید؟

پروژه ای داشــتیم بــرای 16 ســوپاپ کردن موتورهای 
احتراقی که استاد این پروژه روزی پیش من آمد و گفت  
centerیاب بیاور. من چنین اصطالحی نشنیده بودم. 
اما وسیله ای داریم به اسم مرکزیاب؛ درحالی که منظور 
ایشان مرکزیاب هم نبود و مرغک دستگاه را می خواست!
خودتان چه ســوتی ای داده اید که صدایش را 

درنیاورده اید؟
ســوتی که خیلی داده ام. اما موردی که بخواهم اشاره 
کنم، زمانی بود که اســتاد پروژه موتوری را به من داد تا 
برای کنترل سرعت روی وسیله سوار کنم و به جای موتور 

آن را روی اگزوز سوار کرده بودم.
اگر 5 میلیارد پول داشته باشید چه می کنید؟
بسیار مشتاقم بتوانم کاری کنم که عده ای مشغول به کار 
شوند. درصورتی که چنین پولی داشته باشم، کارگاهی 

می زنم تا عده ای در آن مشغول به کار شوند.
در دوران هــای مختلف بهترین دوران را کی 

می دانید؟

دوران بعد از انقالب. بعد از انقالب انگیزه مضاعفی در 
من ایجاد شده بود و دوست داشتم تا بیشتر به دانشجوها 
یاد بدهم و آن دوره برایم خیلی لذت بخش بود و با شهید 

شوریده کارهای زیادی کردیم.
فرق دانشجوهای قدیم با االن چیست؟

دانشجوهای قبل از انقالب بدون استرس کار می کردند 
و درنتیجه بیشــتر به دنبال یادگیــری بودند. ولی االن 
به خاطر اینکــه تضمین شــغلی ندارند، دانشــجوها، 
مدام نگراننــد و به دنبال مدرک گرفتــن و آمادگی برای 
مهاجرت به خارج از کشــور هســتند و این اصاًل وضع 

امیدوارکننده ای نیست.

لوتی خوش برخورد

 تابلویی آشنا 
 برای بچه های 
مهندسی شیمی

آخرین امید برای یافتن وسایل 
گمشده در این دانشکده، 

همه و همه ختم می شود به 
این تابلوی سبز بدقواره، تا 

شاید عزیزی را به گمشده اش 
بازگرداند. )اون باالیی دست 

چپ عالیه! یه سری چیز پیدا 
شده، لطفًا مراجعه کنید...(

 پند آخر: نه فرودگاه باش 
و نه زنگ تفریح!

در  پیــش  ســال  بیســت 
مــادرت  شــریف عاشــق 
شدم. هم کالســی ام بود. 
متفاوت از تمامی دختران 
شریف. می گفتم زندگی با 
تو قشنگ تر است. می گفت حق داری! جلوتر 
رفتیــم. آن موقــع »جاســت فرند«، »دوســت 
معمولــی«، »دوســت اجتماعــی« و... وجود 
نداشــت. بــرای همیــن باالتریــن اتفاقی که 
می توانست بیفتد، این بود که گزینه ازدواجش 
باشــم! حاصل آن ازدواج تو شدی. اما مادرت 
چیز بیشــتری از زندگی می خواست. با ازدواج 
گولش زدم تا تمامش را داشــته باشم. درسش 
تمام شــد. گفت می خواهم بروم. گفتم کجا؟ 
گفت خــارج؟ گفتم چــرا؟ گفــت می خواهم 
پیشــرفت کنم. گفتم همین جا پیشرفت کن. 
گفت نمی شود. گفتم پس تکلیف این بچه چه 
می شود؟ گفت تو هستی. گفتم یعنی بی مادر 
بزرگ شود؟ گفت خیلی از آدم های موفق جهان 
بدون مادر، بزرگ می شــوند. گفتم می  خواهم 
بچه ام موفق نشود، ولی با مادر بزرگ شود. گفت 
همیشه حرف تو نیست. گفتم من چی؟ گفت تو 
چی که چی؟ گفتم من چه می شوم؟ شوهرت، 
معشوقت؟ گفت درس مهم تر است. گفتم االن 
می گویی؟ گفت دوســت ندارم وابستگی هایم 

باعث شود تا پیشرفت نکنم...
دو ســال بعد رفتم دانشگاه هنر. شریف را تمام 
نکــردم. خاطــرات مــادرت در شــریف خفه ام 
می کــرد. تازه داشــتم با خــود جدیدم آشــنا 
می شــدم که با دختر دیگری آشــنا شدم. گرم 
و خوش مشــرب. هر چیزی که تــا آن زمان در 
زندگــی ام حس نکرده بودم بــا او تجربه کردم. 
می گفتم با تو زندگی قشنگ تر است. می گفت 
با تــو هم همین طــور. ازدواج کردیم اما دوامی 
نداشت. زمان دانشــجویی در کارهای بچه ها 
بازی می کرد. بازیگری می کرد اما نه به شــکل 
حرفه ای. چند سال پس از ازدواج کارش گرفت. 
انتخاب شد برای فیلمی سینمایی. کار بعدی، 
کار بعدی و کار بعدی. شب ها دیر می آمد. بعدها 
روزها هم نمی آمد تا اینکه یک روز آمد و گفت این 
رابطه تمام است. من مدت هاست دارم با فالنی 
زندگی می کنم. گفتم پــس من چی؟ گفت تو 
چی که چی؟ گفتم من چه می شوم؟ شوهرت، 
معشــوقت؟ گفت من همیشه دوستت خواهم 
داشــت. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی هر وقت 

خواستی می توانیم همدیگر را ببینیم...
تحصیل، کار، ازدواج، فرزند و مرگ. نقاط مهم 
چرخه  زندگی همین هاســت. از دوتای اولش 
خیالم راحت اســت. به دوتــای آخر هم فکری 
نمی کنم چون فرصتی نیست تا آن دو نقطه از 
زندگی تو را ببینم. اما نقطه  وســط و مهم ترین 
نقطه... مواظــب باش تا فرودگاه شــریفی ها 
نشــوی و از طرفی مواظب باش تا زنگ تفریح 

هنری ها نباشی. 

این شماره  از روزنامه تقدیم می شود به خداحافظی که چه سخت است وقتی کسی را دوست داشته باشی و دیگر 
نتوانی تا مدتی او را ببینی. تقدیم می شــود به کســانی که در این مدت سوژه شــدند و از ما رنجیدند، بخشیدند. 
تقدیم می کنیم به کســانی که به علل محدودیت های اجرایی از قلم افتادند. تقدیم می شــود به کسانی که بدون 
چشمداشت به ما پیشنهاد دادند، با ما همکاری کردند یا از ما انتقاد کردند و به ما روحیه دادند. درنهایت، آخرین 
شماره روزنامه در نیم سال اول تقدیم می شــود به چشمان مهربان شــما که بهانه بودن ما هستند. دلمان برایتان 

تنگ می شود. تا دیدار بعد حاللمان کنید.

تقدیم می شود به ...  دانشگاه صنعتی شریف
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