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بازی رسانه در 
رتبه بندی  دانشگاه ها

عرض از مبدأ، چند تومان؟
هفته پیش، اســتاد شنای 
تربیت بدنی در جلسه آخر 
کالس همــه را جمع کرد و 
گفت که ترم های گذشــته 
تنهــا یک نوع کالس شــنا 
داشــته اند، ولی به علت اختالف ســطحی که 
بیــن بچه ها بوده، این ترم، درس را در دو قالب 
مبتدی و پیشــرفته ارائه کرده اند که امتحان و 
طرح درس متفاوتی هم داشــته باشــد؛ اما از 
آنجایی که بچه های ضعیف تر در کالس های ترم 
پیش به هیچ وجه نمره باالی 17 نمی گرفتند، 
ســقف نمــره کالس مبتــدی را روی 17 قــرار 
داده اند! ســپس نظر بچه های کالس شــنای 
پیشــرفته را جویا شدیم. درست برعکس تصور 
نویســنده، تقریبًا تمامی کالس معتقد بودند: 
»بله، حقشان است! اگر امتحان ما را می دادند، 

همین 17 هم نمی شدند و...«.
ســؤالی که بالفاصله به ذهن متبادر می شــود 
این اســت که دانشگاه از دانشجوهایش دقیقًا 
چه می خواهد؟ یا در نگاه کلی تر، هدف نظام 
آموزش چیســت و چــه باید باشــد؟ به همین 
مثال ساده نگاه کنیم. دانشجوها برای ورود به 
دانشــگاه در آزمون سراسری شرکت می کنند 
و با فــرض صحت آزمــون، همه دانشــجویان 
شــریف، در بازه نازکی از ســطح ســواد نظری 
بهره مندند؛ اما چه کســی دانشجوها را از نظر 
توانایی بدنی نیز ارزیابی کرده اســت؟ بدیهی 
اســت عده ای سطح بســیار ضعیف و عده ای 
از ســطحی بســیار قوی بهره مندنــد. حال در 
چنین وضعیتی، هدف ارزیابی چه باید باشد؟ 
حداقل در تجربه فوق، دانشگاه – و عده کثیری 
از دانشجویان- معتقد به ثبوت ارزیابی هستند. 
یعنی مهم نیســت چه کسی از چه نقطه ای در 
نمودار سطح پیشــرفت-زمان شروع می کند؛ 
همــه در زمانــی مشــخص باید شــیب خود را 
به گونــه ای تنظیم کنند که به نقطه یکســانی 
برســند. چنین رویکردی، چــه میزان، ضامن 
عدالــت در نظام آموزش اســت؟ حال بنگریم 
این عرض ازمبدأ در کشــور ما به چه چیزهایی 
بســتگی دارد. در این مورد، افرادی که کالس 
شــنا رفته بودند وضع اولیه بهتری داشــتند. 
به خوبی می توان دید که در بسیاری موارد، پول 
و طبقه اجتماعی تعیین کننده آن عرض ازمبدأ 
است؛ به ویژه در چیزهایی که آموزش عمومی 

برای آن وجود ندارد. 
حال به راستی نظام آموزش از ما چه می خواهد؟ 
دقیق تر که نگاه کنیم، مثال های فراوانی از این 
دست موجود است. حتی در نگاهی کالن تر، 
آمــوزش خصوصی و مؤسســه های آموزشــی 
غیرانتفاعی، روی همان آزمون سراســری هم 
تأثیر خود را گذاشــته اند. ما درگیر سیســتمی 
شــدیم که نه پیشــرفت، بلکه نقطــه پایانی را 
نــگاه می کنــد. حال آنکــه عرض ازمبــدأ را بر 
اساس چیزهایی تعریف می کند که در انتخاب 
خود فرد نیســت، مثل وضعیــت مالی. ما چه 
می کنیم؟ از آنجایی که ما خوش شانس بودیم 

و عرض ازمبدأ های مناسبی داشتیم، هیچ! 

سرمقاله

بر کسی پوشیده نیست که روایت امروز ما  از اصالح طلبی 
صفحه  3 با روایت اواخر دهه 70 متفاوت است ...  

همایش »علوم انسانی برای نخبگان« برنامه متفاوت و 
صفحه  4 بزرگی بود که در بهار 97 در دانشگاه  ...  

سال 79 وارد شــریف شــد و خیلی زود جذب هیئت 
صفحه  7 الزهرا)س(. اول مدت کوتاهی مخاطب  ...  

اینجا کسی را فیلتر نمی کنندتمام قد برای علوم انسانیفردا دوم خرداد است

محمدحسین هوائی

صفحه  ۲ 

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید
تصویر سازی:  میالد مظفری

فصل چهارم  رادیو شریف
هر هفته جمعه شب

کانال تلگــرام رادیــو  را 
دنبال کنید:

@radiosharif

ما را در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید:
@sharifdaily

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com(

آیا خروجی الیدن، معتبر است و باید به آن توجه کرد؟



 2

خالی تر از تابستان
ورودی های 96 احتمااًل فکر می کنند قرار اســت واحدهای متعددی را در تابستان 
بگذرانند و ترم های بعد خود را سبک کنند؛ اما زهی خیال باطل. سال های بسیاری 
است که در شریف به جز تعدادی آزمایشگاه و کارگاه و واحدهای این چنینی در تابستان 
چیزی ارائه نمی شود. همچنین دانشجویانی که می خواهند پروژه و کارآموزی خود را 

در تابستان بگذرانند، از االن باید سراغ آن بروند و پیش زمینه ها را فراهم کنند. البته برای کارآموزی هر دانشکده 
برای خود قوانینی تصویب کرده که کار را بر دانشجویان سخت کند! مثاًل در یکی از دانشکده ها قانونی تصویب 
کرده اند که به سبب آن شما اگر در دروس تخصصی فقط یک ترم عقب افتاده باشید نمی توانید کارآموزی بردارید.

ماه ضیافت 
با آمدن ماه رمضان مراســم ها شکل خاصی به خود می گیرد و شام و عصرانه جای 
خود را به افطاری می دهد. هر ســاله دانشــجویان دانشکده ها دور سفره افطاری 
جمع می شــوند و از این ضیافت الهی بهره می برند. امســال هم مانند سال های 
گذشــته این ضیافت  ها برقرارند. امروز سفره افطاری دانشکده هوافضا در فضای 

ســبز جلوی دانشکده پهن می شود. قبل از افطاری هم ســاعت 18:30 در سالن سمعی بصری دانشکده 
جلسه پرسش وپاسخ با مســئوالن دانشکده برگزار می شود. فردا صنایعی ها دور هم جمع شده و این سنت 

حسنه را به جا می آورند. دانشکده مهندسی شیمی و نفت هم روز 6 خرداد این ضیافت را برگزار می کند.
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در هفته ای که گذشــت رتبه بندی جدیدی از دانشــگاه های کشور اعالم شد که در آن دانشــگاه هایی مثل امیرکبیر و تهران یک سروگردن  باالتر از شــریف قرار گرفتند. رتبه بندی مؤسســه الیدن، توانست توجه رسانه ای ایجاد کند. حتی سرپرســت پایگاه استنادی علوم جهان گزارش
اسالم هم درباره آن صحبت کرد. اما آیا داستان همان گونه است که اعالم کرده اند؟ آیا شریف، قافیه را به رقبای سنتی اش واگذار کرده است؟

الیدن کجای قضیه است؟
الیدن از سال 2012 وارد گود رتبه بندی دانشگاه ها 
شــده اســت. اما این نظام رتبه بندی چقــدر معتبر 
است؟ مدیر روابط بین الملل دانشگاه می گوید خیلی 
از دانشــگاه های معتبر، سه نظام رتبه بندی را مالک 
عمــل قرار می دهنــد؛ QS، تایمز و شــانگهای. این 
نظام ها جامع تر اســت و آموزش، پژوهش، فناوری، 
وجهه بین المللی، ارتبــاط با صنعت و حتی مواردی 
مثل اســتخدام فارغ التحصیالن را لحاظ می کنند. 
حال جایگاه الیدن کجاســت؟ دکتر سیمچی، مدیر 
امــور بین الملــل دانشــگاه می گوید الیــدن از نگاه 
شــریف و خیلی از دانشگاه ها اعتباری ندارد. چراکه 
اواًل بیشــتر به نسل دوم دانشــگاه ها نظر دارد، حال 
آنکــه االن نســل چهارم مطرح اســت. روی پژوهش 
صرف متمرکز اســت و فنــاوری را لحاظ نمی کند. به 
کارآفرینی، ترازمحــوری و وجهه بین المللی توجهی 
ندارد و برای ارتباط با صنعت و در خدمت جامعه بودن 
دانشــگاه امتیازی قائل نیســت. همچنیــن یکی از 
تفاوت های معنی دار الیدن با ســایر مؤسســات این 
اســت که برخالف بقیــه، خودش اطالعــات الزم را 
اســتخراج می کنــد و دانشــگاه ها در ارائه اطالعات 

نقشی ندارند. 
ماجــرا وقتی جالب می شــود که لیســت رتبه بندی را 
مرور می کنیم. دانشگاه ســائوپائولوی برزیل رتبه 8 و 
دانشگاه ســئول رتبه 9 را داراست. اما MIT رتبه اش 
56 و Caltech 192 است. چندین دانشگاه چینی هم 
در 50تای اول جا خوش کرده اند که شــاید اسمشان 
هم به گوش خیلی ها نخورده است. در چنین وضعی 
است که دکتر سیمچی می گوید با چنین معیارهایی، 

رتبه خوب داشتن فضیلت نیست. 

ما کجای داستانیم؟
ماجــرا به اینجــا که می رســد، لبخند به چهــره دکتر 
ســیمچی می نشیند و اطالعات خوشــایندی را بیان 
می کند. به گفته او در نظام QS ما باوجودی که دانشگاه 
صنعتی هســتیم و جامع نیستیم با رتبه 485 در ایران 
اولیم. در رتبه بندی موضوعی، ســه دانشــکده برق، 
شــیمی و مکانیک هستند. امســال برای اولین بار در 
QS در رتبه بندی golden age universities جزء صد 
دانشگاه برتر دنیا هستیم. این عصر طالیی سال های 
حدود 1964 تا 1979 را شامل می شود. در رتبه بندی 
تایمز در حوزه علوم مهندســی شریف در رتبه 301 تا 
400 در کشور اول است. در شاخص استخدام پذیری 
فارغ التحصیــالن، فقــط دو دانشــگاه در رتبه بندی 
هســتند: شــریف و تهران. در زمینه ارتباط با صنعت 
ما رتبــه 38 دنیا را داریم. گفتنی اســت در رتبه بندی 
شــانگهای، امسال برای اولین بار می خواهیم مدارک 

الزم را ارسال کنیم. 

از نرخ روند چه خبر؟
واقعیت این است که در رتبه بندی های معتبر، شریف 
همواره در بین دانشــگاه های فنی مهندســی کشور، 
اول است و به نوعی با خودش رقابت می کند. نگاهی 
به ســابقه رتبه شــریف نشان می دهد ســیر صعودی 
چند ســال پیش جای خــود را به رونــدی ثابت داده 
است. در این زمینه دکتر سیمچی از طرح ارتقا به تراز 
بین المللی بر اســاس 43 شاخص تعیین شده توسط 
وزارت علوم خبر داد که به صورت جدی در حال انجام 
اســت. او یکی از نقطه ضعف های عمــده را در جذب 
دانشجوی خارجی دانســت و آن را با محدودیت های 
زیرساختی مرتبط کرد. دانشــگاه در همین چند ماه 
گذشته تابلوهای خود را دوزبانه کرده است. از همین 
موضوع ساده شــروع می شــود تا خوابگاه، وضعیت 
بیمه و حســاب بانکی. در پردیس اصلی برابر مصوبه 
شورای عالی انقالب فرهنگی اجازه ارائه درس به زبان 
انگلیســی وجود ندارد و با این محدودیت ها، بایستی 
پردیس کیش را فعال تر از قبل کرد. تحریم دانشگاه هم 

مزید بر علت شده تا اوضاع را سخت تر کند.
مدیــر روابــط بین الملل از یک ســری ریزه کاری ها در 
اعالم اطالعات به مؤسســات گفت که می تواند مؤثر 

باشــد. مثاًل تعداد دانشجویان پسادکتری مهم است. 
یا تعداد دانشــجویان پردیس ها به گونه ای اعالم شده 
که نســبت اســتاد به دانشــجو را کاهش داده است. 
همین ریزه کاری ها باعث شده است سال پیش کارگاه 

آموزشی QS در دانشگاه برگزار شود.

به جای کالم آخر
دانشــگاه ها رفتار و راهبرد رســانه ای کاماًل متفاوتی 
در پیش گرفته اند. دانشــگاهی مثــل  امیرکبیر رابطه 
خیلی پررنگی با صداوســیما و در گام بعد رسانه های 
خبری تعریف کرده اســت و ما به طور مستمر شاهدیم 
بــرای اولین بــار در ایــران و حتی جهــان، اتفاقی در 
امیرکبیــر رخ داده اســت. بــه ریز و درشــتی خبر هم 
کاری ندارند. انعکاسش باید پررنگ باشد. اما شریف 
چنین مســیری را انتخاب نکرده و ترجیح داده است 
در قامت کت وشلواری شیک پوش با رفتاری متین در 
انظار ظاهر شــود. ســعی کرده به جای حضور پررنگ 
در هــر جا و به هر بهانه ای، در بزنگاه ها به صورت مؤثر 
وارد شــود. مســیری که هرچند در فضای بین الملل 
آکادمیک کاماًل پذیرفته اســت، بایــد مواظب بود در 

شلوغ بازی های رسانه ای گم نشود.

آیا خروجی الیدن، معتبر است و باید به آن توجه کرد؟

بازی رسانه در رتبه بندی دانشگاه ها
Ó	 ماه رمضان آمد و نشــریات نیــز هم زمان با

مردم خوب ایران روزه گرفتند! میز نشریات 
این هفته مثل خود دانشگاه بسیار خلوت 
و بی حال بود و غایبان بســیاری داشت که 
شاید سرشناس ترین آن ها »میدان انقالب« 
و »صدف« بودند. دانشکده ها نیز بی رمق 
بود و به طور مثال جای نشــریه جذاب »در 
دانشــکده« م.شــیمی ها هفته هاست که 

خالی است.
Ó	 ،داد« هفته پیش مثل گذشــته دوشــنبه«

چاپ شــد و به میز نشریات قبل نرسید. اما 
شماره آخر »داد« با انتخاب عکس جلدی 
فوق العاده از اعتراض خانم ُکردی به آیت ا... 
طالقانی منتشر شد. عکسی که عباس عطار 
در سال های انقالب گرفته بود و به مناسبت 
فوت این عکاس در اردیبهشــت گذشــته، 
انتخاب شده بود. سرمقاله را کیان گلباغی، 
از فعاالن انجمن اسالمی با موضوع امنیت 
بانوان نوشــته و در آن احساس عدم امنیت 
فعلی را ناشی از باورهای موجود در جامعه 
دانســته اســت نه تفاوت های جنســیتی. 
مجتبی نظری در یادداشت خود مجلس را 
به توپ بسته است! مگسک انتقادات او نیز 
بر آتش زدن پرچم آمریکا، فردای عهدشکنی 
ترامپ تنظیم شــده که این کار را در فضای 
رسانه ای و همچنین با نیم نگاهی به وضعیت 
معیشت مردم، احمقانه معرفی کرده است. 
اما یکی از خواندنی ترین سوژه های »داد« 
را علی سورچاپ مطرح کرده که بازخوانی 
کودتــای شکســت خورده ای داخلــی در 
خراسان در سال 1324 است. ضمن اینکه 
بروبچه های »داد« به ابتکار بامزه ای دست 
زده اند و دقایق الزم برای مطالعه هر مطلب 
را اول آن نوشته اند که البته به نظر من خیلی 
خوش بینانــه اســت. »داد« اتفــاق خوب 
نشــریات و حتی فرهنگ در ســال گذشته 
بود. ظهور نشــریه ای خوش فرم و منظم با 
موضوعات متنوع، عجیب و بعضًا جسورانه.

Ó	  خبرنامــه«  انجمــن اســالمی، در ادامه«
انتشــار منظم خود در ســال97، یکشنبه 
به شماره 172 رسید. شــماره ای که به یاد 
دوم خرداد 76 و با رویکرد آسیب شناســی 
جریان اصالحات منتشر شد. دبیران سابق  
انجمن اسالمی های اصالح طلب دانشگاه 
خواجه نصیر و شهید بهشتی، دو یادداشت 
اصلی این شماره خبرنامه را نوشته اند و البته 
از یادداشــت خوب مهدی حضوری درباره  
فلســطین و جنایات اخیر صهیونیست ها 
هم نباید گذشــت. صفحه آرایــی خبرنامه 
در مقایســه با گذشته  این نشریه کمی افت 
کرده و استفاده از خط چین های جداکننده 
چندان کمکی به زیبایــی صفحات نکرده 
است. با وجود این اما، همین حضور و انتشار 
منظم نشریه  انجمن، عماًل تنها چراغ روشن 
نشــریات تشکلی در دانشــگاه است و این 

اتفاق کمی نیست.

محمدصالح انصاری

میز نشریات
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یک مستند و یک توقیفی
 MEGA امروز ســاعت 16:30 در سالن سمینار دانشکده مکانیک مستند تخصصی
FACTORIES,TESLA MOTORS پخــش می شــود. همچنیــن فیلم »عصبانی 
نیســتم« از رضا درمیشیان فردا ساعت 16 در سالن جابربن حیان دانشکده شیمی با 
حضور عوامل فیلم اکران می شــود. این فیلم قرارداد خود را در شهریور 1393 در گروه 

سینما آفریقا به ثبت رساند و قرار شد پس از اکران فیلم »خواب زده ها« به نمایش درآید. اما در مهرماه همان سال، 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با ارسال نامه ای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خواستار صادرنشدن 
مجوز اکران این فیلم شد که لقب »حامی فتنه« به آن داده اند. برای خرید بلیت به رو به روی شریف پالس مراجعه کنید.

کاش بهار از راه برسد...
این هفته ها فصل انتخابات است. هفته گذشته دوشنبه و سه شنبه چهارمین دوره 
انتخابات جامعه اســالمی شریف برگزار شد. همچنین انتخابات انجمن اسالمی 
مســتقل از دیروز شروع شــده اســت و امروز نیز ادامه دارد. انتخابات دیگری که 
به زودی کلید خواهد خورد انتخابات انجمن های علمی و کانون های فرهنگی است 

که در هفته گذشته کاندیداها برای شرکت در آن ها ثبت نام کرده اند. به زودی نتیجه تأیید صالحیت کاندیداها 
اعالم خواهد شد و پس از مهلت تبلیغات احتمااًل بیشتر این انتخابات ها در هفته آینده برگزار خواهد شد. 
نکته درخور توجه درمورد انتخابات این است که سال به سال شور انتخابات در بین دانشجویان کمتر می شود.

خرداد 97 سه شنبه 1  شماره 767   بــــــــخش  خـــــــبری

بر کســی پوشــیده نیست که روایت امروز ما  از اصالح طلبی با روایت اواخر دهه 70 متفاوت است. اصالح طلبی موفق بوده یا شکست خورده است؟ جریان آن تا چه حد کند شده است؟ راه حلی  گزارش
برای آن وجود دارد؟ وقایع ســال های اخیر چه تأثیری بر دیدگاه مردم درباره اصالح طلبان داشــته است؟ مجموعه سؤاالتی که به صورت تک جمله »آیا اصالح طلبی به بن بست رسیده است؟« از فراز مالجعفری

سوی انجمن اسالمی دانشگاه به بحث گذاشته شد.

یکشــنبه گذشته جلســه ای با حضور دکتر بخارایی، 
جامعه شــناس، آقــای شــریفی، عضو حــزب اتحاد 
ملــت و محمدعلــی ابطحــی، رئیس دفتــر دولت در 
دوران اصالحات برگزار شــد. باوجود زمان بندی بد و 
بی نظمی جلسه، استقبال خوبی از آن شده بود. البته 
قسمتی از این مشــکالت به واسطه دیگر بخش های 
دانشــگاه بود کــه حتی  باعــث حضورنیافتن یکی از 

مهمانان شد. 
جلسه با سخنرانی دبیر انجمن اسالمی دانشگاه آغاز 
شــد. متن ســخنرانی دبیر انجمن یادآور اتفاقات دو 
دهه گذشته برای اصالح طلبان بود. نام ها، افتخارها، 
مشــکل ها و تاریخی کــه به نوعی شناســنامه جریان 
اصالح طلبی محسوب می شــود. شناسنامه ای که به 
عقیده انجمن اســالمی، میراث داران آن نه ناامیدند و 

نه ناامید می شوند.
از دکتــر بخارایی دعوت شــد که باال بیایــد و صحبت 
اولیه ای با دانشجویان داشته باشد. او رویکرد افراد به 
اصالح طلبی را به چهار دســته تقســیم کرد و در طول 
جلسه نیز بر این تقسیم بندی خود بسیار تأکید کرد. به 
گفته او گروهی از افراد به این سؤال که آیا اصالح طلبی 
به بن بســت رسیده است پاســخ مثبت می دهند. این 
گروه خود دو دسته می شوند: یا راه حل وضعیت کشور 
را رفرم و کمک گرفتــن از عناصر خارجی می دانند، یا 
به اصالحاتی فراتر از جناح ها و فراتر از ســاختار کشور 
باور دارند و نه اصالح طلبی حزبی. در مقابل این گروه، 
هستند کسانی که به سؤال جلسه پاسخ منفی می دهند 

کــه باز به عقیــده بخارایی به دو دســته اصالح طلبان 
حکومتی و اقتدارگرایان تقسیم می شوند.

در همین حین جناب شریفی به جلسه رسید و  در ادامه 
بحث او نیز تفسیر اولیه ای از وضعیت اصالح طلبی را 
ارائه کرد. ســؤال مهمی که شریفی مطرح کرد راجع به 
پایــداری اصالح طلبی و وفاداری آن به ریشــه هایش 

در 76 بود.
قســمت مناظره ای جلسه با سؤالی راجع به وقایع دی 
96 و جایــگاه فعلی اصالح طلبــان در رابطه با مردم و 
حکومت شروع شد. بخارایی معتقد بود ما اصالح طلبی 
فراتر از جناح ها را نیاز داریم که مستلزم ظرفیت است. 
اصالحاتی که برآمده از کنشگری جمعی مردم باشد.

در مقابــل شــریفی معتقد بــود مــا در دوران اصالح 
اصالح طلبی به سر می بریم. به این معنی که هر جریان 
سیاسی و هر تفکری در طول زمان اشتباهاتی خواهد 
داشــت و اصالحات نیز از این قاعده مستثنی نیست. 

امالی بی غلط امالی نانوشته است.

امالی بی غلط، امالی نانوشته است
شــریفی ادامه داد که باید اتفاقًا دایره اصالح طلبی را 
تا جای ممکن گسترده کرد و هر حرکتی که رنگ وبوی 
اصــالح دارد جــزء این جریان اســت. مثــل دختران 
انقــالب و امثالهم. او ایــن موضوع را نیــز تبیین کرد 
که سیاســت و انتخاب باید بر اساس وضعیت و لحظه 
باشــد. انقالبی گری و رادیکال بــودن هزینه ای گزاف 
دارد و از ســوی دیگــر مثاًل در همیــن انتخابات اخیر 

جریــان اصالح طلبــی گزینــه ای به جــز رأی دادن به 
روحانی نداشت.

جلســه با رســیدن ابطحی به فرم کامل خود رســید. 
او ضمــن ســالم وعلیکی با حاضــران کمــی از تاریخ 
ایــن جریان و وقایع ســال 76 گفت. نکتــه جالبی که 
ابطحی به آن اشاره کرد این بود که اصالحات ادبیات 
جدیــدی بود که جامعه برای آن له له می زد، اما فضای 

مطرح شدنش وجود نداشت.

تکرار جامعه 56 در 96
بخارایــی نگاه جدیــدی را به جلســه اضافه کــرد. او 
خاطرنشــان کرد که ما نباید با مطلوبات زندگی کنیم، 
بلکه باید واقع گرایانه و عمل گرایانه به زندگی نگاه کنیم. 
چیزی که آمار و ارقام نشان می دهد این است که زمان 
شــعارهای زیبا و صحبت از آرمان ها گذشته است. ما 
با جامعه ای شبیه به جامعه سال های 55 و 56 مواجه 

هستیم. باید شعار و عمل را تفکیک کرد.
با پیشنهاد ابطحی مبنی بر اینکه صحبت حالت بحث 

مستقیم پیدا کند جلسه جذاب تر شد.
ســؤاالتی که بچه ها می پرســیدند به ســمت مســائل 
حکومتی و کشــوری رفت. نظارت استصوابی، مفهوم 
امنیت ملی و مشکالت قضایی نکاتی بودند که مطرح 
شد. تقریبًا هر سه نفر بر سر مشکالت موجود اتفاق نظر 
داشــتند. برای مثال، امنیت ملی یــا امنیت ایران در 
بخش هایی به امنیت جمهوری اســالمی تقلیل یافته 
اســت که به گفته جناب ابطحی مالزم یکدیگرند. اما 

اختالف نظر سه مهمان بر سر راه حل این مشکالت بود.
ابطحی معتقد بود جریــان اصالحات هرچقدر کند، 
به مراتب بهتر از رفتارهای انقالبی و ارتجاعی اســت. 
او هزینه یک انقالب دیگر را بسیار زیاد خواند و گفت 
تنها راه حل مشکالت کشور مسیری است که جامعه 
دارد طــی می کنــد و آن اصالحاتی اســت که به نظر 
می رســد قراردادهای حکومتی نمی تواند جلوی آن 

را بگیرد.
بخارایــی وضعیت کشــور را به زنی باردار تشــبیه کرد 
که درصــورت زایمان طبیعی مــادر و فرزند می میرند. 
او معتقــد بود انقالب یــا به تعبیر او ســزارین، اگرچه 
خون ریزی و هزینه دارد لکن ممکن است به زنده ماندن 
کودک منجر شود. او این گونه پیش بینی کرد که کشور 
به آینده ای دچار خواهد شد که بدترین حالت ممکن 
اســت. پس ما با دادن هر هزینه ای درنهایت چیزی از 

دست نخواهیم داد.
امــا در مقابل بخارایی، شــریفی معتقــد بود وضعیت 
کشور تا این حد سیاه نیست. ما هنوز چیزهای زیادی 
برای ازدست دادن داریم و می توانیم برای حفظ آن ها 
بکوشــیم. چیزهایی که با هر حرکــت انقالبی ممکن 
است از دستشــان بدهیم. او ادامه داد که در پایان هر 
تالطم این کف های روی آب هستند که باال می مانند و 
نه ریگ های ســنگین کف آب. شریفی در نهایت گفت 
اگرچــه اصالح طلبی نیاز به بازنگری جدی دارد، ولی 

ما راه حل دیگری نداریم.
جلسه انجمن حدود ساعت 17:30 به پایان رسید.

در ویژه برنامه دوم خرداد انجمن اسالمی چه گذشت؟

فردا دوم خرداد است
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گــــــــــــــــــــــزارش

همایش »علوم انســانی برای نخبگان« برنامه متفاوت و بزرگی بود که در بهار 97 در دانشــگاه برگزار شــد و در شماره قبل به آن پرداختیم. اما به علت کمبود جا یک جامانده داشتیم: صحبت های  دکتر حســینی، معاون فرهنگی دانشــگاه در اختتامیه. همان طور که در شــماره قبل قول دادیم، بخشی از صحبت های وی را در این شــماره به اطالع شما می رسانیم. او صحبت های مهندسان گزارش
شریف را درباره علوم انسانی در شش پرده مطرح تقسیم کرد: 

پرده اول
 ، scienecemuseum.org و history.com سایت های
با اندکی تفاوت این اختراعات را بزرگ ترین محصوالت 
تاریخ بشــر و تغییردهنده مسیر بشریت دانسته است: 
ماشین چاپ در قرن 15 در آلمان و نام پرآوازه گوتنبرگ 
و تکثیــر روزانــه 300 تــا 500 صفحه متــون مقدس؛ 
ماشین بخار در سال 1698؛ میکروسکوپ و تلسکوپ 
در قرن هــای 16 و 17؛ تلگــراف در قــرن 18؛ انرژی 
الکتریکی و المــپ در قرن 19؛ و آنتی بیوتیک و به ویژه 
پنیسلین در سال 1930. برخی از چهار انقالب بزرگ 
علمــی که هویــت انســان را در تغییــرات باورنکردنی 
خود فــرو بــرده نیز یــاد کردنــد: انقــالب کوپرنیک، 
ســوپر انقالب داروین، انقالب فرویــد و انقالب فضای 
ســایبری. اجازه دهید قدری به عقب برگردم. انقالب 
صنعتــی و قبــل از آن انقالب اصالحــات دینی و قبل 
از آن دوره موســوم به رنســانس یا نوزایی. رنسانس اما 
مهندس نبود، مهندس زا بود. نوزا و بارور و ُپرزا بود. مادر 
رنســانس مهندس نبود، اما مهندســان و صنعتگران و 
هندسه گرایان همه به وی باز می گردند. همه مهندسان 
نژاد ایتالیایی اند. ایتالیای علوم انسانی عهد زایِش علم 
و مهندسی و هندسه است. برخی چهره های درخشان 
این دوره را تصور کنید. دانته و کمدی الهی، داوینچی 
و تابلوی »شــام پایــان« و تابلوی مونالیــزا، میکل آنژ و 
مجســمه ســوگ مریم و مجســمه دارکوب، ماکیاول و 
کتاب »شهریار«، مارتین لوتر و کتاب »درباره یهودیان 
و دروغ های آنان«، شکســپیر و »هملت«، سروانتس و 
»دون کیشوت«، دکارت و »گفته هایی در روش«. راقم 
و خواننده این سطور از تفاوت و نوسان تاریخ بی اطالع 
نیست، اما جریان کلی مهندسی و مهندسان این است 

که در رنسانس می بینید. 
اســتاد عزیز ما دکتــر منصوری فرموده اســت ما هیچ 
شناختی نسبت به علم مدرن و تحوالت این 400 سال 
نداشته ایم. نکته درست و دقیقی است، اما تأمل بیشتر 
در همین است که روایتش را دیدیم که از قضا علم مدرن 
فقط حرفه و مهارت مسگری و نجاری نیست، مسگری 
و نجاری متصل به فرهنگ و فلسفه رنسانس ایتالیایی 
اســت. اســتاد فرموده اند نفهمیدیم کــه در این دوره 
کی اتفاق افتاده، حتمًا همین اســت. ذکاوت استاد و 
تاریخ نگری وی را بر این نکته متمرکز می کنم که عالوه 
بر تحوالت بزرگ آل بویه اتفاقــات بزرگ تری هم افتاده 
است. و آن همانا رنسانس است. رنسانس علوم انسانی، 
اما مهندس زا. نیم نگاهی حتی به نیمرخ رنسانس از بس 
بزرگ است کافی اســت. دشمن جهل خود نباشیم که 

البته الناُس اعداء ما جهلوا.

پرده دوم
ویکتور فرانکل، روان پزشــک و عصب شناس اتریشی، 
از بازماندگان اردوی کار اجباریست که در سال 1942 
تا 1945 در آشویتس زندانی شــد. مادر و پدر و همسر 
خود را در این اردوگاه ها از دست داد و بعدها کتاب »در 
جست وجوی معنا« را نوشت که قصه آشویتس و اردوگاه 
کار اجبــاری را نقل می کنــد. نامی که مو بــر تن همه 
راســت می کرد. اتاق های گاز، کوره های آدم ســوزی، 

کشتارهای جمعی. 
فرانکل روان پزشکی بود که بارها و بارها مرگ را در جلوی 
چشم خود دید. از همان جا نیز از معنای زندگی و ارزش 
زندگــی دوری نجســت و نگفت روان پزشــکی معناگرا 
پوچ است، نگفت علم دینی بی معناست، نگفت علوم 
انســانی بی ثمر اســت. فرانکل یهودی در ســیاه چاله 

آشــویتس نازیســتی، نحیف و عریان به دنبــال تأیید 
فرضیه معنا در کشــفیات علمی خود در روان پزشــکی 
و روان کاوی بود. اما فیزیک دان مســلمان ما در نظریه 
ســیاه چاله های فیزیک در آزمایشــگاه خود، به دنبال 

فیزیک عریان از معنا و زندگی می گردد. 

پرده سوم
دقایقی بعد سید حسین نصر در همین سالن برای شما 
به برکت صنعت جام جهان نما یا همان اینترنت سخن 
خواهد گفت. همــان که این روزهــا گره خوردگی اش 

بــا حوزه های غیــر فنی، اصــل تفکیک علــم را پوچ و 
بی اســاس کرده اســت. سیدحســین نصــر در حلقه 
سنت گرایان و شــاید آخرین حلقه از حکیمان جاوداِن 
خرد در قرن بیســتم و قــرن حاضر اســت و البته تنها 
حکیم مســلمان شــیعی ایــن تفکر قدســی، تفکری 
که وحدت جــاوداِن خــرد را مبدأ همه امــور می داند. 
اســتاد عزیز دانشــگاهمان را به کتاب سیطره کمیت 
و عالئم آخرالزمــان ارجاع می دهم کــه در یکی از این 
گفت وگوهای تلگرامی، در جواب تحلیلی که بر خروج 
یا عدم خــروج آقای ترامــپ از برجام در گــروه مطرح 
شده بود، مطالبه روش های ریاضیاتی برای استناد آن 
تحلیلی سیاسی می کرد. جناب استاد شریف! جدا از 
تذکر روحانی و معنوی و متافیزیکی گنون، هزاران تردید 
و شــکاکیت درباره محاسبات شــما و پیش فرض های 
حاکم بــر آن وجود دارد. همان طور که هزاران تردید در 
راه برجام وجود داشــت و شش ســال ایران و ایرانی به 
تماشــای خنده ها و تراس بازی های هتل و پیاده روی 
صبحگاهی و رفتارهای قرینه ای برخی دلسوزان سرگرم 
شــدند و الســاعه تقریبًا هیچ، مطلقًا هیچ، کاًل هیچ و 

فریادی و دیگر هیچ.

پرده چهارم
گفته می شود ســاختار جمهوری اسالمی ایران از نوع 
حکومت دینی است. این یعنی حکومتی مملو و مشحون 
از علوم انســانی. اجــازه دهید نگاهی بــه وزرای علوم 
دولت های مختلف جمهوری اسالمی داشته باشیم به 
sort  تاریخ از آخر. توجه داشته باشید صحبت از وزارت 
آب و خودرو و مسکن و این دست نیست. سخن از وزارت 
علم است. مهندس غالمی، پزشک فرهادی، مهندس 

فرجــی دانا، مهنــدس توفیقــی، مهندس دانشــجو، 
ریاضی خوان زاهدی، مهندس توفیقی، مهندس نیلی 
منفرد، پزشــک معین، مهندس هاشــمی گلپایگانی، 
پزشک معین، پزشک فرهادی، پزشک فاضل، مهندس 
نجفی، پزشک عارفی و دکتر علوم انسانی حسن حبیبی 
9 ماه و دکتر علوم انسانی علی شریعتمداری کاًل 6 ماه و 
درمجموع 15 ماه از 470 ماه نظام جمهوری اسالمی. 
اما آلمان به  sort تاریــخ: مدیریت بازرگانی، ریاضیات، 
الهیات، علوم سیاســی، ادبیــات انگلیســی، تاریخ و 
حقوق. نگاه به امور خارجه نیز خالی از لطف نیســت. 

سیاست مدار ظریف، مهندس متکی، مهندس صالحی، 
مهندس خرازی، پزشــک والیتی، مهندس میرحسین 
موسوی، پزشــک یزدی. جمهوری اســالمی ایران در 
دست تکنوکراسی مهندسان است. مهندسان و مدیران. 
اینان، یعنی مهندســان و حســابگران حتمًا در دفاع و 
بیشتر حمله خواهند گفت هزاران عامل مشاهده پذیر 
و ناپذیر در دید تارتان مغفول اســت. اداره امور کشــور 

هرآیینه مصداق این تعبیر است. 
سه پلشت آید و زن زاید و مهمان برسد

عمه از قم آید و خاله ز کاشان برسد
صاحب خانه و بقال محل از دو طرف

این یکی رد نشده پشت سرش آن برسد
تشت همسایه گرو رفته و پولش شده خرج

به سراغش زن همسایه شتابان برسد
اکبر از مدرسه با دیده گریان آید

وز پی اش فاطمه با ناله و افغان برسد
این کند گریه که من دامن و ژاکت خواهم

آن کند ناله که کی گیوه و تنبان برسد
گاه از آن محکمه آید پی جلبم مأمور

گاه از این ناحیه آژان پی آژان برسد
نتیجه این آه و ناله مهندســان روشن است. شما علوم 
انسانی ها نباشــید، اصاًل نباشید، اصاًل وجود نداشته 
باشــید، شــاید درست شــود. خواســتم به ســاختار 
تکنوکراســی مطلقــه جمهوری اســالمی اشــاره ای 
داشته باشم. نتایج حکومت تکنوکراسی متعدد است. 
پایان یافتن منابع آب، نابودی دریای خزر، مخفی کردن 
کوه هــای اطــراف تهــران در برج ها و ســاختمان ها، 
نسل کشی جاده ای، آشویتس سایپا پراید و صدها مثال 
دیگر. در ایران همه راه ها و شــاه راه ها و بزرگراه ها همه 

به مهندسان مدیران ختم می شود. کاش در همین حد 
متوقف بود. رئیس مهندسان و هندسه کاران ما به غایت 
مرد میدان سیاست هم هســتند. به این جمله نگاهی 
کنید: »من که خودم بانی سیاست تشویق مقاله نویسی 
بین المللی در ایران بوده ام و بیش از 30 سال است که 
این کار را پایش می کنم، با کمال اطمینان می گویم که 
این اسطوره رشد علم باعث شده از حرکت جدی علمی 
بازداشــته شویم. درســت این نیســت که بگوییم رشد 
علمی ایران دارد کم می شود، بلکه درست این است که 
ریشه علم ایران که در دولت نهم و دهم خشکانده شده 
هنوز در دولــت یازدهم فرصت آبیاری هــم پیدا نکرده 
اســت«. این جمالت را به گروه تلگرامی فلســفه علم 
عرضه کنید، مرزهای مبارزه و منطق را جابه جا خواهند 
کرد. استاد بزرگوار این روزها به شدت و حرارت به مفهوم 
تولید علم می تازد و علم را تولیدکردنی و تولیدشــدنی 
نمی داند. بســیار هم خوب. شــاید برخی با این تلقی 
موافق باشند. اما شــما که خود ماشین تولید علم را در 
کشور حتی نساختید، که صرفًا مونتاژ کردید و زلف آن را 
با افتخار به همه مقدرات علمی و دانشگاهی گره زدید، 
قبل از هرکس شما در حرکت این ماشین پرایدی تولید 
علم مسئول آن چیزی هستید که امروز بدان معترضید. 

پرده پنجم
مهم ترین ســاختمان دانشگاه »ابن ســینا« نام گرفته 
است که بچه ها به آن ابنس می گویند. شاید به این دلیل 
که هنوز شیخ الرئیس، ابوعلی سینا برای ما ناشناخته 
اســت. به ما می گویند علوم انسانی قابل اندازه گیری 
نیســت. کاربرد ندارد. اپلیکیشــن و اســتارت آپ ران 
نمی کند. اما اگر نبود، عقالنیــت حکمی فارابی و ابن 
ســینا و مالصدرا و حاج مال هادی ســبزه واری و عالمه 
طباطبایــی، ســلفی گری و وهابیت و داعــش و گروه 
ریگی و امثال این  ها در این کشور تاخت وتاز می کردند. 
اینکه تفکر ســلفی از درون این سرزمین نمی جوشد، 
مدیون همین عقالنیت حکمی این دســتگاه فلسفِی 
اسالمی ایرانی اســت. همان عقالنیتی که اروپا در اثر 
دوره نوزایی به مشــابه آن دست یافت. البته بازوی آنان 
که با رشــادت و مجاهدت خود اجازه نشت این تفکر از 

اطراف و پیرامون کشور را نمی دهند، باید بوسید. 

پرده ششم
گفته شــده اســت دانشــمندان وارثان انبیا هستند. 
میراث انبیا مگر غیر از تعلیم و تربیت، آزادکردن بشر از 
اسارت، اجرای قسط و عدالت و برپایی اخالق است؟ 
گفته شده است علم نور است. پس علمی که دانشمند 
و اطراف وی را روشن نسازد، نه نور است و نه علم. گفته 
شده است پناه می برم از علمی که نافع نباشد. شما از 
شــیطان به خدا پناه می برید و از علم غیرنافع نیز. این 
تعابیر ذوق و شعر است یا بهره ای از حقیقت دارد؟ گفته 
شده است علم ســکوت می آورد و حلم. پس علمی که 
منجر به آشــوب و اضطراب می گردد علم نیست. گفته 
شده است علم حقیقتی است که به قلب انسان هجوم 
می آورد. پس تکاثر در علم، علم نیست؛ تجارت است. 
این ها افسانه ســرایی است یا بهره ای از حقیقت دارد؟ 
اگر بهره ای از حقیقت دارد، چگونه علم را از معنا و ارزش 
خود عاری و بی نصیب کنیم؟ بگذاریم پرده ها بماند که

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
این حرِف معما نه تو خوانی و نه من

هست از پس پرده گفت وگوی من و تو
چون پرده درافتد نه تو مانی و نه من   

H4E نطق خاص معاون و مراقب علوم انسانی دانشگاه در همایش

تمام قد برای علوم انسانی
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داستان خاصه پسند از دانشگاه حرف بزنیم
چیســت؟  دانشــگاه 
دانشــگاه باید چه کار 
کند؟ استاد و دانشجو 
روزشــان را بــرای چه 
شــب  دانشــگاه  در 

می کنند؟ مأموریت دانشگاه چیست؟
سؤال هایی از این دست کم نیستند؛ ولی 
زیاد هم پرسیده نمی شوند. اما چرا چندان 
درباره شان حرف نمی زنیم؟ مطمئن باشید 
علت این حرف نزدن بدیهی بودن سؤال یا 
علم همه ما به آن نیســت. انــگار آن چنان 
درگیــر کارهــای روزمره در دانشــگاهیم و 
آن قدر وظایفمان وقتمان را پر کرده است که 
زمان کافی نداریم برای اندیشیدن به اینکه 
چرا این کارها را می کنیم. بی تعارف، استاد 
و دانشجو و مدیر هم ندارد. بیشتر ما تصوری 
مبهم و کلی از چیستی دانشگاه، اهداف و 
مأموریت و کارکردش داریم. تصوری که نه از 
خالل گفت وگوهای بنیادین و نه از البه الی 
مطالعات تخصصی تر ما درباره چیســتی 
و چرایــی دانشــگاه بیرون نیامده اســت. 
اهداف شخصی در کنار روال های موجود 
تصویری از دانشــگاه برای ما ساخته است 
و ما هــم راهی را که فکر می کنیم درســت 
اســت با ســرعت کم و زیــاد می پیماییم.  
شنیدن برخی آمارها از تعداد دانشگاه ها، 
جمعیــت دانش آموختگان دانشــگاهی، 
درصد بیــکاری دانش آموختگان و ارتباط 
معنی دار میان زندگی حرفه ای و تحصیالت 
دانشگاهی دانش آموختگان ممکن است 
ســؤاالت خفته ذهن ما را بیدار کند. اینکه 
دانشــگاه چیســت و به چه کار ما و جامعه 
می آید، کدام مأموریت به عهده دانشــگاه 
و دانش آموخته آموزش عالی کشــور است 

و.... 
جدا از هر پاسخی به که این پرسش ها داده 
شــده، جای خالی گفت وگو در این باره در 
دانشگاه انکارنشدنی است. گویا هر کدام 
از مــا در پی تحقــق همان تصویــر آرمانی 
اولیه مان در حال تالشــیم، بی آنکه نگاهی 
دقیق تــر و جامع تــر بیندازیم بــه مقصد و 
راهی که انتخاب کرده ایم.  تصور حل شدن 
مشــکالت دانشــگاه بدون داشتن جواب 
درخــور به این ســؤاالت بنیادیــن چندان 
منطقی و واقع گرایانه نیست. پدیده مدرن 
دانشــگاه عمری کمتر از 80 سال در ایران 
دارد. توسعه و رشــد کمی و فراگیرشدنش 
حتی از این نیز کوتاه تر اســت و در بهترین 
حالت 50ساله شده است. یافتن چیستی 
این پدیده مدرن و توافق جمعی بر سر آن به 
این راحتی ها میسر نیست. اما راهی هم جز 
گفت وگو میان استادان و دانشگاهیان درباره 
ماهیت و مأموریت دانشــگاه برای یافتنش 
متصور نیســت. گفت وگویی کــه نبودش 
به خوبی برای آن هایی که چندبار این سؤال 
را از خودشان و دیگران پرسیده اند به خوبی 
ملموس است.  این ضمیمه روزنامه تالشی 
است برای راه اندازی همین گفت وگو و تأمل 
بیشتر درباره چیســتی و چرایی دانشگاه. 
دانشــگاهی که بناســت در ایــن مرزوبوم 
زیســت کند، ببالد و راه بهتری برای آینده 

سرزمینش بیابد. 

مرتضی یاری

س: علی سینا  اسالمی
عک

جای خالی کشف کردن

گفت وگو با دکتر 
راهوار، استاد و رئیس 

دانشکده فیزیک

قاعده هرم را به هم نزنیم

 گفت وگو با 
دکتر فرزانه استاد 

دانشکده برق

سرمقاله

پرونده ای در مورد دانشگاه 
و مأموریتش

گفت وگو با دکتر گلشنی، استاد فیزیک و فلسفه علم

فقط تکنسین بار می آوریم
گفت وگو با دکتر ملکی، عضو هیئت علمی پژوهشکده 

سیاست گذاری علم و تکنولوژی

باید بیشتر گفت وگو کنیم
گفت وگو با دکتر منصوری، استاد دانشکده فیزیک

اول باید اشتباه را بپذیریم
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در میان همه گرایش های مختلف دانشــگاه، دکتر فرزانه را می توان شــاخص کســانی  دانســت که در موضوع اهمیت آموزش در دانشگاه جدی اند و از کیفیت آموزش و لزوم گفت وگو
اهتمام مدیریت دانشــگاه به آن کوتاه نمی آیند. درمورد اینکه مأموریت و رسالت دانشگاه چیست سراغ 
این اســتاد باسابقه دانشــکده برق رفتیم که دبیر شورای دانشــگاه در جایگاه مرجع مهم و تأثیرگذار در 

تصمیم گیری دانشگاه هم است. 

رســالت دانشگاه چیســت؟ چه دانشگاه به 
معنای نهاد علم، چه به طور مشخص دانشگاه 

صنعتی شریف؟ 
در بیانیه مأموریت دانشگاه گفته شده مأموریت دانشگاه 
این اســت: گسترش مرزهای دانش و مشارکت مؤثر در 
توسعه سرمایه های انسانی و مشارکت در توسعه پایدار 
جامعه از طریق آموزش و تربیت نسل آینده پژوهشگران، 
متخصصان و رهبران صنعتی و اقتصادی کشــور و نیز 
توسعه به کارگیری علوم، دانش ها و فناوری های نوین با 

اولویت تأمین نیازهای اساسی کشور.
جدا از این ادبیات اســتراتژیک و چشم انداز، 
اگر با تفصیل بخواهید بفرمایید، این مأموریت 
را چگونــه توصیف می کنیــد؟ مثاًل خروجی 
دانشــگاه دانشجو اســت یا انجام یک سری 

پروژه تحقیقاتی و صنعتی؟ 
قطعًا تربیت نیروی انسانی یا به قول عام، تأمین سرمایه 
انسانی کشور یکی از وظایف اساسی و بنیادین دانشگاه 
اســت. حــاال در کنــار آن پژوهش هم هســت، نوآوری، 
خالقیت، تولید علم و شــرکت های دانش بنیان و انجام 
پروژه های ملی هم هســت. هیچ کــدام نقیض دیگری 
نیستند و مکمل هم اند. به عقیده من، ما دانشگاه را باید 
یک ساختار هرمی تصور کنیم. قاعده هرم آموزش و تربیت 
نیروی انسانی توسط دانشگاه است. الیه بعدی یعنی باالتر 
از قاعده، پژوهش و تولید علم است. الیه باالتر از پژوهش 
می شود مسئله نوآوری و الیه باالتر می شود کارآفرینی و 
شرکت های دانش بنیان و این ها. هر چیزی را باید در جای 
خودش دیــد. به نظر من هیچ چیزی را از جایگاه و حد و 

اندازه خودش نباید بزرگ تر یا کوچک تر کرد. 
این هرم و الیه هایش  اولویت بندی هم دارد؟ 
اولویت در شــرایط دانشــگاه شــریف یا یک 

اولویت کلی و اصولی.
اگر ســاختار را کلی ببینیم می تواند برای هر دانشــگاه 
روزآمــدی این هرم متصور باشــد. حاال ممکن اســت ما 
بــه این ها بــا اولویت نگوییم و از تعبیر دیگری اســتفاده 
کنیم. زیربنای پژوهش، آموزش اســت. زیربنای نوآوری 

هــم پژوهــش اســت و زیربنــای 
کارآفرینی، نوآوری است.

مجمــوع ایــن کارکردها 
ن  همــا د  می شــو
تأثیرگــذاری اجتماعی 

که شما فرمودید؟
همین طــور اســت. ببینیــد در 
دانشــگاه ســه محــور اساســی 
فعالیــت تعریــف شــده اســت. 
آمــوزش، پژوهش و اثربخشــی 
اجتماعی. آموزش و پژوهشی که 
دنبال آن هستیم  فقط دنبال یک 
آموزش و پژوهش انتزاعی نیست. 
آموزش و پژوهش ما باید مسائل 
ملــی و کشــوری مــا را هــم حل 
کند. حاال مقدار زیادی به وسیله 
آن نیروی انســانی ای که تربیت 
می کنیم و شــاید مقدار کمترش 
بــه وســیله پروژه هــا و کارهایی 
که مســتقیمًا در دانشگاه انجام 
می شــود و در فراینــد تولید علم 

نقش دارد.

پــس شــما با ایــن نــگاه دیگــر آن دانشــگاه 
آموزش محور یا پژوهش محور را کنار گذاشته 

و یک نگاه کل نگری دارید. 
من تقسیم بندی دانشگاه به نسل اول و دوم و سوم را قبول 
ندارم. البته واقعیاتی در آن هست. گفتند دانشگاه های 
نسل اول همان دانشگاه های فرانسوی و ناپلئونی بودند 
که بیشتر تأکیدشــان بر آموزش و کیفیت آموزش بود. 
دانشگاه های نسل دوم دانشگاه همبولتی برلین آلمان 
بود که درواقع اســاس کارشان برای پژوهش و علم برای 
علم بود، نه علم برای هدف کاربردی خاص. نفس تولید 
علم و پژوهش بر مبنای عالقه و اســتعداد دانشــوران، 
هدف آن دانشگاه ها بوده که مســتقل از نیازهای بازار 
یا جامعه پژوهش انجام می دادند. دانشــگاه های نسل 
ســوم هم دانشگاه کارآفرین و ثروت آفرین. البته مسئله 
چالش برانگیزی اســت. عده ای هم هستند که خیلی 
به آن اعتقاد دارند. می گویند دانشــگاه باید نســل سه 
و چهار شود. هدف دانشــگاه ایجاد کسب وکار و تولید 
ثروت و ایجاد اشتغال است. من دانشگاه را به مثابه یک 
کل می بینم و طوری که برای شــما شرح دادم اساس، 
آموزش است. بعد پژوهش و بعد از آن خالقیت و نوآوری 
و بعدتــر کارآفرینی. یک عده درمورد توســعه محصول 
یا تجاری ســازی صحبــت می کنند. ما اگــر بخواهیم 
محصولی را در دانشــگاه توســعه بدهیــم یا محصولی 
را تجــاری کنیم به صــورت موردی ایرادی نــدارد، ولی 
بدیهی اســت که این کار حرفه اصلی دانشگاه نیست. 
دانشــگاه کارخانه یا مرکز کسب وکار نیست که بخواهد 
دائم تولیدات و توســعه محصول داشــته باشد. از دید 
بنده این ها در فعالیت دانشــگاه فرعی اســت بر اصل. 

اصل آموزش و پژوهش و یک مقدار هم نوآوری است. 
کسانی که به این نســل بندی توجه کردند، و 
حتی بخشــی از مدیران دانشگاه، می گویند 

کارآفرینی مغفول واقع شده است. 
دانشــگاه های مــا در فرایند 7 یا 8 ســال اخیــر منابع 
دولتی شان بسیار محدود شده است. عده ای از عزیزان 
آمدنــد و این ایده را مطــرح کردند که دانشــگاه بدون 
آنکه خودش کســب درآمد کند، 
اموراتش نمی گذرد. خوب کسب 
درآمد ایرادی نــدارد، اما در یک 
حــدودی. اگر مــا بخواهیم کل 
دانشــگاه را بســیج کنیــم برای 
بیزینس و کسب درآمد، دانشگاه 
ماهیــت اصلــی خــودش را که 
آموزش و پژوهش و اساســًا علم و 
فعالیت آکادمیک یا علمی است 
را ممکن است از دست بدهد یا در 
مخاطره بیفتد. باید مواظب این 
چالش بود تا یکهو از هول حلیم با 

سر توی دیگ نرویم. 
مدل ایــن احتیــاط و حدومرز 
همیشــه  یعنــی  چیســت؟ 
کارآفرینی و تجاری سازی باید 

در حاشیه باشد؟
یک عده از اســاتید هســتند که 
عقیده شــان بــر ایــن اســت که 
چیزهایی که مربوط به کسب وکار 
و این هــا اســت باید در حاشــیه 
دانشــگاه و خــارج از فضــای 

دانشگاه باشــد. حاال ما یک مجتمع فناوری در داخل 
دانشگاه داریم که االن هم فعال است. مثاًل شرکت هایی 
که در اطراف دانشــگاه شــکل گرفته خوب اســت. ما 
نمی توانیم فضای دانشگاه را به شرکتی که درش منفعت 
و سود و زیان و سهام پرسنل و این جور قضایا مطرح است 
واگذار کنیم. حاال اگر شرکتی بیرون از دانشگاه تشکیل 
شــود که احیانًا منفعت جنبی از طریق اهدای سهام به 

دانشگاه برساند این خوب است.
منظور شما وقف است؟ 

خیر. وقف و اهدا یک چیز است، یک چیز دیگر هم این 
است که شرکت هایی که به صورت اسپین آف از دانشگاه 
جدا شدند، یک درصد سهامشــان متعلق به دانشگاه 
است. در نتیجه دانشــگاه با سود همان سهام درآمدی 
خواهد داشت، بدون اینکه خودش مستقیمًا وارد فرایند 

کسب وکار شود.
فکــر می کنیــد وضعیــت مــا در ایــن هــرم 
کارکردهای دانشــگاه چیست؟ کجا عقبیم و 

چه مشکالتی داریم؟ 
توجه کنید که من بیزینس من نیستم و دیدگاه خودم را 
به عنوان یک اســتاد بیان می کنم. به عنوان یک استاد 
چالشــی را که در دانشــگاه می بینم مخاطــره درمورد 
ماهیت اصلی دانشگاه است. یعنی ما یکهو در یک مقطع 
زمانی کوتاهی آمده ایم روی کسب وکار، کارآفرینی، عقد 
قــرارداد و اجرای پروژه ها. پروژه صنعتی خوب اســت، 
ولی پروژه خدماتی به نظر من خیلی جالب نیســت. به 
هــر حال روی این ها یک مدتی زیاد تأکید کردیم. البته 
دانشــگاه ما از نظر قرارداد و فعالیت صنعتی در کشــور 
رتبــه اول را دارد. در آن ارزیابی qs  یا تایمزهایر باالترین 
امتیاز را ما همیشه در ارتباط با صنعت داریم. در حالی که 
امتیاز آموزش و پژوهشمان کمتر است. مثاًل در ارزیابی 
تایمزهایر امتیاز ما در آموزش از 100 امتیاز 30 اســت. 
در ارتباطات بین الملل 20 اســت. در ارتباط با صنعت 
98/3 است. در پژوهش 37/2و در ارجاعات 49 است. 
پس مــا باالترین امتیاز را در ارتباط با صنعت داریم و در 
آموزش نمره باالیی نداریم. حال آنکه دانشگاه شریف از 
بدو تأســیس در زمان مرحوم دکتر مجتهدی قوی ترین 
نقطه ای که داشته است آموزش بوده است. هرچند این 
ارزیابی ها وحی منزل نیستند و امتیازات در ارزیابی های 
مختلف باال و پایین می شود، ولی من نگرانی ام از کیفیت 
اســت. اگر از من به عنوان استاد بپرســید نگرانی ام از 

کیفیت آموزش و مغفول ماندن آن است. 
آیا دلیل این نمره این اســت که ما با معیارهای 
جهانی به روز نشــده ایم و در حوزه آموزش از 

آن ها خیلی عقب مانده ایم؟
بستگی به آن دارد که عقب ماندن را چه بگوییم. با توجه 
بــه منابع و زیربناها و امکاناتی کــه ما داریم، مثاًل طبق 
این رده بندی ها امتیاز آموزش ما نســبت به عالی ترین 
دانشگاه جهان 30درصد است. کیفیت آموزش در دوره 
کارشناسی و در دانشکده های مهندسی ما نسبتًا خوب 
است، برای اینکه هم دانشــجویان برگزیده ای داریم و 
هم به جز بنده اســتادان برگزیده ای هم داریم. ولی آیا 

زیربناهای ما کافی اســت؟ آزمایشــگاه های آموزشی، 
منابع مالی، ساعات کار کارگاهی و آزمایشگاهی در دوره 
کارشناسی ارشد و دکتری کافی است؟ خیر. معیارهای 
کیفی ای که در جهان مطرح اســت یک مقدار درمورد 
منابع مالی هم اســت. برای مقایسه راحت، با جمعیت 
مساوی دانشجو، بهترین دانشــگاه جهان بودجه اش 
چیزی حدود 100 برابر ما اســت.  در دنیا میزان منابع 
کشــور برای آمــوزش عالــی حدود2تا3درصــد تولید 
ناخالص ملی است. این منابع در ایران 0/6درصد است. 
پس ما، نسبت به کشور هم درآمد، داریم تقریبًا 20تا25 
درصــد منابع را به آموزش عالــی اختصاص می دهیم. 
اما اگر کشــورمان را با یک کشور ثروتمند مقایسه کنیم 
به طور میانگین 2درصد او هزینه می کنیم.  اگر ما بگوییم 
آموزش ما کیفیتش نسبت به آن 30درصد است، باز هم 
عملکرد بدی نیست. حتی ترکیه منابعی که در آموزش 
عالی صرف می کند حداقل 2تا3 برابر ما است. این ها 
مسائلی در سطح ملی است و در سطح دانشگاه شریف 

به تنهایی نیست.
 برای رســیدن به این رســالتی که شــما برای 

دانشگاه تصویر کردید باید چه کنیم؟
اول اینکه ما منابع می خواهیم که راجع به آن خیلی بحث 
کردم. دوم ما نیروی انســانی حرفه ای و دلســوز و البته 
نیروی تخصیص یافته می خواهیم. استادی می خواهیم 
که کار، زندگی و مســئولیتش اســتادی اســت، نه کار 
دیگری. استاد حرفه ای و تخصیص یافته برای دانشگاه. 
سوم دانشجویی می خواهیم کنجکاو، عالقه مند و تشنه 
علم. نه دانشــجویی که آمده اینجا به دانشــگاه به دید 
یک گذرگاه یا کاروان ســرا نــگاه می کند که یک کارنامه 
یا نمــره ای بگیرد و فرار کند برود خــارج دنبال اهداف 
دیگر. کسانی مثل من که حدود 33 سال در دانشگاه کار 
می کنند، فکر می کنند متأسفانه آن حس عالقه مندی و 
کنجکاوی در دانشجویان کاهش یافته است. دانشجویان 
ما هم مقداری ابزارگرا شده  اند. دانشجوی باکیفیت فقط 
به رتبه کنکور نیست، دانشجوی عالقه مند می خواهیم. 
این شعر مولوی را من همیشه برای بچه ها می خوانم که 
»آب کم جو تشــنگی آور به دست/ تا بجوشد آبت از باال 
و پســت«.  چهارم اینکه  دانشــگاه ما نیاز به کادر فنی و 
پشــتیبانی قوی دارد. دانشــگاه 50 سال بیشتر دارد و 
کادر فنی ما مســن شــده اند. آن تکنسین های خوبی 
که داشــتیم همه شان جایگزین نشده اند. یا بعضًا کادر 
جوانی که آمده است به آن کیفیت نبوده است. دانشگاه 
فقط به استاد و دانشجو نیســت. یک دانشگاه پربازده 
قطعًا کارمندان و تکنسین های باذوق و عالقه مند دارد. 
در بعضی دانشــگاه ها کارمند با آن درایتی که دارد کار 
سه اســتاد را انجام می دهد، چه منشــی دپارتمان چه 
تکنســین. ما در این قسمت هم مقداری ضعف داریم. 
نکته آخر که کم اهمیت هم نیســت، فضای دانشــگاه 
اســت. فضــای آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه برای 
شادابی دانشجویان و دانشــگاه بسیار مهم است. اگر 
کسی همه این ها را تأمین کند می تواند به جنگ برترین 

دانشگاه های دنیا هم برود. 

گفت وگو با دکتر فرزانه استاد دانشکده برق

قاعده هرم را به هم نزنیم

با توجه به منابع و زیربناها 
داریم،  ما  که  امکاناتی  و 
مثاًل طبق این رده بندی ها 
امتیاز آموزش ما نسبت به 
عالی ترین دانشگاه جهان 
کیفیت  است.  30درصد 
آموزش در دوره کارشناسی 
دانشکده های  در  و 
مهندسی ما نسبتًا خوب 
هم  اینکه  برای  است، 
برگزیده ای  دانشجویان 
استادان  هم  و  داریم 
برگزیده ای داریم. ولی آیا 
زیربناهای ما کافی است؟
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دکتر گلشــنی مدت هاســت که از فضای حاکم بر دانشــگاه و آموزش عالی گالیه مند است. عضو حقیقی شــواری عالی انقالب فرهنگی به عنوان سیاست گذار آموزش عالی در ایران می گوید که  درصورت ادامه وضع موجود امیدی به آینده دانش در کشــور ندارد، معیارها باید تغییر کنند و علوم انســانی و اســتقالل علمی جدی گرفته شود. این مصاحبه یک هفته پیش از سخنرانی آتشین گفت وگو
او در دانشگاه انجام شد که حواشی فراوانی داشت. 

ســؤال مــا این اســت که رســالت دانشــگاه 
چیســت؟ کارکرد اصلی دانشــگاه برای ما یا 

جامعه چیست؟ 
فکر می کنم رسالت دانشگاه برای دانشجویان و حتی 
برای اساتید واضح نیست. اگر شما نظرخواهی وسیعی 
کنید تشتت آرا را خواهید دید. من ایدئال از منظر خودم 
عرض می کنم. دانشگاه یعنی جایی که دانش های روز 
را یاد بگیرید. اما ســؤال این است که دانش را برای چه 
یاد بگیریم. امروز عمدتًا جواب این است که باید شغل و 
درآمدی پیدا کنید و زندگی بگذرانید. یک عده که اهل 
فکر هستند می گویند می خواهیم چیزهایی را راجع به 
جهان بفهمیم یا می خواهیم سهمی در پیشرفت بشری 
داشــته باشــیم. ولی فکر نمی کنم اکثریت جوابشان 
این باشد. اگر از نظر اسالمی بسنجیم دانش نور است 
و بنابراین باید روشــنی بخش باشــد، هم برای زندگی 
فردی انســان ها و هم بــرای زندگی اجتماعی شــان.  
از طرف دیگر امروزه زمانه رقابت اســت. کشــورهای 
به اصطالح پیشــرفته که از نظــر تجهیزات و دانش روز 
جلو هســتند نمی خواهند کشــورهای دیگر پیشرفت 
کنند تا هم ردیف خودشان شوند. می خواهند همیشه 
آن کشــورها را نیازمنــد خودشــان کنند و متأســفانه 
کشورهای جهان ســوم متوجه این مســئله نیستند. 
اساتید آن ها هم متوجه نیستند و نگاه ها این است که 
آن ها برای ما نجات بخش اند. آن ها نمی خواهند رقیب 
داشته باشند. اینکه چرا کارگزاران و مسئوالن ما متوجه 
این قضیه نیســتند برای من خیلی واضح نیست. اگر 
آینده ایران را می خواهیم، آینده ایران به اســتقاللش 
است، به دست نشــانده نبودنش است. اینکه علم را از 
جاهای دیگــر یاد بگیرد خیلی خوب اســت. »اطلبوا 
العلم ولو بالصین« هم سخن پیامبر است. ولی نه اینکه 
همیشه دستمان دراز باشد. یک وقتی هم باید باشد که 

خودمان هم حرفی برای گفتن داشته باشیم. 
شــما می فرمایید دانش ما باید طوری باشــد 
که باعث پیشــرفت و استقالل ما شود. الزمه 

آن چیست؟
الزمــه آن این اســت کــه برای جلســات و مشــورت، از 
نخبگان واقعی استفاده کنند. بنده خودم پای سخنرانی 
رئیس آکادمی علوم کــره جنوبی در مالزی بودم. گفت 
رئیس جمهــور مــا نخبگان کشــور را خواســت، گفت 
اولویت ها را تعیین کنید. من خودم در خیلی از جلسات 
می روم. واقعًا در آن ها بعضی افراد هم شــأن نیســتند و 
افرادی که افکار بچگانه دارند زور می گویند. ما جوان های 
بســیار خوش فکر هــم داریم، ولــی آن هــا را من کمتر 
می بینم. من افرادی را می بینم که ســی وخرده ای سال 
بیشتر ندارند، ولی به اندازه یک استاد شصت هفتادساله 
تفکر دارند؛ ولی کاره ای نیســتند. انتصابات بر اساس 

رفاقت، آشنایی و پارتی بازی است.
پس به نظر شما دلیل اصلی مشکالت آن است 
که ما نخبگان اصلی را از دور تصمیم گیری کنار 

گذاشته ایم؟
بله. مــا واقعًا نیاز داریم که به فکر خودمان باشــیم. این 
سوء تعبیر نشود که ما نرویم علم غرب را بگیریم، ولی باید 
خودمان هم در علم حرفی برای زدن داشته باشیم. چین 
عقب بود، ژاپن عقب بود، ولی خودشان را رساندند. کره 
واقعًا کار جدی می کند. ما فقط پز می دهیم و نمی شود 
در ایــن موضوعات بــا اولیای دانشــگاه گفت وگو کرد. 
انیشــتین از نظر تعداد مقاله از خیلی از اســتادیارهای 
ما عقب بــود؛ ولی فکرش دنیا را تکان داد. در همه چیز 
کمیت گرا هســتیم. تعداد دانشــجو، تعداد دانشجوی 

دکتری، تعــداد مقاله. اما باید حداقل در یک چیزهایی 
تولیدکننده باشیم. 

ایــن معیارهای کمی که می گوییــد چطور در 
دانشگاه اثر می کند؟ 

دانشگاه باید در دو جهت مؤثر باشد. یکی در جهت رفع 
نیازهای جامعه و یکــی در جهت نوآوری در علم. معنی 
آن این اســت که باید معیارها تغییر کند. وقتی یک نفر 
در جهت رفع نیازهای جامعه اختراعی می کند، ممکن 
است چیز تازه ای نباشد؛ بنابراین مقاله نمی شود، پس 
شــخص ترفیع نمی گیرد. مــن نمونــه اش را در همین 
دانشگاه دیدم. اواًل برای دنیای غرب تازگی ندارد و ثانیًا 
آن ها عالقه ندارند چیزی که عامل رفع نیازهای ماست 
را گزارش کنند. از طرفی اگر کســی بخواهد کار جدی 

یا نوآوری در علم داشته باشــد نمی تواند انتظار داشته 
باشــد در عرض شش ماه یا یک سال چیزی تولید کند. 
مشــکل این است که یک دانشــجوی نخبه که می آید، 
اگر بخواهد زود فارغ التحصیل شود می گوید موضوعی 
بدهید که فــورًا به مقاله منجر شــود. درصورتی که باید 
به این شــخص با درجه یک بودنش دوســه ســال وقت 
می دادیم تا به جای اینکه بالفاصله منجر به مقاله شود، 
یک کار جدید می کرد. بنابراین معیارهای ما غلط است و 
دانشگاه نمی تواند هدف اصلی اش را برآورده کند. فقط 
مانند دکانی است که برای یک عده شغل فراهم می کند. 
البته متأسفانه بســیاری از فارغ التحصیالن، شغل هم 

نمی توانند گیر بیاورند.
دلیل غلط بودن این معیارها این نیست که ما 
خواستیم یک معیار را برای همه قسمت های 

کشور به کار ببریم؟
کاماًل درســت اســت. مــا از یک 
نخبه همــان انتظــار را داریم که 
از یک شاگرد متوســط داریم. از 
شاگرد متوســط بخواهید مقاله 
هم بدهد. اشــکال ندارد. ولی از 
امثال انیشــتین تکلیــف ماهانه 
نمی خواســتند. نکته ای که من 
نمی توانم در دانشگاه جا بیندازم 
این اســت کــه عدالــت، برابری 
نیســت. امیرالمؤمنیــن بهترین 
تعریف عدالت را کردند: »گذاشتن 
هر چیزی ســر جایش«. اینکه از 
دانشجوی نخبه همان انتظاری 
را داشته باشــی که از دانشجوی 

متوســط داری، ظلم اســت. این به این معنی نیســت 
که دانشــجوی متوســط را کنار بگذاریم. او نیز خیلی از 
نیازهای جامعه را برطرف می کند، ولی انتظاری که دارید 

باید متفاوت باشد.
این یکسان دیدن نتیجه سیستم تصمیم گیری 
متمرکز دولتی نیست؟ همه چیز باید در وزارت 
علوم یا شواری عالی مصوب شود و دانشگاه ها 

تابع آن هستند. 
تمرکز دولتی یک ایراد می تواند باشد. ولی وزارت علوم باید 
یک بعد نظارتی داشته باشد تا مطمئن باشد حداقل هایی 
در هر دانشــگاهی ارضا می شــود. یک جایی باید باشد 
برای رســیدگی به تخلفات و ظلم هــا. وزارت علوم باید 
محلی باشد که به این تخلفات رسیدگی کند که نمی کند. 

ولی دانشگاه ها در برنامه ریزی علمی خود باید مقداری 
استقالل داشته باشند. البته این هم در صورتی مطلوب 

است که پارتی بازی و رفاقت بازی در کار نباشد. 
برگردیم به رسالت، می توان گفت که محصول 
اصلی دانشگاه دانش آموخته اش است. ویژگی 

او چیست و چطور آدمی باید تربیت کند؟
در این مورد هم دانشگاه ما خیلی ناقص است. دانشگاه 
عالوه بر علوم معمول تجربی و مهندســی، فرهنگ هم 
باید به دانشجو بدهد. االن دانشجوی ما بی فرهنگ بار 
می آید. فرهنگ است که دانشــجو را مقید به کشورش 
می کند و اگر از ایران مــی رود و برنمی گردد، در صورتی 
که جاذبه بیشتری وجود داشته باشد، به این دلیل است 

که هویت ملی در او نیست.
تقویت این هویت ملی هم جزء وظایف دانشگاه 

است؟
بله. صددرصد. هفتادهشتاددرصد 
از کســانی که در چین برای ادامه 
تحصیل به خارج از کشور می روند، 
برمی گردنــد. اما اکثر نخبگان ما 
برنمی گردنــد. یک عده کمی که 
واقعًا دغدغــه دارند برمی گردند. 
بعضی هــا هــم که در ســال های 
اخیر بازگشــتند، دوبــاره رفتند؛ 
چون جاذبه نبوده. فرهنگ خیلی 

مهم است.
ظاهر ماجرا این است که ما بعد 
از انقالب در ظاهر خیلی تالش 
کرده ایم که این فرهنگ و هویت 
ملی را در دانشگاه جا بیندازیم. 

حتــی دروس را تغییر دادیم، ســازمان ایجاد 
کردیم و ضابطه گذاشتیم. 

خیر. تالش نکردیم. من حتی در شورای انقالب فرهنگی 
گفته ام که شــما وقتــی می خواهید رئیس دانشــگاه را 
انتخــاب کنیــد، اینکه اســتاد تمام باشــد و نمازخوان 
باشــد، کافی نیست. باید یک فرهنگ هم داشته باشد. 
فرهنگ اینکه بداند نسبت به نسلی که بیرون می آید یک 
وظایفی دارد. این نسل باید یک حداقل هایی را داشته 
باشــد. این ویژگــی در آن ها اصاًل وجود نــدارد. ما فقط 
داریم تکنسین بار می آوریم. خیلی کوتاه ببینیم و جالب 
این اســت که بعضی از جوان هایــی که فارغ التحصیل 
شــده اند، خودشان را انیشــتین روز می دانند و در همه 

چیز اظهارنظر می کنند. 
مــا دغدغــه چــه چیــز را داریم کــه دغدغه 
اجتماعی مان کم شده است و چه چیزی ذهن 

ما را به خود مشغول کرده است؟
آن وظایفی که انسان باید داشته باشد را برای بچه هایمان 
روشن نکرده ایم. از نظر اسالم، انسان نسبت به خودش 
و دیگــران و حیوانات و محیط وظیفــه دارد. نمی تواند 
خنثی باشــد؛ اما ما محیطمان خنثی شده است. یک 
بار یکی از رؤسای یکی از دانشکده ها می گفت چرا باید 
یک دانشجوی مهندسی فلسفه علم بخواند. یعنی اصاًل 
شأنی برای غیرمهندسی قائل نیست. عالقه به رشته خود 
خوب است. باالخره هر کسی یه یک چیزی عالقه دارد. 
اما دیدگاهی که حاکم است این است که هر چیزی غیر 

از رشته خودمان، شأنی ندارد.
اگر برای شروع تغییرات شریف پایلوت شود، 

در دانشگاه چه کنیم؟
در شریف با این طرز تفکری که هست نمی شود. آن قدر 
افکار نادرست اســت که حد ندارد. من خیلی از شریف 
ناامیدم. یک عده از اســاتید که اینجا هســتند، خیلی 
منفعل هستند. آن هایی که خیلی دغدغه دارند، نباید 
این قدر منفعل باشــند و البته مهم ترین عامل مسئوالن 

دانشگاه است.
به غیر از فعال ترشــدن آدم های دغدغه مند 

دانشگاه دیگر چه کاری می شود کرد؟
به نظر من اگر مدیریت دانشگاه از یک جامعیت بیشتری 
برخوردار باشد، با استمداد از بیرون می تواند تفکر داخل 
دانشــگاه را اصالح کند. آقای دکتر نصر وقتی که زمان 
شــاه رئیس دانشگاه شدند که کمی بعد از آن من رئیس 
دانشــکده شــدم، آمدند برای اولین بار یک مرکز علوم 
انسانی در دانشــگاه باز کردند. دانشگاه یک گروه ما را 

قبول ندارد. 
این جامعیت مسائل را حل می کند؟

خیلی. غرب خیلی تغییر کرده است. ولی تغییرات غرب 
در محیط ما منعکس نیســت. من بارهــا گفته ام و برای 
 MIT صدمین بار می گویم. دانشگاه ما بر اساس الگوی
بنا شد. االن دانشگاه MIT گروه فلسفه دارد. یک مدت 
استاد از بیرون بیاورید دو نسل را پرورش دهد کافی  است. 
یعنــی در دانشــگاه هایی کــه جامع اند، مثل 

دانشگاه تهران، این مشکالت کمتر است؟
نــه آن ها هم مشــکل دارنــد. در محیط ایــران همه جا 
این عدم جامعیــت وجود دارد. دانشــگاهی رفته ام که 
رئیســش فوق العاده جوان بوده اســت، ولی به علت آن 
جامعیت نگــری، اثــرش را به طور محســوس دیده ام. 
من امیدوارم فرهنگ حاکم بر محیطمان عوض شــود و 
امیدوارم که یک مدیریت نخبه و جامع نگر بر دانشگاه ما 
حاکم شود. یعنی اگر این اتفاق نیفتد شریف از جاهای 

دیگر عقب می ماند. 

گفت وگو با دکتر گلشنی، استاد فیزیک و فلسفه علم

فقط تکنسین بار می آوریم

هـمان  نخبه  یــک  از  مـا 
انتظار را داریم که از یک 
شاگرد متوسط داریم. از 
شاگرد متوسط بخواهید 
اشکال  بدهد.  هم  مقاله 
نـــدارد. ولـــی از امثـــال 
انیشتین تکلیف ماهانــه 

نمی خواستند



مدتی اســت از گوشه و کنار خبر می رسد که حال  معرفی کتاب
دانشگاه در ایران چندان خوب نیست، رنگ ورو عطا حشمتی

زرد کرده و از تک وتا افتاده است. برخی می گویند علتش این است 
که دانشــگاه ها به بنگاه هایی تجاری تبدیل شــده اند و مدام به فکر 
کســب درآمد هســتند. گــروه دیگری نیــز علت مشــکل را مفت و 

مجانی بــودن تحصیــل عنــوان می کنند که باعث شــده اســت نه 
دانشــجویان قدر وقت هایی را که در دانشگاه می گذرانند بدانند و 
کادمیک ارزش چندانی بــرای جامعه بیابد. اکنون که  نــه تحصیل آ
دانشگاه، اگر نه در بستر احتضار، دست کم در بستر بیماری است، 
وقت آن رســیده  است که هرچه بیشــتر درباره دانشگاه خواند و به 

آن اندیشید. خواندن درباره دانشگاه هرگز به اندازه اکنون ضروری 
نبوده اســت و شاید با کتاب هایی که در اینجا با آن ها آشنا می شویم 
این اندازه مفید و جذاب هم نبوده باشد. بگذارید از فلسفه دانشگاه 
آغــاز کنیم و ســپس به تاریــخ، جامعه شناســی و انسان شناســی 

دانشگاه برسیم.

کتاب هایی برای اکنون

کتاب هایی برای اکنون
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صحبت از تاریخ دانشگاه در ایران می شود،  بسیاری خود را مدعی می دانند. هر کسی از وقتی 
زاویه نگاه خود پیشینه ای از دانشگاه را مدنظر قرار می دهد و صرفًا آن را روایت می کند. 
اما یکی از جامع ترین نگاه ها از سوی مقصود فراستخواه، که دانش آموختگاِن دانشگاه خودمان است، 
ارائه شــده است. وی در سال 1388 کتابی با عنوان »سرگذشت و ســوانح دانشگاه در ایران« منتشر 
کرد که حاوی تاریخی تفصیلی از نخســتین تالش های ایرانیان در آموزش عالی و حرفه ای اســت. او 
کتاب دیگری نیز در زمینه تاریخ دانشکده فنی دانشگاه تهران نوشته است که به مناسبت هشتادمین 

سالگرد تأسیس دانشگاه تهران منتشر شد. 
از میان ســایر کتاب هایی که درباره تاریخ دانشــگاه در ایران نوشــته شــده اســت می توان به »نظام 
آموزشــی و ســاختن ایران مدرن« اثر دیوید مناشری اشاره کرد که حســین بادامچی، فارغ التحصیل 
مکانیک شــریف و عرفان مصلح آن را ترجمه کرده اند و به زودی منتشــر خواهد شد. این کتاب چنان 
که بادامچی توضیح می دهد تصویر متفاوتی از منظر فلســفه سیاســی از نهاد آموزش جدید در ایران 
ارائه می دهد. در این تصویر بار اصلی فرایند مدرن شــدن ایران بر دوش نهادهای آموزشی و مخصوصًا 
دانشگاه هاســت. این نگاه تاریخی تحلیلی به نوعی می تواند پرسش های فراوانی را درباره تاریخ ایده 

دانشگاه ایرانی توضیح دهد.

تحوالت دانشگاه ایرانی

ســایر حوزه های علوم اجتماعی نیز درباره دانشگاه ساکت نبوده اند. نعمت الله فاضلی یکی اما 
از پژوهشــگران انسان شناســی و مطالعات فرهنگی، در کتابی با عنوان »فرهنگ و دانشگاه« 
نگرشی تقریبًا متفاوت با جامعه شناسی به پدیده دانشگاه دارد. او معتقد است دانشگاه نه صرفًا نهادی 

اجتماعی، بلکه فرهنگ خاصی با آداب و رسوم، مناسک و مناسبات ویژه خود است. 
بــه این معنا، فاضلی دانشــگاه را به قبیله ای تشــبیه می کند که توتمی برای خــود دارد. توتم جامعه 
 دانشــگاه ایرانی نیز شــخصیت هایی نظیر ابن ســینا یا ابوریحان بیرونی یا اخیرًا کسانی نظیر ریچارد 

فاینمن اند. 
از آن طرف همان گونه که هر قبیله ای ریش سفید و بزرگ ترهایی دارد، هر دانشگاهی نیز ریش سفیدانی 

دارد که حرف آخر را می زنند )و گاهی نیز مانند دکتر گلشنی جوانان قبیله را نکوهش می کنند(. 
همچنیــن قبیله مناســکی دارد که هــر کس بخواهد به آن وارد شــود باید آن ها را به جــا بیاورد.  مثاًل 
اگــر تولید علم نداشــته باشــید جایــی در قبیله ندارید، یــا اگر می خواهید به کالســی وارد شــوید 
از اســتاد اجــازه می گیریــد و چیزهایی از این دســت. پس فرهنگ دانشــگاهی اقتضائاتــی دارد و 
 باید محترم شــمرده شــود و به نســل های بعد منتقل شــود تــا دانشــگاه بتواند کارکردهــای خود را 

حفظ کند.

دانشگاه به مثابه قبیله

ســخنرانی های پرتب وتــاب جامعه شناســان در نقــد دانشــگاه ایرانــی، کتاب هــای خــوب باوجود 
انگشت شماری تاکنون در این باره منتشر شده است. یکی از جالب ترین تالش ها اثری است با 
 عنوان »جامعه شناسی کنشگران علمی در ایران« از محمدامین قانعی راد و فرهاد خسروخاور که از سوی نشر علم 

منتشر شده است. 
این کتاب درباره این سؤال است که آیا ما در ایران جامعه علمی داریم، یا دانشمندان هر کدام در جزیره های جدا 
از هم و فاقد همکاری علمی به سر می برند. نویسندگان از طریق دو روش کمی و کیفی به این پرسش پرداخته اند 

و به شکلی دقیق و علمی چالش های شکل گیری اجتماعات علمی در ایران را شناسایی کرده اند. 
خوانــدن این کتاب دو مزیت عمده دارد: نخســت اینکــه خوانندگان می توانند با نمونه ای از پژوهش کالســیک 
جامعه شناســی آشنا شــوند که به نحوی حرفه ای انجام شده اســت؛ دوم اینکه این پژوهش در سال های اول دهه 
80 انجام شده است که رویکرد نوین به علم در جامعه دانشگاهی ایران تازه در حال رشد بود و سند مناسبی است 

برای تحلیل فرگشت جامعه علمی ایران.
ایــن کتــاب با لحنــی خواندنی نظریــه جامعه شناســی را در دو حــوزه عمومی و علم بررســی و بعد بــا رویکردی 
 روش شناسانه دیدگاه های نخبگان را بیان می کند. بعد از آن با نگاهی تاریخی شکل گیری جوامع علمی در ایران را 

توضیح می دهد.

دانشگاه و جامعه علمی

نام کتاب: 
جامعه شناسی 

کنشگران علمی 
در ایران

نویسنده: 
محمدامین قانعی راد 

و فرهاد خسروخاور

نام کتاب: 
فرهنگ و 
دانشگاه
نویسنده: 

نعمت الله فاضلی

نام کتاب: 
سرگذشت و 

سوانح دانشگاه 
در ایران

نویسنده: 
مقصود فراستخواه
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این همه، بیش و پیش از هر چیز بر هر دانشــجوی شــریفی واجب با 
اســت کتاب خاطرات دکتر مجتهدی را بخواند. این اثر که با همت 
حبیب الجوردی در قالب پروژه تاریخ شفاهی هاروارد تولید شده است، 
خواننده را به خوبی با ذهنیت یکی از مدیران آموزش عالی آشنا می سازد 
که ریاست چندین دانشگاه برتر کشور را به عهده داشته است. همچنین 
نشان می دهد که دانشگاه شریف با چه ذهنیتی تأسیس شد که اکنون 
به اینجا رســید. خبر خوب برای برخی دانشجوهای کمتر کتاب خوان 
این است که اخیرًا کانالی تلگرامی فایل های صوتی مصاحبه الجوردی 

با دکتر مجتهدی را از سایت هاروارد برداشته و در اختیار عموم گذاشته 
اســت. این بهترین فرصتی اســت که وقتی در حال رفتن از دانشگاه به 
خانه اید به یکی از اسناد همیشه زنده تاریخ آموزش عالی گوش بسپارید!
از نگاه تاریخی، دو کتاب دیگر نیز شایان معرفی اند، یکی »بر آب و آتش« 
که در آن مؤلف، دکتر فریدون هژبری، ماجراهای جالبی را از زمان جذب 
از سوی دکتر مجتهدی، تا اندکی پس از انقالب روایت می کند. این روایت 
با برخی سخنان دکتر مجتهدی در تضاد است و مشخص است هژبری 
دید مثبتی به دوران مدیریت او بر دانشگاه ندارد. در عوض دکتر هژبری 

مفصاًل از دوران مدیریت دکتر امین به نیکی یاد می کند و او را معمار اصلی 
نظام اداری و آموزشی دانشگاه معرفی می کند. 

تضادهــا و تمایزها میان روایت های مختلف اســتادان و پیش کســوتان 
شــریف در ارائه ای تقریبًا یکدســت و جالب در کتــاب دیگری با عنوان 
»روزگار شــریف« بازتاب یافته که اخیرًا از سوی انتشارات دانشگاه چاپ 
شــده اســت. خواندن این کتاب را، که روایتی جذاب و داستان گونه از 
سرگذشــت و ســوانح دانشــگاه ایرانی ارائه می کند، به همه کسانی که 

دلبسته دانشگاهشان هستند توصیه می کنم.

درباره تاریخ شریف

نام کتاب: 
 خاطرات 

دکتر مجتهدی
نویسنده: 

حبیب الجوردی

نام کتاب: 
بر آب و آتش

نویسنده: 
فریدون هژبری

نام کتاب: 
روزگار شریف

نویسنده: 
راضیه کریمی

این کتاب جامع یکی از دانش آموختگان شریف است مترجم 
که مهندسی را کنار گذاشته و سراغ علوم انسانی و علوم 
اجتماعی رفته است. کتاب ماحصل مصاحبه با استادان، صاحب نظران و 
مدیران پرشماری از گذشته آموزش عالی در ایران و حتی سیاست گذاران 
دانشــگاهی در دوره پهلوی است. نویسنده مدعی است همه آثار مهم در 
تحلیل آموزش عالی در ایران و اســناد رســمی را دیده و در نگارش کتاب 
آن ها را مدنظر قرار داده اســت. مناشــری آموزش جدید را اهرم اصلی و 

مهم ترین ابزار مدرنیزاسیون ایران می داند. 
این کتاب روند توسعه آموزش جدید و الگوگرفته از غرب را از سال 1811 
بررسی کرده است؛ یعنی اولین دوره اعزام دانشجو به اروپا از سوی عباس 
میرزا. البته این بررسی تنها تا دهه 60 شمسی پیش می رود. کتاب ظهور 
ایران مدرن را حاصل همین نظام آموزشــی جدید و تربیت نیروی انسانی 

در آن می داند.  

؟؟؟

میــان پژوهشــگرانی که اکنــون در حال اندیشــیدن و از 
نگاشــتن درباره دانشگاه هستند، یکی از پرکارترینشان 
دکتر میثم سفیدخوش است. او که دروسی نظیر »فلسفه های 
قــاره ای علم« را نیز در گروه فلســفه علــم خودمان ارائه داده 
بود، در سال 1395، با کمک جمعی از مترجمان و انتشارات 
حکمــت، کتابی را منتشــر کرد با عنوان »ایده دانشــگاه«. او 
در دیباچه این کتاب ذکر می کند که بحث درباره دانشــگاه را 
می توان در سه سطح مطرح کرد: »سطح نخست، سطح آشکار 
پدیده اســت که کنش هــای ملموس در آنجــا رخ می دهد... 
بســیاری از اظهارنظرهایی که درمورد دانشــگاه می شــنویم 
ناظر به سطح رویین و ظاهری آن هستند... سطح دوم، سطح 
میانی و کمتر مشــهودی اســت که... موضوع بررسی برخی 
علوم انســانی همچون مدیریــت، اقتصاد، سیاســت گذاری 
علم، روان شناســی و مطالعات اجتماعی اســت. سطح سوم، 
موقعیت ایده های نظری و فلســفی دانشــگاه اســت« و این 
کتــاب در این باره اســت. ســفیدخوش بر این باور اســت که 
اکنون با گذشــت چندین دهه از تأســیس دانشــگاه در ایران 
هیچ فکری به صورت نظام مند به ایده دانشــگاه نشده است. 
به تعبیر او این بی توجهی به روح دانشــگاه و فلسفه دانشگاه 
سبب شده اســت در سایر ســطوح نیز دچار نوعی شلختگی 
و بی نظمی باشــیم. کتاب »ایده دانشــگاه« کوششــی است 
 برای پرداختن به پرسش از چیســتی ایده دانشگاه برای رفع 

خأل موجود.
این کتاب حاوی مقاالتی است از فیلسوفان بسیار برجسته ای 
از ســنت های مختلــف فلســفی. در یک ســو کانــت، هیدگر، 
گادامــر و دریــدا قرار دارنــد که هر یــک دیدگاه خودشــان به 
چیستِی ایده دانشــگاه را دارند. در سوی دیگر نیز فیلسوفانی 
نظیر جان ســرل و مک اینتایر قرار دارند کــه به ترتیب به آزادی 
 آکادمیک و رابطه میان الهیات کاتولیک و دانشگاه های مدرن 

می پردازند. 
مقاالتی که در این کتاب جمع آوری شده است ترکیبی بی نظیر 
و جذاب فراهم کرده است که می تواند خوراک بسیار مناسبی 

را برای اندیشــیدن به دانشگاه فراهم آورد. این گونه نیست که 
همه مقاالت این مجموعه صرفًا از منظری فلسفی باشد، بلکه 
شــامل منظرهای تاریخی، الهیاتی و البتــه آینده پژوهانه نیز 
می شــود. با این همه، همان طور که ســفیدخوش در دیباچه 
این مجموعه نوشــته اســت، این تازه آغاز راه است و هنوز جا 
دارد بســیاری از متون فلسفه دانشگاه از فیلسوفان کالسیک 

و معاصر در آینده منتشر شود.

ایده دانشگاه از زبان فیلسوفان

نام کتاب: 
نظام آموزشی 

و ساختن ایران 
مدرن

نویسنده: 
دیوید مناشری

مترجم: 
محمدحسین بادامچی 

و عرفان مصلح

نام کتاب: 
ایده دانشگاه

نویسنده: 
میثم سفیدخوش



روزنامه ســال گذشــته مصاحبه ای با دکتر منصوری داشت درباره رسالت دانشــگاه. مصاحبه مفصل و جذابی که بخشی از آن در اسفند  97 منتشــر شــد. نوبت به بررســی دقیق تر رسالت دانشــگاه که رسید نمی شــد از نظرات اســتاد دانشــکده فیزیک که در این موضوع گفت وگو
می نویســند و می گوید و روزی هم در مصادر سیاســت گذاری پژوهشــی کشور بوده نگفت. این شد که ســراغ همان مصاحبه رفتیم و بخش های مانده اش 

را این بار منتشر کردیم. 

رسالت و مأموریت دانشگاه چیست؟
اول باید گفت به لحاظ تاریخی تعریف درست و دقیق از 
دانشگاه و علم مدرن در میان ما شکل نگرفته است. در 
گام اول باید این عدم شناخت را بپذیریم بعد راه حلش 
را هم پیــدا می کنیم. اما متأســفانه ما ایــن واقعیت را 
قبول نداریم. حتی در دانشــگاه مــا مطمئنم اگر این 
حرف را بزنیم 99درصد آن را نمی پذیرند. ما دانشگاه 
شــریفی ها به خودمان می بالیم و می گوییم ما خوبیم 
و بهتر از این نمی شــود. پس ایــن اتفاق هم نمی تواند 
بیفتد و مــا آماده بــرای درک موضوع نیســتیم. هنوز 
نمی دانیم علم مدرن چیســت. ما هنــوز نوع گفتمان 
دنیا و  آن چیزی که علم را مدرن می کند درک نکرده ایم. 
مجموع آدم هایی که دانشگر هســتند پدیده دانشگر 
را به وجود می آورند. این ها در داخلشــان ســازوکاری 
دارنــد و آن ســازوکار دو عنــوان کلیــدی دارد. یکــی 
discourse  یــا گفتمان علم اســت و یکی هم اجتماع 
علمی. می شود گفت چون ما این ها را در ایران نداریم 

پس علم هم نداریم.
چه چیزی جلوی بالغ شدن درک ما را گرفته 

است؟
اســتکبار جهل خود ما. ما هشتصد سال خواب بودیم 
و حاال بیدار شــدیم، اما نمی خواهیم قبول کنیم که ما 
دیگر در دوران آل بویه نیستیم. ما ابن سینا یا ابوریحان 
بیرونی نیســتیم. حتی غزالی نیســتیم. مــا به لحاظ 
فکری جا مانده ایم. فکرهایمان در مفاهیم قرن پنجم 
خودمان منجمد شده است. باید بپذیریم که یک جای 
دنیا بــه هر دلیل به لحــاظ تاریخی منجمد نشــده اند 
و فکــر کرده اند. ممکن اســت ما برون داد فکرشــان و 
مظاهر فکرشــان را نپذیریم، ولــی نمی توانیم بگوییم 
که فکرشان بد است. اول بفهمیم فکرشان چه هست، 
بعد نقدشان کنیم. مرادم خود ما دانشگاهی ها است. 
مردم یا سیاســت مدارها یا روحانیــون را  نمی گویم. ما 
دانشــگاهی ها بدون اینکه درک کنیــم این تفکر غرب 
چیست می گوییم بد است. چون حجاب ندارند؟ چون 
بمب اتمی ساخته اند؟ این که دلیل نمی شود. می گویم 
ما هنوز درک نمی کنیم و اشــکال اصلی مان اینجاست 
و این یک نوع مشــکل روان شناختی اجتماعی است و 

شاید آن گذشته طالیی به ما اجازه نمی دهد.
چه شــد که دانشــگاه ما به جای حل مسائل 
جامعه، بعد از اینکــه تحصیالت تکمیلی را 
راه انداخت رفت به سمت مقاله محورشدن؟ 

دانشگاه دغدغه های جامعه را نداشت؟
برای اینکه انســان به طور طبیعی ســراغ آســان ترین 
راه می رود. و البته دغدغه هم نداشــت. نه دانشــگاه و 
نــه جامعه. ما متوجــه نبودیم که دانشــگاه یعنی این. 
 Scientist سنت ما درس دادن بوده است و کالج. لغت
را می خواهیــم ترجمه کنیم گیر می کنیم. دانشــمند 
نمی توانیم بگوییم، اگر عالم بگوییم جمعش می شود 
علما کــه در حوزه اند. خودمــان نمی توانیم بگوییم ما 
علما هســتیم، یک طوری می شــود. من نمی گویم که 
دانشــمندم، ولی به راحتی یک کسی در اروپا می گوید 
که من scientist هســتم، یعنی شــغلم این است. یک 
کسی می گوید که من حسابدارم، هیچ افتخاری نیست 
و هیچ اتفاقی هم نمی افتد. ولی من نمی توانم بگویم. 
بعد سنت 800ساله ما عمده اش فقط آموزش از جنس 
علم دین بوده اســت. علم دینــی به معنی قدیمش، نه 
علــم دینی ای که امــروزه مثاًل همکارمــان آقای دکتر 
گلشنی می گویند. علم برای پیشینیان ما از روی کتاب 

تدریس می شــود، ولی در علم مدرن و دانشگاه مدرن 
کتاب محصول علم است نه اینکه علم مبتنی بر کتاب 
باشد. علم اصاًل مبتنی بر کتاب نیست و ما این را درست 
درکش نمی کردیم و هنوز هم درست درکش نمی کنیم. 
ما در شریف افتخارمان این است که کتاب های MIT را 
درس می دهیم. ببینید، متن محور همه چیز ماست و 

وقتی محور شد همین هم می شود. 
یعنی ما در سیکل آموزش چیزهایی که بلدیم 

به نسل بعدی باقی مانده ایم.
حتی این هم آموزش چیزی  اســت که دیگران به وجود 
آوردنــد. ما در به وجــودآوردن این کتاب ها که نقشــی 
نداشــتیم. در زنجیره کار تحقیقاتی یک عده مســئله 
پیدا می کنند، مسئله به سمتشان می آید، بودجه تأمین 
می کنند، گروه تشکیل می دهند، تجهیزات می سازند، 
کار تحقیقاتی می کنند، وارد آن discourse و گفتمان 
علم می شوند، آخر سر مقاله می شود و بعد از یک مدتی 
هم کتاب می شود. ما همه این ها را فراموش کرده و فقط 
کتاب را درس می دهیم، خب اینکه دانشگاه نمی شود.
این شرح آن چیزی که شده، االن بخواهیم 

اصالحش کنیم باید از کجا شروع کنیم؟
از خیلی از جاها می توان شــروع کرد، مهم ترینش این 
است که بفهمیم ما اشــتباه کرده ایم. من فکر می کنم 
حتی دانشگاه شریف به عنوان دانشگاه اصاًل این حرف 

را قبول ندارد پس نمی تواند خودش را تغییر دهد.
یعنی ما اشتباهات تاریخی داشتیم و در حال 
حاضر هم سیستم موجود را به عنوان راه حل 

قطعی و درست فرض کردیم.
بله. اصاًل راهی جز این را قبول نداریم و فکر می کنیم که 
بهترین کار است و اشکال را خارج از خودمان می دانیم. 
می گوییم اشــکال از دولت اســت که بودجه نمی دهد 
به ما. اشــکال از بخش صنعت ماست، حاال چه دولتی 
چه خصوصی. اشــکال را همیشه جای دیگر می بینیم 
و از خودمان نمی بینیــم. همان قدر که ما عیب داریم، 
دولت ما عیب دارد، همان قدر کــه دولت عیب دارد ما 
هم عیب داریم.  در یک جامعه داریم زندگی می کنیم. 
این را نپذیرفتیم. چرا خودمان را کپی MIT می دانیم، 
ما که خوبیم، درس خوب خواندیم، آن قدر مقاله دادیم، 
ما که عیبی نداریم، متوجهش نمی شویم، عیب را باید 

بپذیریم، وقتی پذیرفتیم راه حلش پیدا می شود. 
پس با اصالحات ســاختاری و قانونی اتفاقی 
نمی افتد و باید خودمان دست به کار شویم؟
مــن خــودم یــک مدتــی وزارت علــوم بــودم و مثــاًل 

همین داســتان ISI را می گویند 
تقصیر من است. آن موقع برای 
اینکه تحرکی در دانشگاه ایجاد 
شــود و از کالج واربودن دربیاید، 
گفتیم الزم اســت که نوشــتن را 
یاد بگیــرد. ما حــدود 60 یا 70 
هــزار هیئت علمی داشــتیم که 
هــزار مقاله در ســال در می  آمد. 
مــن اســمش را گذاشــته بودم 
مشــق علم، تمرین کــردن برای 
کار پژوهشــی. ولــی بعدها این 
تبدیل به همه چیز شــد و دوباره 
متوقف شدیم. دقیقًا کسانی که 
در ســطوح عالی کشــور از سال 
84 بــه بعد انتقــاد می کردند که 
ISI اســالمی باید داشته باشیم 

و ISI غلط اســت، موقعی که می خواهند بگویند ایران 
رشد کرد استناد به ISI می کنند. 

یک اشــکال این نیســت که ما در این فضاها 
دنبال یک نسخه واحد برای همه دانشگاه ها 

با همه تفاوت هایشان هستیم؟ 
بله، درســت اســت. االن موقع این اســت که اگر هم 
وزارت علــوم نســخه های متفاوتــی از دانشــگاه ها 
نمی خواهــد، دانشــگاه ها خودشــان شــروع کنند. 
مــن مطمئنم اگر شــروع کنند وزارت علــوم مخالفت 
نمی کنــد، بهتریــن موقعیت تاریخی اســت برای ما. 
دانشــگاه ها شــروع کننــد بگویند چه هســتیم، چه 
می خواهیــم و چه خدمتی به جامعــه داریم می کنیم 

که در ازایش آن بودجه را بگیریم.
شما اگر بخواهید این پیشنهاد را برای شریف 
داشته باشید، فکر می کنید شریف کارکردش 

چه باشد خوب است؟
نمی گویم چون شــریف آمادگی اش را نــدارد. من این 
کار را برای دانشگاه کاشــان انجام دادم. آنجا آمادگی 
ذهنی اش وجود داشــت و دارد. بــرای آنکه آدم هایش 
متفاوت اند و مدعی نیستند. ما مدعی هستیم و قبول 
نداریم. می گوییم کــه ما داریم همان کاری را می کنیم 
که MIT می کند. چه کسی می گوید که این بد است؟ 
یعنی اصاًل آمادگی در دانشگاه برای وارد گفت وگوشدن 

وجود ندارد. 
برای دانشگاه کاشان چه تعریفی کردید؟

گفتم شــما فرض کنید دانشگاه کاشــان فردا تعطیل 
شود. اصاًل شــهر کاشان متوجه می شــود؟ خودشان 
گفتند نه، جز اینکه پدر و مادرها می گویند بچه هایمان 
بیکارنــد و غیره. دانشــگاه بایــد طوری باشــد که اگر 
دانشگاه تعطیل شــود فوری شهر صدایش دربیاید که 
پس کار ما چه می شود؟ پس دانشگاه باید بگوید ما چه 
کار باید بکنیم که شــهر به ما نیاز داشــته باشد. درجه 
دوم، کشــور نیاز داشته باشد و در درجه سوم دنیا به آن 
نیاز داشته باشد. باالخره گام به گام باید تمرین بکنیم. 
آرام آرام مسائل پیدا می شود دیگر. مثاًل طبیعت کاشان 
و گالب کاشــان است. اما بسیار سخت و پیچیده است 
در عمل و اصاًل ساده نیست. یعنی همان تحولی که در 
اروپا 400 سال 600 سال طول کشید، اگر بخواهیم در 

عرض 20 سال انجام دهیم خیلی سخت است. 
در آن مرحله پیشــرفت از کالج به نوشــتن، 
یک اتفاقــی افتاد که هم قابــل اندازه گیری 
بود و هم اینکه باالخره یک تغییر بود. اینکه 
حاال بیاییم و رسالت خودمان 
را تعریف کنیــم یک دفعه کار 

گیر کرد و سخت شد.
شاید اگر سال 84 می پرسیدی، 
چون آن موقع برنامه همین بود. 
مقاله نویســی قــرار بــود تبدیل 
شــود به حمایــت از برنامه های 
پژوهشی. دیگر به فرد پول داده 
نمی شــد. نوشــته هم شد، ولی 
عملی نشــد چــون دولت عوض 
شــد و این را اصاًل گذاشت کنار 
و دوباره به مقاله پول دادند. قرار 
ما این بود و نوشــته هم شــد که 
به برنامــه پژوهشــی. یعنی یک 
گروهی هستند که یک برنامه ای 
هم دارند کــه داخــل آن انواع و 

اقسام پروژه ها انجام می شود. ما به برنامه و به آن گروه 
پول می دادیم و دیگر به فرد پول نمی دادیم برای پیشبرد 
آن برنامه شــان. و این قرار بود یک سال دوسال امتحان 
شــود و بعد برویم این را کم کم وصل کنیــم به نیازهای 
کشور. از مجموعه مثاًل 20 شاخص علم سنجی که یکی 
شروع شد که مقاله بود، دومی و سومی و چهارمی وارد 
می شدند که مجموعه شاخص ها با هم رشد می کردند. 
بعد این ها همه حذف شــده اســت. یکهو پریدیم 15 
سال 14 ســال بعد و از آن موقع می خواهیم بگوییم که 

چه کار کنیم.
به نظر می آید امروز برنامه اصلی دانشگاه ها 
در حــال حرکــت به ســمت اســتقالل مالی 
و درآمدزایــی اســت. ایــن مســئله را چطور 
می بینید؟ رابطه با مســائل جامعه را درست 

خواهد کرد یا نه؟ 
اگــر بروند بــه ســراغ تعریف، ایــن وصل می شــود به 
درآمدزایــی و آن وقت خودبه خود پــول بابتش می آید. 
نه اینکه بیایند ســالنش را بابت عروسی اجاره دهند و 
پول درآورند یا دانشجو بگیرند و مدرک بدهند. یک کار 

مرتبط با علم انجام دهند، پول هم می آید. 
برای مثال فیزیک پزشــکی در دنیا خیلی مهم است و 
در ایران ما ضعف داریم. در همین شــرایط دانشــکده 
ما یکی دو ماه اســت که مطرح اســت برویم یک شاخه 
فیزیک پزشکی راه بیندازیم. من تقریبًا مطمئن هستم 
که حتی خــود دانشــکده فیزیک مخالفــت می کند. 
اصاًل به دانشگاه کشــیده نمی شود. در صورتی که اگر 
ما سالی 10 یا 15 تا استخدام کنیم اصاًل پزشکی ایران 
را در آینده متحول می کند. شــاید ســالی باید 100 تا 
تربیت کنیم، ولی مثاًل با 10 یا 15 تا شروع شود و همه 
هم اســتخدام می شــوند چون وضع پزشکی ما در این 

زمینه خراب است. 
یا تربیــت نیرو بــرای صنایع و شــرکت ها به ســفارش 
خودشان. دانشگاه نباید این کار را کند؟ این نیاز جامعه 
نیست؟ ولی دانشــگاه حاضر نیســت این کار را کند. 
می گوید ما برویم برای یک شــرکت نیرو تربیت کنیم؟ 
این ها تکنسین اند و در شأن ما نیست. ذهنیتمان اجازه 
نمی دهد. ولی دانشگاه reversal کالیفرنیا این کار را 

انجام می دهد.
دانشگاه شــریف اگر دانشــگاه جامعی بود 

مشکالتمان کمتر نمی شد؟
اگــر صنعتی می ماند مثــل MIT و یک علوم انســانی 
خاصی را وارد می کرد. خیلی سعی هم شده است. اما 

آمادگی برایش نبود که شریف به این سمت برود. 

گفت وگو با دکتر منصوری، استاد دانشکده فیزیک

اول باید اشتباه را بپذیریم

ویـژه نامه رسـالت دانـشگاه خرداد 97 سه شنبه 1  شماره 767  

در  که  کسانی  دقیقًا 
از  کشور  عالی  سطوح 
انتقاد  بعد  به   84 سال 
می کردند که ISI اسالمی 
 ISI و  باشیم  داشته  باید 
که  موقعی  است،  غلط 
می خواهند بگویند ایران 
 ISI به  استناد  کرد  رشد 

می کنند



ویـژه نامه رسـالت دانـشگاه

دکتر ملکی از آن دسته استادان جوانی است که نگاه متفاوتی به دانشگاه دارند. خود پژوهشکده سیاست گذاری علم و تکنولوژی هم مجموعه متفاوت و جدیدی است در مقایسه با ساختار دانشکده ای  دانشگاه. دکتر ملکی از لزوم تغییر نگاه ما به دانشگاه می گوید و اینکه باید درباره دانشگاه، کارکردش و رسالتش بیشتر گفت وگو کنیم. انگار در طول چند دهه گذشته تنها به تالش در دانشگاه فکر گفت وگو
کرده ایم و فراموش کرده ایم درباره دانشگاه و درباره آنچه برایش تالش می کنیم بیشتر حرف بزنیم، حرف نو بشنویم و مسیرهای نو را تجربه کنیم. 

برای دانشگاه رسالت و کارکردهای متعددی 
گفته شــده است: تأمین نیروی انسانی، حل 
مسائل کشور و تولید دانش. سؤال ما این است 
که رســالت دانشگاه کدام اســت؟یا اگر همه 

این هاست اولویت  بندی دارد یا خیر؟ 
نکته اصلی ای که قبل از ســؤال بایــد به آن توجه کنیم 
این است که دانشــگاه یک هویت جدا از جامعه ندارد. 
حداقل از نظر من نباید داشته باشد. دانشگاه یک نهاد 
اجتماعی است، نیازهای اجتماعی دارد و باید به بخشی 
از این نیازها پاســخ بدهد. این نکته اولی است که باید 

خیلی به آن توجه شود. 
ما کارکرد وظایف دانشــگاه را تحــت ادبیات تخصصی 
می شناسیم، اما اگر به خواستگاه تاریخی آن توجه نکنیم 
بحث را گم می کنیم. دانشگاه در عصر مدرن نهادی است 
که در غرب متولد شــده اســت. یکسری نسخه ها قبل 
از اینکه در غرب باشــد در شرق هم بوده است، اما این 
چیزی که ما االن به عنوان دانشگاه می شناسیم مولود 
عصر روشنگری است، با توجه به نیازهایی که در هر عصر 
و هر کشــوری بوده است با رنگ وبوی خاصی گسترش 
پیدا کرده است. وقتی بعد از این اتفاقات نگاه می کنیم، 
می شود یک مقاطعی را دید که نقش آموزشی پررنگ تر 
بوده اســت، گاهی نقش پژوهشی پررنگ تر بوده و بعد 
ارتباط بین آموزش و پژوهش معنی دار شده است. عالوه 
بر این ها اصواًل شکل دهی به شخصیت انسان ها، یعنی 
آن چیزی که ما اســمش را پرورش و تربیت می گذاریم، 
هم در دوره هایی مطرح بوده اســت. بحث کارآفرینی یا 
آموزش مهارت های خلق شغل یا کار هم بوده است. االن 
بحث هایی تحت عنوان دانشــگاه تعقل گرا یا دانشگاه 
پاسخگو یا حتی دانشــگاه حکمت بنیان و دانشگاهی 
که فلســفه وجــودی اش را از حکمــت می گیرد مطرح 

شده است. 
هر مفهومی در بافت اجتماعی خاص معنا پیدا می کند و 
به سادگی قابل انتقال از جایی به جای دیگر نیست. همه 
این مفاهیم در نهایت یک انتخاب اجتماعی است. یعنی 
من به عنوان یک فرد شاغل در دانشگاه صنعتی شریف 
می توانم برای خودم تعریفی کنم و بگویم که دانشــگاه 
مطلوب چه دانشــگاهی اســت. اما نباید از این غفلت 
کنیم کــه این یک انتخاب جمعی اســت. یک انتخاب 
اجتماعی است. بنابراین اواًل باید به بافت تاریخی توجه 
کنیم و دومًا باید توجه کنیم که این انتخاب یک انتخاب 
جمعی است. حاال من می توانم درمورد آن چیزی که از 

نظر من مطلوب است صحبت کنم.
این انتخاب جمعی نکته درخوری است. شما 
می گویید ما با وجود این تحلیل هایی که هست 
در نهایت باید تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم 

که دانشگاه چگونه باشد؟ 
در محیط ما محدودیت هایی وجود دارد. انتخاب هایی 
را محدود و انتخاب هایی را تشویق می کند. ما می توانیم 
نقش منفعل داشته باشیم و آن چیزی را که محیط به ما 
تحمیل می کند بپذیریم، یا نقش فعال داشــته باشیم و 
محیط را تا حدی تغییر بدهیم. انتخاب ما نه تنها انتخاب 
خود ما اســت، بلکه انتخاب الهام بخــش هم می تواند 
باشد. در گذشته هم این طور بوده است. وقتی دانشگاه 
ما تغییر جهت می داده یا وقتی به رشته ای ورود یا خروج 
می کند، یا نهاد و پژوهشکده یا دانشکده ای ایجاد کرده، 
بســیاری دیگر هم الگو گرفته اند. مجموعه پیشرو این 

نقش را باید ایفا کند. 
شــریف چه نقشــی باید برای خود بســازد و 

ایفا کند؟

فکــر می کنم شــریف مطلوب دانشــگاهی اســت که 
از یک طرف بیشــترین ظرفیت اســتعدادی کشــور را 
جذب می کند و در دیگر نهاد ها و دانشــگاه های مشابه 
الهام بخشی دارد. یک شریف پاسخگو به نیازهای جامعه 
و مسئولیت پذیر است. مسئولیت حل بخشی از مسائل 
جامعه را که از دســت نهاد دیگری برنمی آید می پذیرد. 
خــودش و فرایندهایــش را ســازمان د هی می کند که 
بتواند مسائل جامعه را حل کند. دانشگاه موفق همیشه 
مسئولیت پذیر و پاسخگو بوده است. یک روزی نیاز اصلی 
جامعه این بوده که نیروی کار توانمندی تهیه کند. مثل 
بدو تأسیس شریف. آن زمان دانشجویان لیسانس تربیت 
می کردیــم و تزریق می کردیم به بازار کار تا صنعت اداره 
شود. االن باید ببینیم این نقش معتبر است یا خیر. در 
آن زمان نقش ممتازی بوده که 2یا 3 دانشگاه این کار را 
انجام می دادند. اگر االن دانشگاه های رده 2و3 وجود 
دارنــد که دارند این کار را انجــام می دهند چطور؟ باید 
ببینیم نیاز جامعه در یک یا دو دهه آینده چیست که باید 
به آن پاســخ بدهیم. ما تا چه حد توانمند شده ایم و این 
قابلیــت را پیدا کردیم که راه حل تولید کنیم؟ در ترکیب 

این راه حل ها باز ممکن اســت تربیت نیروی انســانی 
هم باشــد. نیروی انســانی که قابلیت حل این مسائل 
جامعه را داشــته باشد. ممکن اســت تولید دانش هم 
باشــد. باز هم دانشی که به درد حل این مسئله بخورد. 
در حقیقت قابلیت حل این نوع مسائل، شریف مطلوب 
در بیست سال آینده است. مثاًل می توانم از آب، مسئله 
محیط زیست، مســئله آلودگی هوا، مسئله شهرهایی 
که دیگر وضعیت حیاتشان وضعیت مطلوبی نیست نام 
ببرم. حاال آیا نیروی انسانی ای داریم که بتواند این ها را 
بفهمد و درک کند و راه حل برایشــان بدهد؟ آیا مجموع 
پژوهش هایی که می کنیم این مسائل در آن ها انعکاس 
دارد؟ آیــا کارآفرین هایــی که تربیــت می کنیم تمایل، 
ظرفیت و توانمندی به کارآفرینی در این زمینه ها دارند؟ 
یا اینکه ما همه این کارها را انجام می دهیم اما به نوعی در 
حاشیه. سؤال اصلی به نظر من این است. اصل کارکرد 
دانشگاه آموزش، پژوهش و کارآفرینی است؛ اما مهم این 
است که در چه زمینه ای؟ معطوف به چه نوع مسائلی؟ 
شاید کسی بگوید این از توان دانشگاه خارج است. من 
می گویم اگر از توان دانشــگاه خارج است در توان چه 
کسی است؟ باید این توان و ظرفیت را ایجاد کنیم. اگر 
دانشگاه ما نتواند این کار را انجام دهد ما نمی توانیم از 

بقیه نهادها انتظار داشته باشیم. 
آموزش هم همین طور اســت. ما چــه چیزی را آموزش 
می دهیــم؟ با چه رویکردی آموزش می دهیم؟ موضوع 

و رویکرد آموزشــی ما تا چه حد در این مســائل اساسی 
انعکاس پیدا کرده است؟ این فقط مسئله ما نیست. االن 
در اروپا نهضتی تحت عنوان پژوهش مسئوالنه وجود دارد 
که می گوید آکادمی از جامعه دور شده است. دانشگاه 
یک جهتی دارد و جامعه جهت دیگر. از این وضعیت هم 
نمی توانیم انتظار داشته باشیم که در بلندمدت جامعه 
بیاید پشت دانشگاه بایســتد و بگوید هر دانشگاه یک 
نهاد ارزشمند است و دارد ارزش خلق می کند، پس من 
باید از منابع عمومی خودم صرف توسعه این نهاد کنم. 
وقتــی به تاریخ قدیم خودمان برمی گردیم نهاد حوزه از 
طرف موقوفات و اهدا اداره می شــد. دلیلش این است 
کــه با هر نوع نگاهــی جامعه فکر می کرده اســت دارد 
ارزش خلق می کند و ارزش صرف کردن منابع عمومی 
را دارد. در اروپا و آمریکا هم همین طور است. اگر جامعه 
احســاس کند دانشگاه دارد ارزش خلق می کند منابع 

را اینجا می آورد.
یعنــی االن دانشــگاه نیــاز جامعه را پاســخ 
نمی دهــد؟ یعنی ارزشــی کــه جامعــه آن را 

به خوبی بیابد تولید نمی کند؟

حداقل چیزی که می توانم بگویم این اســت که خیلی 
با کنــدی مواجه اســت. یعنی ما نیاز را دیر تشــخیص 
می دهیــم و با کنــدی بیشــتری وارد برنامه دانشــگاه 
می کنیم. فرایند ما برای به روزرسانی ظرفیت دانشگاه 
برای پاسخگویی به نیاز جامعه خیلی کند است. ما اصاًل 
دینامیک فعالی برای اینکه رصد کنیم و بعد خودمان را 
بازسازمان دهی کنیم تا قابلیت پاسخگویی داشته باشیم 
نداریم. رشــته هایی که دپارتمان دانشگاهی که خودم 
5ســال قبل، از آن فارغ التحصیل شدم امروز بیشتر از 
50درصد تغییر کرده. حتی عنوان رشته ها تغییر کرده. 
یعنی سرعت نرخ تغییرات  دانشگاه های خوب واقعًا به 

سال می رسد.
چرا ما نگاه ســنتی به رشــته ها و تخصص ها 
را حفــظ کرده ایــم و رویکردمــان را تغییــر 

نمی دهیم؟
خب سخت است. کار ساده ای نیست. مثاًل اساتید دائمًا 
باید بازآموزی شوند، برنامه های درسی دائمًا باید به روز 
شوند. دانشگاه رویه ای ندارد که به اساتید به شکل فعال 
کمک کند تا این کار را انجام دهند . مثاًل یک استادی که 
بخواهد دائمًا برنامه درسی اش را به روز کند نباید این قدر 
درس بدهد، باید وقتی برای این بگذارد که بازخوردی از 
این درس بگیرد و با مباحث جدید تطبیق بدهد و مقاالت 
جدید را دنبال کند و تولید کند. در دانشگاه های خوب 
دنیا اســاتید بخش قابل توجه مواد درسی شــان تولید 

خودشــان است؛ چون وقت و منابع کافی دارند که این 
را تولید کنند و البته متناســب با نیاز جامعه آن را تولید 
می کنند. زنجیره طبیعــی دارد کار می کند: نیاز برای 
دانشــگاه تعریف می شود، استاد و شــبکه دانشجوها 
روی نیازها کار می کنند، از طریق پژوهش آموخته های 
جدیدی کسب می شود و این آموخته ها تبدیل به متن 
درسی می شود. یعنی پژوهش پشت آموزش است. آن 
چیزی که دارد آموزش را تغذیه می کند پژوهش اســت. 
دانشــگاه هومبولتیک که آمــوزش و پژوهش را ترکیب 
می کند فلســفه وجودی اش این بوده است. ما فلسفه 
وجودی اش را یادمان رفته است و می گوییم استاد باید 

این قدر درس بدهد و این قدر مقاله چاپ کند. 
فضای عمومی دانشــگاه ها در مقاومت برابر 
تغییــر مؤثرتر اســت یا بوروکراســی عمومی 
کشــوری؟ یعنــی تمرکــز در تصمیم گیری و 
بوروکراســی متمرکز مشــکل اســت یا اینکه 
تشتت ناشــی از استقالل دانشگاه ها صدمه 
بیشــتری ممکن است به روند بهبود آموزش 

عالی بزند؟ 
بینیــد واقعًا مــن نمی توانم وزن بدهم. خیلی ســخت 
است در سیستم های اجتماعی شما وزن دهی کنید که 
سهم کدام بیشتر است. ولی روشن است که هر دو مؤثر 
اســت و هر دو باید تغییر بکنــد. اما به عنوان یک عنصر 
درون دانشــگاهی فکر می کنم کــه بتوانیم از خودمان 
شروع کنیم. باید پرســید ما چقدر از اختیارات موجود 
استفاده کردیم؟ االن خیلی از اختیارات را دانشگاه دارد. 
هیئت امنای دانشگاه خیلی چیزها را می تواند تصویب 
کند. آیا برای تبدیل شــدن به یک دانشــگاه پاسخگو یا 
دانشــگاهی که می تواند مســائل اساسی کشور را حل 
کند مسئله اول و اساسی ما نهادهای بیرونی اند؟ خود 
ما هم آن قدر که باید و شــاید حرکت نکردیم. دانشــگاه 
باید اختیار داشته باشد، ولی به تبع آن باید پاسخگو هم 
باشد. پاسخگوی همان نیازهایی که راجع به آن صحبت 
کردم. در هر صورت ما تا زمانی که این ارتباط بین جامعه 
و دانشــگاه را برقرار نکنیم دانشگاه به یک نهاد ایزوله از 
جامعه تبدیل می شــود. انگار پیلــه ای دور خور تنیده. 
یک سری محصوالت هم می دهد، ولی ارتباط ارگانیک 

و تعامل نزدیک با جامعه ندارد.
سؤال این اســت که در یک تحول اجتماعی 
بلندمدت، منشأ تحول را کجا می دانید؟ درون 

دانشگاه یا سیاست های باالدستی؟
اگر دانشگاه نتواند چنین کاری را بکند جای دیگری هم 
نیست. جایگزینی وجود ندارد، دولت با مسئولیت های 
اجرایی گســترده ای که دارد قطعــًا نمی تواند این کار 
را انجام بدهد. بخش خصوصــی هم کارکرد خودش را 
دارد و نمی تواند بر روی مسائل اساسی کشور فکر کند. 
نقش اجتماعی می تواند ایفا کند، ولی نقش فکری نه. 
بنابراین نقش تأمین نیروی انسانی قابل برای ورود به حل 
مسائل و فکر و دانش مورد نیاز، محدود به دانشگاه است 

و دانشگاه هم باید از خودش شروع کند.
فکر می کنــم فرایند انتخاب جمعی ما تــا حدی دچار 
اختالل اســت و باید ســامان دهی اش کنیم. در سطح 
دانشــگاه به اندازه کافی راجع به این مســائل گفت وگو 
نمی شــود. یک دلیلش ممکن است بیش از حد انتظار 
از اساتید کارگرفتن اســت. گفت وگوی کافی، رساندن 
ایــن تغییر و تحوالت به بدنه دانشــگاه، به بدنه اعضای 
هیئت علمی، حتی به بدنه دانشجویی و حرکت به سمت 
نیازهایی کــه حس می کنیم باید به آن پاســخ بدهیم. 

این ها به نظر من خیلی مهم است.

گفت وگو با دکتر ملکی، عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست گذاری علم و تکنولوژی

باید بیشتر گفت وگو کنیم
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اساتید دائمًا باید بازآموزی 
شوند، برنامه های درسی 

دائمًا باید به روز شوند. 
دانشگاه رویه ای ندارد که 
به اساتید به شکل فعال 

کمک کند تا این کار را انجام 
دهند . مثاًل یک استادی 
که بخواهد دائمًا برنامه 

درسی اش را به روز کند نباید 
این قدر درس بدهد



وقتی حرف از رسالت و مأموریت دانشگاه، آن هم دانشگاهی صنعتی در میان است، بخش  بزرگی از موضوع به فرایند تجاری سازی و کارآفرینی و چیزهایی از این دست مربوط می شود. گفت وگو
موضوعاتی که در نگاه اول بیشتر دغدغه دانشکده ها و رشته های فنی و مهندسی است. اما سه دانشکده 
شریف رشته های علوم پایه اند و شاید نگاهشان به رسالت و مأموریت دانشگاه کمی متفاوت باشد. به همین 

دلیل سراغ دکتر راهوار، رئیس دانشکده فیزیک رفتیم و درباره رسالت دانشگاه گفت وگو کردیم. 

رســالت دانشگاه چیســت؟ برای کسانی که 
دانشگاه شریف را راه اندازی و مدیریت کرده اند 

چه بوده و چیست؟
اگر ما بخواهیم رســالت دانشــگاه را بررســی کنیم، بد 
نیست به سابقه تاریخی دانشگاه ها برگردیم و ببینیم که 
دانشگاه ها با چه رسالتی شروع شدند. البته در طول زمان 
این رســالت هم تغییر پیدا کرد. هفتصدهشتصد سال 
پیش اولین دانشگاه ها در اروپا شکل گرفتند که درواقع 
از مدارس دینی شروع شدند و هدفشان پاسخگویی به 
پرسش های بنیادی در آن جامعه بود. در عصر روشنگری 
یک روش علمی در دانشگاه ها پیدا شد و سعی کردند با 
استفاده از روش علمی به سؤاالت پایه ای و عمیق در حوزه 
طبیعت، مسائل اجتماعی، اقتصاد و... پاسخ دهند. بعد 
که انقالب صنعتی به وجود آمد و محصوالت این علوم به 
صورت صنعت ظاهر شدند، نیاز بود تا متخصصانی وجود 
داشته باشند. پس دانشگاه ها شروع به پرورش مهندس، 

پزشک، اقتصاددان و... کردند. 
در طول زمان هرچه بیشتر پیش می رویم، نه تنها از رسالت 
دانشگاه ها چیزی حذف نمی شود، بلکه به رسالت های 
قبلی اضافه می شــود. تا اینکه به عصر مدرن می رسیم 
که رسالت دانشــگاه عالوه بر پاســخگویی به مسائل و 
سؤال های بنیادی و پرورش متخصص، خواستار پرورش 
اندیشــمند به عنوان یک انســان مدرن است. هدفش 
درواقع پرورش انســان های مدرنی اســت که بتوانند با 
تکنولوژی جفت شوند. برای همین در این سال های آخر 

کمی رسالت دانشگاه جای فکر دارد.
پس محصول دانشــگاه بــرای جامعه، نه علم 
که انسانی است که برای حل مسائل مختلف 

جامعه ورزیده شده باشد؟ 
در واقع همین کاری که االن دانشگاه انجام داده، ذهن 
این فرد را ورزیده کرده اســت. ما آماری گرفته بودیم که 
تقریبــًا بیش از نوددرصد فارغ التحصیالن ما که در اروپا 
یا آمریکای شــمالی دکتری شــان را گرفته انــد لزومًا در 
شــاخه ای که درس خوانده اند جذب نشــده اند. تعداد 
زیادی از دانشجوهایمان هستند که فرض کنید مثاًل در 
فیزیک دکتری گرفته اند، مثاًل ماده چگالی یا هر چیزی، 
همان فرد االن دیتاآنالیزور شــده است و در وال استریت 
کار می کنــد. ایــن قبیــل افــراد زیادند. دلیــل اینکه 
توانســتند جذب شوند این است که قابلیت حل مسئله 

داشــتند و این ورزیدگی برایشان 
پیش آمده است. من فکر می کنم 
این کل اتفاقی اســت که دارد در 
دنیای غــرب رخ می دهد. یعنی 
دنیــای غرب و دنیای پیشــرفته، 
دنبال فارغ التحصیالنی اســت 
که ذهنشــان برای حل مســائل 
ورزیده شده است. درست است 
که این انسان ورزیده ممکن است 
تخصصش دو نبوده باشــد، ولی 
در تمامی جنبه ها ورزیده شــده 
اســت و حاال می رود شــغلش را 
فقط دوندگی یا فقط وزنه برداری 
انتخاب می کنــد. به نظر من اگر 
دانشگاه بتواند چنین انسان هایی 
را پرورش بدهد موفق شده است. 
انســان هایی که قدرت فکرکردن 
داشــته باشــند و بتوانند مسئله 

حل کنند.
برداشــت جامعه از دانشگاه این است که فرد 
اول آمــوزش عمومی می بینــد و بعد آموزش 
تخصصی تا بتواند کاری تخصصی انجام دهد. 
شما می گویید آن آموزش تخصصی هم هنوز 
در راســتای توانمندکــردن فرد بــرای هر نوع 

مسئله ای است.
شــاید واقعًا Discipline های مختلف فــرق کند. مثاًل 
کســی که رشته اش فیزیک است با موضوع حل مسئله 
و پرســش کردن خو گرفته اســت. من از دیــدگاه خودم 
می گویم و لزومًا دیدگاه کسی نیست که دارد رشته فنی 
کار می کند. در رشته فیزیک به نظرم دانشکده ما در این 
جهت موفق بوده اســت. برای اینکــه آدم های زیادی را 
تربیت کرده اســت که در جاهای بسیار کلیدی مشغول 
به کار هســتند. ویژگی همه این افراد این است که لزومًا 
متخصص آن زمینه نبوده اند. اینکه توانسته آنجا جذب 
شود به این دلیل بوده که این آدم می توانسته مسئله حل 

کند و تحلیل کند.
درباره غــرب صحبت کردید. آیــا دیگران هم 
در حل مسائلشــان یا در رســالت دانشــگاه 
بومی سازی انجام داده اند؟ اصاًل بومی سازی 
در بحث رسالت دانشــگاه معنی دارد یا همه 

جهان به یک سمت می رود؟
اگر وارد جزئیات شویم شاید بتوان گفت معنی دارد. در 
غرب هم همین طور بوده است. من یک بار در تور دانشگاه 
میزوری شرکت کردم. قدیمی ترین دانشکده هایشان یکی 
دانشکده حقوق اســت و دیگری دانشکده ژورنالیسم. 
پرســیدم چرا؟ گفتند برای اینکه این ها جزء ضروریات 
هر ایالت بود. تربیت قاضی برای اداره سیستم قضایی 
و ژورنالیســت برای رســاندن اخبار. یعنی در آن شرایط 
بومی آمریکا هدفشان توسعه دادگستری و اطالع رسانی 
و شفاف سازی بود. این مربوط به دویست، دویست وپنجاه 
سال پیش است. اولین دانشکده هایی که ایجاد کردند 
این دو بود و بعد سراغ پزشکی و کارهای فنی رفتند. این 
نشان می دهد که هدف افرادی که به آنجا مهاجرت کردند 
و ساکن شدند حل مسئله امنیت و توسعه روزنامه نگاری 
و شفاف ســازی بوده است. برای ما هم قطعًا همین طور 
اســت. اگر به صورت جزئی بگویم، مثاًل فرض کنید در 
جایی از کشورمان سرامیک توسعه پیدا کرده است. اگر 
ما دانشکده ای داشته باشیم که 
روی سرامیک کار کند و پژوهش 
انجام دهد، می تواند آن زمینه را 

گسترش دهد.
این رســالت دانشــگاه است یا 
رسالت فنی و حرفه ای؟ ما چند 
دســته بندی داریم مثل دکتر، 

مهندس، تکنسین و...
من این را به صورت کلی می بینم. 
فرض کنید شما به شهری می روید 
و می بینیــد که  در آنجا یک حرفه 
خیلی پیشــرفته اســت. من اگر 
بخواهم آنجا یک دانشکده یا یک 
دانشــگاه تأسیس کنم به رسالت 
جهانــی اش فکر می کنــم، ولی 
می گویم که به ایــن باید اهمیت 
بدهیــم و ایــن را توســعه دهیم. 
خروجی دانشــگاه بایــد بتوانند 

این حرفه را افزایش دهد. باز من از آمریکا مثال می زنم. 
اخیرًا کتابی درباره بنجامین فرانکلین خواندم. دانشگاه 
پنســیلوانیا را ایشــان راه انداخته و هدفش این بوده که 
چون در این منطقه برای کارهای فنی، مهندس کم داریم 
و این ها به جاهای دوردســت می رونــد، بنابراین ما باید 
دانشــگاهی ایجاد کنیم که به صنعت ما مثل نساجی و 
چیزهای مختلفی که در آنجا بوده سرویس دهد. مقداری 
هم نیاز اجتماع است. می خواهم بگویم دانشگاه نباید 
چیزی دکوری باشد که بودن و نبودنش هیچ تأثیری در 

جامعه نداشته باشد.
حاال در دانشگاه شریف چه چیزی به تغییر نیاز 
دارد؟ آیا مسیری که می رویم، مسیر درستی 
است یا نیاز به اصالحاتی دارد؟ در سند برنامه 
راهبردی مقصد و چشم اندازی برای دانشگاه 
مشخص شده اســت. آن چشم انداز را چقدر 

منطبق بر رسالت دانشگاه می دانید؟
من سند را دیده ام. من فکر می کنم اولین چیزی که ما باید 
خیلی به آن حساس باشیم مسئله کیفیت است نه کمیت. 
در هر کاری که می خواهیم انجام دهیم کیفیت باید در 
اولویت باشد. فرض کنید هدف ما این است که این قدر 
فارغ التحصیل داشته باشیم و این قدر درآمد کسب کنیم و 
موارد دیگر. من فکر می کنم نباید کیفیت را فدای کمیت 
کنیم. به طور مثال ما همیشه در دانشکده مان این قانون 
نانوشته را داریم که هر کسی که استخدام می شود باید 
از متوسط کل دانشــکده قوی تر باشد. در مسئله بردن 
دانشگاه به سمت کسب درآمد باید خیلی به این موضوع 
دقت شــود که کیفیت فدای کمیت نشود. چون وقتی 
که پایمــان ذره ای بلغزد، این در طول ســال ها خودش 
را بزرگ تر و بزرگ تر می کنــد و بعد از مدتی می بینیم که 
اینجا دیگر اصاًل دانشگاه شریف نیست و به جایی دیگر 

تبدیل شده است.
اما اگر بخواهیم درآمد داشته باشیم باید یک 
نگاهمــان به بازار باشــد یا مثاًل بــه دولتی که 
بخواهــد پروژه ملی تعریف کنــد. این حرکت 
همان حرکت به ســمت نیاز جامعه نیست؟ و 
اینکه ماهیت علوم پایه با دانشکده کامپیوتر 
فــرق می کند. آیا ما می توانیم یک برنامه برای 

همه دانشکده ها بریزیم؟
هر دانشکده ای باید بر اساس ماهیتش، مأموریت ویژه 
خودش را تألیف کند. هر دانشــکده مأموریت خودش را 
دارد و اهداف و فعالیت های خارج از دانشگاه. مشخص 
است که باید به کجا برود و چه کارهایی انجام دهد. ماهیت 
دانشکده فیزیک یا ریاضی متفاوت است. ما یک برنامه 
کالن خیلی تقریبی برای خودمان تعریف کرده ایم که باید 
کشفیات مهمی اینجا انجام شود. باید بتوانیم در بعضی 

از تصمیم گیری های کشور مؤثر واقع شویم. 
یعنی دانشــکده در سیاســت گذاری کشور 

سهیم شود و مسیر را عوض کند؟
بله در فاز سیاست گذاری می تواند مسیر را عوض کند. 
به طور مثال در مســائل انــرژی می تواند کمک کند و با 
منطق نشان دهد که کدام مسیر برای تولید انرژی کشور 

مناسب است. ما سرزمینی داریم که در بیشتر مناطقش 
باالی سیصد روز در سال آفتاب هست. می توانیم انرژی 
خورشــیدی تولید کنیم. دو دریای بسیار بزرگ، دریای 
خلیج فــارس و دریای عمان را داریم کــه می توانیم آب 
را شــیرین کنیم. انرژی و آب داریم؛ بنابراین مسئله آب 
و انرژی در کشــور حل می شــود. من دارم خیلی کیفی 
حــرف می زنــم و بایــد وارد جزئیاتش شــد. یکی دیگر 
تأثیرگذاری اجتماعی هســت، حداقل در دانشکده ما 
می تواند تأثیرگذاری اجتماعی داشته باشد. کشفیات 
علمی هم مهم اســت. باید در گود کشفیات مهم علمی 
برویم. اگــر ما بگوییم این ها بــه درد ما نمی خورد، مثل 
همه چیزهایی اســت که بعدًا باید دنبالش بدویم و به ما 
بدهند. شما االن اگر فرض کنید که کوانتوم کامپیوتیشن 
یا کدگذاری کوانتومی مسئله مهمی در دانشکده یا کشور 
اســت. اگر در این دانشگاه کار شود بخشی از دانش ما 
می شود. اگر االن کار نکنیم و ده، بیست سال بدویم که 
این را به ما بدهند، ممکن است ندهند. ولی اگر داشته 
باشیم می گویند شــما حق ندارید این را داشته باشید. 
از این دو جنبه که به مســئله نگاه کنیم من فکر می کنم 
دانشکده های علوم پایه بسیار مهم هستند و اگر دانشگاه 
ما یــک برنامه ریزی کالن برای تولید پول، برای کســب 
درآمد دارد، وظیفه دانشکده فیزیک یا دانشکده ریاضی 
یا دانشکده شیمی را تعیین کند و بگوید وظیفه شما این 

است، در این قسمت ها دانشگاه را جلو ببرید.
به نظر شــما ما باید دانشــگاه جامع بشویم یا 
نه؟ سراغ رشته های علوم انسانی برویم یا نه؟ 
نــه. من مخالف این هســتم. هر دانشــگاهی باید برای 
خــودش مأموریتــی تعریف کنــد و لزومی نــدارد که ما 
همه کاره شویم. این دانشگاه یک دانشگاه مهندسی و 
علوم پایه بود. نباید خودمان را با MIT مقایســه کنیم و 
بگوییم MIT  هم علوم انسانی دارد. اصاًل اینجا که آمریکا 
نیست. تمام مؤلفه های ما با هم فرق می کند که بگوییم 
چرا آن ها این کار را کردند. سیســتم علوم انسانی آنجا با 
سیستم علوم انسانی داخلی ایران متفاوت است. اصاًل 
مبنایش فرق می کند. برای همین من ترجیح می دهم که 
دانشــگاه ما یک دانشگاه فنی و علوم پایه باشد و همین 
مســیر را هم درســت ادامه دهد. به هرحــال آدم مقدار 
مشــخصی زمان و انرژی دارد. می تواند پخشش کند و 
می توانــد متمرکزش کند. اگر مــا در این زمینه متمرکز 

شویم و همین مسیر را جلو برویم موفق تر خواهیم بود.
آقای دکتر، طرفدار این هســتید که بگذاریم 
سیســتم خودش راهش را انتخــاب کند و به 
ســمتی برود و ببینیم کــه نقطه تعادلش کجا 

می شود یا نه، خودمان اثر بگذاریم؟ 
در این دسته مسائل اعتقاد به مهندسی در هیچ زمینه ای 
نــدارم. من فکر می کنــم مهندســی کردن کار را خراب 
می کند. بایــد بگذاریم اجتماع علمی خودش راهش را 
پیدا کند. یعنی از بین صدها هزاران اســتاد، یکی پیدا 
می شود، شیوه ای را ابداع می کند و همه می بینند که این 
جواب می دهد و کم کم همه به آن سمت متمرکز و همگرا 

می شوند. ولی مهندسی کردن کار اشتباهی است. 

گفت وگو با دکتر راهوار، استاد و رئیس دانشکده فیزیک

جای خالی کشف کردن
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برای  باید  دانشگاهی  هر 
خودش مأموریتی تعریف 
که  ندارد  لزومی  و  کند 
این  شویم.  همه کاره  ما 
دانشگاه  یک  دانشگاه 
مهندسی و علوم پایه بود. 
 MIT با  را  خودمان  نباید 
بگوییم  و  کنیم  مقایسه 
انسانی  علوم  هم    MIT
دارد. اصاًل اینجا که آمریکا 

نیست
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»زمانــه ای اســت بی نظیــر برای  علمی
زندگی کــردن و تحقیــق دربــاره شانت باغرام *

فیزیک نظری. تصویر ما از کیهان در 50 سال گذشته 
به طرز شگفت آوری تغییری کرده است. بسیار خرسند 
خواهم بود اگر توانســته باشم سهم بسیار کوچکی در 
این تغییر دیدگاه داشته باشــم. بنابراین به یاد داشته 
باشــید که به ســتارگان نگاه کنیــد و نه بــه پایین و به 
پاهایتان! ســعی کنید معنای هر آنچه می بینید درک 
کنید و دلیــل وجود ایــن کیهان را بفهمیــد. کنجکاو 
باشید... و اگرچه زندگی می تواند بسیار سخت باشد، 
ولی بدانید همواره چیزی وجود دارد که شما می توانید 
آن را به بهترین نحو انجام دهید و در آن موفق باشــید. 
مهم این است که هیچ وقت مأیوس نشوید.  متشکرم که 

به من گوش دادید«.
جمالت باال یکی از مشــهورترین سخنرانی های کوتاه 
زمان معاصر ما است. اســتیون هاوکینگ فیزیک دان 
نظری، کیهان شــناس و نســبیت عام دان معروف که 
شــهرتش از مرزهای دانشــگاهی فراتر رفته بود،  14 

مارس 2018 در خانه اش در کمبریج درگذشت.
استیون هاوکینگ که به علت وضعیت خاص جسمی 
و بیماری اش بیش از نیم قــرن روی صندلی چرخ دار 
نشست، نماد اراده و نامحدودبودن توانایی ذهن انسان 
شد. نظرات هاوکینگ درباره سیاه چاله ها، آغاز عالم و 
رشد ســاختارها در کیهان باعث معروفیت او در میان 

دانشمندان، جامعه علمی و عموم مردم شد.
 کتاب معروف »تاریخچه مختصر زمان« در سال 1988 
چاپ شــد و در زمان کوتاهی  میلیون ها نســخه از آن 
فروش رفت و به بیش از 40 زبان ترجمه شد. این کتاب 
یکی از مشــهورترین و پرفروش ترین کتاب های علمی 

برای عموم است.
هاوکینگ به علت وضعیت خاص جسمی و کتاب های 
عمومی خود، که چندان ساده هم نیستند، به یکی از 
مؤثرترین دانشمندان نیمه دوم قرن بیستم تبدیل شد 
که در ترویج  و عمومی سازی علم نقش بسزایی داشت.
اســتیون در 8 ژانویه ســال 1942 در آکسفورد متولد 
شــد. خود هاوکینگ  در کتابش می گوید که وی 300 
ســال پس از مرگ گالیله متولد شده است. شاید خود 
نیز می دانســت که پا در جای بزرگان می نهد. در سال 
1959 به دانشگاه آکسفورد رفت و مشغول تحصیل در 
علوم طبیعی شد.  اما در 21 سالگی و در سال 1963 به 
بیماری عصبی نورون حرکتی مبتال شد. بیماری ای که 
قربانی اش را طبق نظر پزشکان باید در کمتر از دو سال 
از بین می برد؛ ولی استیون تسلیم مرگ نشد و 55 سال 
با این بیماری جنگید و تصویر ما را از کیهان تغییر داد.

در زمان اتمام دوره کارشناسی هیئت داوران را متقاعد 
کرد به او نمره عالی بدهنــد تا بتواند دوره دکتری را در 
کمبریج سپری کند. هیئت داوران که بین نمره عالی و 

بسیار خوب در تردید بودند به او 
امتیاز عالی را دادند که شاید فکر 
می کردند با این کار از دست  این 
جوان نامتعارف خالص خواهند 
شد. اســتیون به کمبریج رفت. 
او در ابتــدا می خواســت با فرد 
هویل معــروف کار کند. هویلی 
که معتقد به کیهان ایســتا بود. 
بعدها هاوکینیگ می گوید یکی 
از شانس های او این بوده است 
که در آن زمان ســر هویل بسیار 
شــلوغ بوده و دانشجوی جدید 
نمی پذیرفته اســت. هاوکینگ 
با شــیامای بــزرگ بــه پژوهش 
می پــردازد و ایــن نقطــه عطف 
زندگی اوست! او بعدها به یکی از 

منتقدان هویل و کیهان ایستا تبدیل می شود.
در ســال 1970 میالدی همراه فیزیک دان برجسته و 
همکار سالیان متمادی خود راجر پنروز نشان می دهد 
تکینگی هایــی کــه در مرکــز ســیاهچاله ها به صورت 
نظری وجود دارد می تواند برای کیهان اولیه نیز وجود 
داشته باشد. یعنی کیهان از یک تکینگی شروع شده 
است! تکینگی که به زبان غیردقیق علمی به آن امروزه 

مهبانگ می گویند.
پژوهش های مهم هاوکینگ و پنروز درباره تکینگی های 
سیاهچاله و کیهان نشان از وجود سؤالی بزرگ و عمیق 
در فیزیــک نظری نشــان دارد. اینکه گرانــش به زبان 
نســبیت عام و مکانیک کوانتوم با هم جمع نمی شوند 
و وجود تکینگــی )بی نهایت ها در چگالی یا هر کمیت 
فیزیکی دیگر( نشانه ابتربودن درک ما از طبیعت است.
دومین کار مهــم هاوکینگ درباره اســتفاده هم زمان 
سیاه چاله ها و مکانیک کوانتومی بود. هاوکینگ نشان 
داد تولیــد زوج ذره و پادذره در خأل کــه از ویژگی های 
مکانیک کوانتومی اســت، در نزدیک افق ســیاه چاله 
می توانــد باعث تبخیر آن شــود. هاوکینــگ ادعا کرد 
از زوج ایجادشــده در نزدیکــی افق، پــادذره به درون 
ســیاهچاله می افتد و از آنجایی که انــرژی منفی دارد 
باعــث کاهش جرم ســیاه چاله و تابش جســم ســیاه 
می شــود. تابشــی که امروزه بــه آن تابــش هاوکینگ 
می گویند. هاوکینگ نشان داد آهنگ تبخیر سیاه چاله 
نسبت معکوس با جرم سیاه چاله دارد، این بدین معنا 
است که سیاه چاله های پرجرم به اندازه جرم خورشید 
و بیشتر بســیار آهســته جرم از دســت می دهند؛ در 
حالی که سیاه چاله های مینیاتوری در طول تاریخچه 
کیهان می توانند تبخیر شوند. در همین سال ها بود که 
هاوکینگ و همکارانش گیبونز، 
کارتر،  پنروز و باردین و... درباره 
افق ســیاه چاله، ترمودینامیک 
سیاه چاله ها و قضایای تکینگی 
را  برجســته ای  پژوهش هــای 
انجام دادند.  این ایده ها جامعه 
علمی را متقاعد کرد دانشمندی 
برجســته در دوران مــا زندگــی 
می کند. هاوکینگ در 32سالگی 
عضو جامعه سلطنتی انگلستان 
شد. 5 سال بعد در سال 1979 
کرسی لوکاســین، معروف ترین 
کرســی علمی در انگلســتان را 
به او دادند. کرسی ای که ایزاک 
نیوتن، چالرز بابیج  و پاول دیراک 

آن را داشتند. 

نظریــه تابــش هاوکینگ ســیاه چاله ها ســرآغاز یکی 
از داغ تریــن مناظره هــای تاریخ علم مدرن شــد. اگر 
ســیاه چاله ها بر اثر فیزیک مکانیــک کوانتومی تابش 
جســم ســیاه دارند، اطالعات اجســامی کــه داخل 

سیاه چاله می افتند چه می شود؟
 هاوکینــگ با این گــزاره متناقض نما اطالعــات را بنا 
گذاشــت. اســتیون فکر می کرد این پدیــده به معنی 
گم شدن اطالعات و نقض پایستگی اطالعات می شود 
کــه از فرض هــای مهــم مکانیــک کوانتومی اســت. 
فیزیک دانان بســیاری پس از این گــزاره با هاوکینگ 
مخالفت کردنــد. البته این  مخالفت ها باعث شــروع 
مطالعات بســیار هیجان انگیزی در فیزیک نظری و در 

سرحد مکانیک کوانتومی و نسبیت عام شد. 
هاوکینــگ که همــواره در زیر ذره بین رســانه بود و از 
دهــه 80 میالدی بــه بعد به یکــی از نمادهــای علم 
مدرن تبدیل شــده بود زندگی خانوادگی پرداستانی 
داشــت. زندگی مشــترک با هــم دوره ای دانشــگاه، 
جین، تالش های جین برای سالمتی استیون، پایان 
زندگی مشترکشــان، ازدواج هاوکینگ با پرســتارش 
و همه اتفاقات ریز و درشــت اســتیون نشان از زندگی 
انسانی داشت که با تمام سختی ها زندگی کرد، همراه 
دوست داشتن ها، سهوها و خطاها و...  موسیقی برای 
به حرکت درآوردن ســتاره ها خودنوشــته ای از جین 
است که ســال های پرفراز و نشیب زندگی با استیون را 

از زبان یکی از نزدیکانش به تصویر می کشد.

اما دوباره علم...
ســومین پژوهش مهم هاوکینــگ، مجموعه کارهایی 
است که وی در ارتباط دادن اختالالت اولیه کوانتومی 
در مدل های آغازین کیهان و ساختارهای اخیر کیهانی 
انجام داد. کتاب ساختارهای بزرگ مقیاس کیهانی در 
فضا و زمان که همراه  جورج الیس در دهه 70 میالدی 
نوشــت یکی از مهم ترین کتاب های پژوهش محور در 

زمینه کیهان شناسی است. 
14 مارس امســال  139 ســال پس از تولد اینشتین، 
هاوکینگ درگذشــت. مردی که بــه گفته خانواده اش 
و هم نظری جامعه علمی دانشــمندی بــزرگ، مردی 
اســتثنایی، صبور، شــجاع و شــوخ بــود. هاوکینگ 

الهام بخش میلیون ها انسان شد و خواهد بود.
بی شک فکرکردن درباره کیهان، چرایی و چگونگی آن، 
علت وجود این کیهان بزرگ و درک قوانین آن داستان 
پرشوری است که انسان را متمایز می کند و زندگی اش 
را معنادار. و بی شک هاوکینگ ستاره علم معاصر، نماد 

تالش ذهن انسانی است برای درک کیهان.
* استادیار دانشکده فیزیک 

استیون هاوکینگ یکی از درخشان ترین ستاره های علم معاصر   2018-1942

آیا صدای مرا می شنوید؟ 
کیهان شناسی شریفی

نعمت ا... فرهادی دکتر علی اکبر ابوالحسنی، 

استادیار دانشــکده فیزیک دانشگاه صنعتی 
شریف به همراه همکارانش، دکتر فیروزجاهی، 
رئیس پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش های 
بنیادی )IPM(، پروفســور میسائو ساساکی از 
دانشــگاه کیوتــو و دکتــر ناروکو از دانشــگاه 
توهوکو، کتاب جدیدی را با عنوان »چارچوب 
deltaN در نظریه اختالل کیهانی« در انتشارات 

World Scientific منتشر کرد. 
نظریه تــورم کیهان بیان می کند که انبســاط 
نمایی در بــازه ای زمانی در عالــم اولیه اتفاق 
افتاده اســت. این انبســاط نمایی که به علت 
وجــود میدان تورمی )ذراتی ناشــناخته به نام 
اینفالتون( ایجاد شد، تختی کیهان و همگنی 
آن در زمان حال را توجیه می کند. کیهان مورد 
مشاهده ما در ابعاد بزرگ همگن و همسانگرد 
اســت؛ به این معنی که جهت و مبدأ مرجحی 
وجود ندارد که بتوان در آن مشخصات رصدی 
ویــژه ای را مشــاهده کــرد. می دانیــم بنــا بر 
اصل عــدم قطعیت، در هر میــدان کوانتومی 
افت وخیزهایــی وجــود دارد. افت وخیزهــای 
کوانتومی در میدان اینفالتون باعث می شــود 
انبســاط در تمــام بخش هــای کیهــان با نرخ 
یکنواخت صــورت نگیرد و بخش های مختلف 
کیهان مانند پارچه ای که به صورت نایکنواخت 
تــا شــده باشــد، دارای چین خوردگی هــای 
کوچکی باشــد. چین خوردگی هایی که باعث 
می شــود کیهان از حالت همگن و همسانگرد 
خــود، مقــداری مختــل شــود و اختالالتــی 
تولید کند که سرچشــمه تشکیل ساختارهای 
بزرگ مقیــاس، مانند کهکشــان ها، در کیهان 
اخیر اســت. مطالعه اختالالت با اســتفاده از 
نظریــه اختالل کیهانی، اطالعــات دقیقی از 
جهان اولیه به ما می دهد. روش سنتی محاسبه 
کمیت هــای موردنظــر، مختل کــردن میدان 
تورمــی، کوانتومی کردن اختالالت و ســپس 
به دست آوردن مشخصه های آماری اختالالت 
اســت که دارای پیچیدگی ها و دشــواری های 

بسیاری است.
چارچــوب deltaN را در دهــه 90 میــالدی 
اولیــن بــار میســائو ساســاکی ارائه کــرد. در 
این روش، برای محاســبه اختــالالت کیهانی 
و  فضایــی  مشــتقات  از  بزرگ مقیــاس،  در 
ناهمسانگردی صرف نظر می شود و محاسبات 
برای موج هــای اختاللی با طــول موج کوتاه 
انجام می شود. با این احتساب، برای محاسبه 
کمیت هایــی ماننــد نــرخ انبســاط کیهان و 
چگالی انرژی ماده در نقــاط مختلف کیهان، 
می تــوان جهــان اختاللــی را در هر مــکان به 
صــورت جهانی جدید و بــدون اختالل فرض 
و معادالت نســبیت عام انیشــتین را حل کرد. 
بدین ترتیــب از حجــم بســط ها و محاســبات 
پیچیــده آماری کم می شــود و پیچیدگی های 
 محاســباتی در مقایسه با روش قبلی به مراتب 

کاهش می یابد.
این کتــاب که کتابــی تخصصــی در موضوع 
چارچوب deltaN محســوب می شود، حاصل 
همکاری چندساله کیهان شناســان ایرانی با 
پیشــگامان این روش است که زوایای مختلف 
ایــن چارچــوب و بررســی مقــاالت مختلــف 
ارائه شده در این زمینه از ابتدای ارائه نظریه تا به 
حال را کندوکاو کرده است. انتشار این کتاب، 
نشــان دهنده جایگاه مناســب پژوهشــگران 
داخلی در دنیا و همچنین، زمینه ساز پیشرفت 

کیهان شناسی در ایران است.

ازکوارکتاکیهان خرداد 97علمــــــــــــــــــــــــــی سه شنبه 1  شماره 767  

هاوکینگ به علت وضعیت 
خاص جسمی و کتاب های 
عمومی خود، که چندان 
ساده هم نیستند، به یکی 
دانشمندان  مؤثرترین  از 
بیستم  قرن  دوم  نیمه 
تبدیل شد که در ترویج  و 
نقش  علم  عمومی سازی 

بسزایی داشت
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هیئت های مذهبی قرن هاست در دل جامعه ایرانی جا خوش کرده اند. محله ای در هیچ جای ایران نیست که یک یا چند هیئت مذهبی موسمی یا منظم نداشته باشد. جدا از محله ها اصناف هم از قدیم  برای خودشان هیئت های مستقل داشته اند. حتی در شهری مثل تهران مهاجران شهرهای مختلف برای خودشان، هیئت و مسجد و حسینیه ساخته اند. حاال دو دهه است مسجد دانشگاه ما هم پرونده
برای خودش صاحب هیئتی مذهبی است که گردانندگانش دانشجوها هستند. البته اولین تجربه دانشگاه های کشور در هیئت داری به نام خوابگاه طرشت3 و هیئت متوسلین به چهارده معصوم است که از سال 69 در 
طرشت خیمه زده. بچه های هیئت الزهرا امسال به بهانه 20ساله شدن هیئت دانشگاه برنامه هایی هم تدارک دیده اند. ما هم خواستیم به این پدیده متفاوت دانشگاه نگاهی بیندازیم و کارها و کارکردهایش را مرور کنیم. 

نگاهی به 20 سال فعالیت هیات الزهراس

هیئت داری در صنعتی شریف

پرونــــــــــــــــــــــــده خرداد 97 سه شنبه 1  شماره 767  

تأسیس 
شــب های قدر و محرم 1376 نقطه شروع هیئت دانشگاه است. تعدادی از دانشجوها که 
بیشترشــان خوابگاهی اند تجربه هیئت داری در خوابگاه را به مسجد دانشگاه می آورند. 
مســجدی که پیش از این بیشتر از سوی کارمندان دانشگاه اداره می شد و برنامه هایش هم 
تنها حول وحوش نماز ظهر مســجد تعریف می شد. هسته اولیه هیئت اول مراسم شب های قدر 
را برگزار کرد تا هیئت سروشــکل پیدا کند. حاال هیئت دانشجویی دانشگاه در مسجد ایجاد 
شــده و اولین برنامه جدی اش هم برگزاری مراسم دهه محرم بود. البته برای شروع 5 شب 
منتهی به عاشورا. 

پابوس عشق
اردوی بین دو ترم، آن هم به مقصد مشهد بزرگ ترین اردوی دانشگاه است. سابقه برگزاری اردو 
به قبل از تأسیس هیئت می رسد؛ اما پس از تأسیس، هیئت برگزارکننده تنها اردوی سراسری و 
بزرگ دانشگاه است که هر سال بی وقفه و منظم برگزار شده است. اردویی که با برپایی در فضای 
حسینیه و زندگی چندروزه دسته جمعی نشاط منحصربه فردی در میان برنامه های دانشجویی 
دارد. در سال ها اوج بازی های گروهی در اردو مسابقات زوی اردو چنان رونق داشت که حتی 
دکتر سهراب پور هم به تماشای مسابقات پرتلفات زو می نشست.  

دانشجوها آشپز می شوند
طعم و عطر غذای هیئتی و تفاوتش با هر نوع غذای دیگر چیزی نیست که ایرانی ها با آن 
بیگانه باشند. رازش شاید تالش همه برای تحویل بهترین چیز باشد. هیئتی های دانشگاه 
هم تقریبًا ده سال پیش آستینشان را باال زدند و تصمیم گرفتند خودشان پخت وپز کنند. حاال 
اگر در ایام محرم یا برنامه های دیگر مسجد دانشگاه به آشپرخانه دانشگاه سر بزنید، گوشه ای 
را می بینید که در تسخیر دانشجوهاست. همه کاری هم می کنند، از پاک کردن گوشت و 
خردکردن پیاز، تا دم کردن برنج و جاانداختن خورشت فسنجان. یکی دوتا آشپز حرفه ای هیئتی 
دانشجوها را مدیریت می کنند. البته بعد از چند سال حاال هیئت برای خودش یکی دو تا آشپز 
درست وحسابی هم دارد. 

کمک به مخارج هیئت
این عبارت برای آن هایی که در مراسم های شبانه مسجد دانشگاه شرکت می کنند خیلی 
آشناست. صدای رسا و بلند یک ورودی 74 دانشگاه که حاال در جمع دانشجوها ریش سفید 
حساب می شود، سال هاست شرکت کنندگان را به سهم داشتن در هزینه های هیئت تشویق 
می کند. البته این تنها محل جمع آوری هزینه های هیئت دانشگاه نیست. اینجا هم همه دوست 
دارند هزینه پذیرایی ها و مراسم از کمک های مردمی باشد. از همان سال های اول استادهای 
دانشگاه مشارکت خوبی در تأمین هزینه ها داشتند. حاال شبکه فارغ التحصیالن هیئت و 
شرکت هایشان آن قدر بزرگ شده است که تمام هزینه های محرم و صفر دانشگاه را تأمین کنند. 

بدنه وسیع
افزایش حجم کارها نیاز به نیروی انسانی را هم در هیئت افزایش داده است. نکته ای که البته 
جای نگرانی ندارد. در برنامه بزرگی مانند محرم تعداد افراد اجرایی درگیر از 200 نفر می گذرد. 
آشپزخانه، کشیدن غذا، توزیع، انتظامات برنامه، ایستگاه صلواتی، خرید، هماهنگی و... 
همه این کارها را دانشجو و فارغ التحصیل می کنند. این را اضافه کنید به تعداد پرشمار برنامه ها 
در سال. از فاطمیه و صفر و اعتکاف و اردو تا نشریه. این یعنی بدنه دانشجویی باید آن قدر فربه 
باشد که توان مدیریت همه این پروژه ها را در طول سال داشته باشد. به همین دلیل شاید هیئت 
بزرگ ترین گروه دانشجویی از نظر اعضای فعال و درگیر باشد. 

خلوت گزیده
اواخر دهه هفتاد کم کم پدیده ای به نام اعتکاف در مساجد کشور رونق گرفت. پدیده ای که با همه 

قدمتش در سنت های مذهبی اسالمی چندان عمومی و گسترده نبود. رجب و رمضان 1380 
دانشگاه و مسجدش شاهد اولین برنامه اعتکاف دانشگاهی بعد از دانشگاه تهران بود. چند 

سال بعد برگزاری اعتکاف آن چنان رونقی در کشور پیدا کرد که سخت ترین بخشش ثبت نام و 
پاسخ گویی به خیل متقاضیان بود. محدودبودن ظرفیت ثبت نام و درخواست های مصرانه و مکرر 
برای شرکت در برنامه بخش بزرگی از توان تیم اجرایی را به خودش مشغول می کرد. حاال اعتکاف 

هر سال برگزار می شود و فرایند ثبت نام هم مکانیزه و همراه با قرعه کشی است. 

دسته عزاداری به سبک قدیم
دسته عزاداری محرم در دانشگاه از همان سال اول بخش جدایی ناپذیر برنامه های هیئت بوده 

است. به جز دو سالی که دهه محرم با تعطیالت نوروزی هم زمان شده بود دسته عزاداری دانشگاه 
شریف به سبک وسیاق سنت های گذشته ایران برگزار شده و تنها در این سال ها مسیرش عوض 

شــده است. مراسم در دهه 70 پیش از اذان ظهر با سخنرانی در ابن سینا شروع می شد و به نماز در 
مســجد ختم می شد. اما در نیمه دوم سال و با بازگشت ساعت رسمی به روال معمول، بعد از نماز 

عصر از مسجد دانشگاه شروع می شود و پایانش سینه زنی در ابن سینا است. 

نشریه
تنها تفاوت دانشجویی بودن هیئت سن وسال آدم ها نیست. سال 81 برای مراسم محرم نشریه ای به 

شــکل روزانه منتشر شد و بعد از محرم هیئتی ها صاحب نشریه شدند، ماهنامه  ای به اسم »کلمه«. 
سبک وسیاقش به »خیمه« محمدرضا زائری بی شباهت نبود. مثل همه کارهای دانشجویی نشریه 

هم افت وخیز داشت و سال 87 انتشارش متوقف شد. 96 هیئتی ها دوباره دست به کار انتشار 
شدند و این بار »حیات« را روی پیشخوان های دانشگاه آوردند. از سخنرانی های هیئت هم تا 

امروز دو جلد کتاب چاپ شده است. تفسیر زیارت عاشورا را کتاب دانشجو منتشر کرده است. از 
سخنران های تفسیر زیارت جامعه هفتگی مسجد هم یک جلد به نام شیخ کاظم صدیقی منتشر 

شده است. 

شبکه اجتماعی
مراسم های هیئت که تمام می شود و میهمان ها می روند و خادمان دور هم جمع می شوند، 

پدیده ای را می توانید ببینید که به این سادگی ها در جایی از دانشگاه پیدایش نمی کنید. از 
ورودی های جدید تا قدیمی هایی که حاال بچه شان دانش آموز مقطع متوسطه است، همه دور 

هم اند. بازار گپ و خنده و قهقهه هم حســابی به راه است. شاید چند جایی در دانشگاه باشد که 
تک وتوک فارغ التحصیل های قدیمی با دانشجوهای امروز دور هم بنشینند، اما گستردگی، رونق 

و عمق این ارتباط در هیئت را جای دیگری نخواهید یافت. قدیمی ترها تنها به شــرکت در مراسم 
بسنده نمی کنند و تا جایی که بتوانند در کارها سهیم می شوند. رفاقت های وسط کار هم برای 

خیلی ها بساط شغل و زندگی را فراهم کرده است. 

سنت در نهاد مدرن
هیئت مذهبی شاید سنتی ترین نهاد ایرانی باشد که در میان شتاب توسعه و مدرن شدن ایران هنوز 

زنده و کاراست. با وجود همه رخدادها و تغییر اندک هیئت هایی از ساختار مردمی به شکل سازمانی، 
هیئت هنوز عمدتًا مردمی  است و وجه اجتماعی اش را به خوبی حفظ کرده است. حضور این نهاد 

سنتی در مدرن ترین نهاد جامعه ایرانی، یعنی دانشگاه، پدیده درخور مطالعه ای است. شتاب توسعه 
در ایران به گونه ای بود که بیشتر ساختارهای اجتماعی گذشته از هم گسستند و تالش چندانی در 
جهت اصالح و ویرایش آن ها برای تطبیق با دنیای مدرن صورت نگرفت. هیئت دانشجویی اما روی 
دیگر ماجراست. تالشی برای ادامه حیات نهادی سنتی، البته با ویرایشی متناسب با دنیای مدرن. 
داشتن هیئت امنا، شورای مرکزی، اساسنامه، حسابداری منظم، روال گردش نیرو، مستندسازی، 

سازوکار ارزیابی داخلی و خیلی چیزهای دیگر نمودهای همین تالش اند.  
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ســال 79 وارد شــریف شــد و خیلی زود جذب هیئت الزهرا)س(. اول مدت کوتاهی مخاطب برنامه های هیئت بود، ولی خیلی زود تبدیل به یکی از اصلی ترین فعاالن هیئت خواهران شــد. دکتر  سمیه کوهی امروز عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر است و به دلیل مشغله فراوان دیگر فرصت نمی کند مثل سابق در برنامه های هیئت مسئولیت بپذیرد و این روزها مثل روزهای اول دوران گفت وگو
کارشناسی مخاطب برنامه های هیئت است. ولی او هنوز هم خود را هیئتی می داند. 

کــی و چگونــه عضــو هیئــت شــدید؟ چه 
خصوصیتی باعث شد در آن بمانید؟

هیئت بیشــتر از اینکه یک تشکل باشد، یک دورهمی 
فارغ از هرگونه اسم و رســم و مقام است؛ لذا عضویت 
نــدارد. اصــاًل همین ویژگــی یکــی از جاذبه های آن 
است. یعنی شما بدون هیچ بوروکراسی دانشگاهی یا 
تشریفات سازمانی می توانید در هیئت فعالیت کنید. 
حسن دیگر این خصوصیت این است که دایره افرادی 
کــه می تواننــد در فعالیت ها مشــارکت کنند افزایش 
می یابد. من هم از همان اول ابتدا به عنوان مخاطب در 
برنامه های هیئت شرکت کردم و بعد کم کم در برنامه ها 

مشارکت می کردم و مسئولیت می پذیرفتم.
مسئولیت بزرگ هم داشتید؟

مســئولیت بزرگ از نظر حجم کار بله. من چند ســال 
مسئول تدارکات قسمت خواهران اردوی مشهد بودم 

و حتی مسئول کل اردوی خانم ها هم بودم.
پس حســابی فعــال بودید! آیا ایــن فعالیت 

محدود به دوران کارشناسی بود؟
خیر. در ارشد هم فعال بودم. در دکتری کمی فعالیتم 
کم شد. این روزها هم تا جایی که بتوانم کمک می کنم 
و مثاًل در چند اردوی مشهد، بچه ها را همراهی کردم. 
ولی فرصتم بسیار کم است و این روزها بیشتر مخاطب 

برنامه ها هستم.
چرا افراد باید در برگزاری برنامه های هیئت 
مشــارکت کنند؟ مگر برنامه ها همه مذهبی 

نیستند؟
خیر. بســیاری از برنامه ها فرهنگــی و حتی تفریحی 
هستند. مثاًل اردوی مشــهد مثال خوبی از این برنامه 
اســت که بخش زیادی از آن فعالیت مذهبی نیست و 
رویکرد فرهنگی و تفریحی دارد. کاًل برچسب مذهبی 
و غیرمذهبی را درست نمی دانم. کم نیستند افرادی که 
در ظاهر برخی رفتارهای مشهور به مذهبی را ندارند، 
ولــی به مفاهیم مذهبــی معتقدند. بایــد بین ظاهر و 
اعتقاد تفکیک قائل باشــیم. یکی از خوبی های دیگر 
هیئت هم همین است که بچه ها را فیلتر نمی کند و هر 
کس با هر اعتقادی فرصت مشارکت، ولو در حد پخش 
یک چای پیدا می کند. اتفاقًا این رویکرد باعث می شود 

تأثیرپذیری افراد بیشتر شود.
ارتباط هیئت بــا فارغ التحصیالن آن چطور 

است؟
ما دائــم از طریق ایمیــل از برنامه هــای هیئت مطلع 
می شــویم. ضمن اینکه فکــر می کنم بخــش زیادی 
از بــار اجرایــی برنامه ها بــر گــردن فارغ التحصیالن 
هیئت اســت. لذا ارتباط پیوسته ای بین دانشجویان و 

فارغ التحصیالن وجود دارد.

آیا این هیئتی بودن اثر خاصی بر زندگی آینده 
آن موقع و امروزتان گذاشت؟

قطعًا اثر داشته است. تجربه و مهارت هایی کسب کردم 
که در حالت عادی ممکن بود هرگز فرصت مشــابهی 
پیــدا نکنم. مثــاًل برگزاری اردویــی در مقیاس بزرگ و 
چند شب کم خوابی در روزهای اردو، برای مسئولیتی 
که پذیرفته بودم، تمرین بزرگی در زندگی بود. مثاًل در 
همان اردوی مشــهد مهارت هایی به دســت آوردم که 
معمواًل فقط در دوران بحران ممکن است کسی کسب 

کند! ]می خندد[
ضمن اینکه با افرادی که آشــنا شــدم فوق العاده بود. 
تقریبــًا همه افرادی که در هیئت با آن ها آشــنا شــدم 
افراد بســیار مثبتی بودند. اصاًل ذات کار دانشجویی 
گروهی همین اســت. چون افراد به خاطر عالقه شان 

وارد برنامه ها می شوند و اجباری 
بــرای فعالیت ندارنــد. لینک ها 
و ارتباطــات خیلــی خوبــی در 
ایــن فعالیت هــا برایم بــه وجود 
آمد. ضمن اینکه این فعالیت ها 
باعث می شــود دلبســتگی بین 
افراد ایجاد شــود و چه بسیارند 
کســانی که از دانشگاه رفته اند، 
ولی وقت مراسم که می رسد، به 
دانشگاه می آیند و ضمن شرکت 
در برنامه، همه دوستان را دوباره 
می بینند. در بستر فعالیت های 
هیئــت خیلی اوقات بــا افرادی 

آشنا شــدم که شــاید در حالت عادی و در ظاهر هرگز 
این فرصت را پیدا نمی کردم.

یکی از جذابیت های هیئت این بوده اســت 
که جهت گیری سیاســی نداشته است. اگر 
روزی در موقعیتــی از تاریــخ مثــل 88 قرار 

بگیریم، رویکرد هیئت باید چه باشد؟
به نظر من نباید خود را قاطی دخیل کند. زیرا هیئت بر 
اســاس باورهای قلبی افراد و نه سیاسی و نه ظاهری، 
شــکل گرفته است و اتفاقًا ســعی نکرده است افراد را 
به شــکل خــود درآورد؛ در حالی که شــما در خیلی از 
جمع های دانشــجویی می بینید که میل دارند شما را 
به شــکل خود درآورند. ببینید هیئت مالک و صاحب 
ندارد که بخواهد افراد را انتخاب کند. هیئت برای این 
تشکیل شده اســت که بستری فراهم شود تا عشق به 
ائمه و باورهای دینی مردم زنده 
نگه  داشــته شود. شــاید فردی 
حجابش را به هر دلیلی درســت 
رعایــت نکنــد، ولــی اعتقادی 
قلبی بــه خــدا و باورهای دینی 
داشته باشد. همین کافی است 
که بتواند در فعالیت ها مشارکت 

کند.
یکی از ویژگی های هیئت که از 
بیرون خیلی به چشم می آید 
تفکیک جنسیتی موجود در 
آن اســت. به نظر شــما آیا این 
موضوع در مقایسه با واقعیت 

جامعه کمی کاریکاتوری نیست؟
به شــخصه فکر می کنم که این موضــوع یکی از نقاط 
ضعف هیئت است و مثل شما فکر می کنم که تا حدی 
از واقعیت جامعه دور اســت. اما توجــه کنید این یک 
فرهنگ جاافتاده برخاسته از خود افراد فعال در هیئت 
است. آن ها به صورت فردفرد چنین رفتاری دارند و به 

هیچ وجه این موضوع تحمیلی نبوده است. 
نظرتان درباره محتوای فرهنگی برنامه های 

هیئت، خصوصًا سخنرانی ها چیست؟
به نظرم بیشتر سلیقه ایست. در کل که برنامه ها خوب 
است؛ ولی درباره سخنرانی ها به نظرم جای پیشرفت 
هســت. برنامه های هیئت خیلی اوقات مخاطبانی از 
بیرون دانشگاه دارد که بسیاری از آن ها ممکن است به 
خاطر این به دانشگاه شریف بیایند که حرفی علمی تر 
و از زاویــه ای نو بشــنوند. اما رویکرد کاماًل وابســته به 

سلیقه است.
انتقاد خاصی به هیئت دارید؟

یکی از اشکاالت بزرگ هیئت، هیئتی کارکردن است. 
ایــن هیئتی بودن باعث شــده اســت بچه هــا از نگاه 
علمــی بــه خیلی از کارها غافل شــوند. مثــاًل یکی از 
مشــکالتی که من همیشــه با رفقا داشــتم این بود که 
سر وقت نبودند )On Time(. یعنی ما ساعت 10:30 
قرار جلســه داشــتیم، یکی ســاعت 10:45 می آمد، 
یکی ســاعت 10:50 و وقتی می پرســیدم که چرا دیر 
آمدید می گفتند که »هیئتــه دیگه«. این عبارت برای 
من غیرقابل پذیرش بود. درســت اســت که هیئت از 
قالب های خشک مرسوم فاصله دارد، ولی این به معنای 
بی نظمی و آشــفتگی نباید باشد. یا مثاًل بحث ایمنی 
و شرایط اضطراری مســئله ای است که همیشه مورد 
غفلت بوده است و برخوردی علمی با آن نمی شد. االن 
نمی دانم وضعیت چگونه است، ولی یادم هست که از 
دوستان می پرسیدم که اگر در مراسم محرم، که خیلی 
بزرگ تر از اردوی مشهد است، اتفاقی بیفتد که نیاز به 
تخلیه خیلی سریع مسجد باشد، کلید بقیه درها )به جز 
در رفت وآمد عادی( کجاســت؟ در صورتی که کلیدها 
موجود باشد، آیا کسی را ویژه شرایط اضطراری در نظر 
گرفته ایم که آماده باش در مسجد حضور داشته باشد؟ 
یا مثاًل وقتی از بخاری های بزرگ استفاده می کنید، آیا 
فکر آتش ســوزی را کرده اید؟ کپسول ها کجا هستند؟ 
ما نزدیک به 3000 نفر غذا می دهیم. اگر آتش سوزی 
اتفاق بیفتد تکلیف چیست؟ جواب همیشه این بود که 
»توکل بر خدا«. جــای برخی از این رفتارهای علمی، 
حرفه ای و نگاه سیستمی به موضوعات مختلف خالی 
اســت. اگر خدای نکرده یک بار اتفاقــی ناگوار پیش 

بیاید برای کل سابقه هیئت کافی است.

گفت وگو با خانم دکتر کوهی، یکی از قدیمی های هیئت الزهرا)س(

اینجا کسی را فیلتر نمی کنند

هیئتیازجنسعشقوعشقبههیئت

خرداد 97پرونــــــــــــــــــــــده سه شنبه 1  شماره 767  

تقدیم به بچه های خوب هیئت الزهرا
وقتــی قرار باشــد در مــورد یک گروه دانشــجویی 
مطلبی بنویسی که اساس فعالیت های آن مربوط به 
برنامه های مذهبی، آن هم با رویکردی سنتی، است 
ناخودآگاه ذهنت به سراغ قرائت های مختلف از دین 
و نگاه های مختلف به شعائر دینی می رود. خصوصًا وقتی در خانواده و 
محله و شهر و جامعه ای مذهبی بزرگ شده باشی که تا چشم باز کرده ای 
روضه دیده ای، دسته های سینه زنی دیده ای، عزاداری دیده ای، مراسم 
افطاری و ســحری دیده ای، نذری دادن دیــده ای، اعتکاف دیده ای و 

برنامه های قرائت قرآن و برنامه های دیگر دیده ای. 
حال اگر پا به میان ســالی گذاشــته باشــی و از دوران نوجوانی با افراد و 
گروه های مختلف مدافع و نقاد جدی این رویکرد و نگاه به شعائر برخورد 
داشــته باشی و آلوده شدن تعظیم شــعائر دینی با سیاست را با پوست و 
گوشت خود لمس کرده باشی و هیچ گاه نتوانسته باشی نگاه زیگزایت را با 
این حوزه درست تبیین کرده باشی، همین طور می مانی چه باید بنویسی. 
آن وقت مجبوری نگاهت را به افراد این گروه دانشجویی بیندازی و به آنانی 
که سال هاســت از دور و نزدیک می شناسی شان و آشکار و پنهان شاهد 
عشــق و صفا و صمیمیت و خلوص نیت و معنویت و صداقت و مهربانی و 

درستکاری و دلسوزی و دغدغه مندی شان بوده ای و نقل آن را گاه وبی گاه 
از این و آن شنیده ای و می فهمی که این خوبان دارند آن اعتبار و ارزشی 
را که از دیرباز در فرهنگ مردم این سرزمین در برپایی آیین های مذهبی 
شیعیان بوده است )و خرافات و انحرافات و سیاست بازی ها نمود واقعی 

و معنوی آن را خدشه دار کرده است(، به آن باز می گردانند. 
درســت است که اینان به عبارتی اعتبار خود را از هیئت می گیرند، ولی 
هم زمان و شاید بیشتر به آن اعتبار می دهند. و آنانی که محروم هستند 
از این حظ معنــوی، غبطه می خورند به حــال بچه های این هیئت که 

چطور جان می گیرند و چطور جان می بخشند.

دکتر شمس الهی

که  افرادی  نیستند  کم 
در ظاهر برخی رفتارهای 
را  مذهبــی  به  مشهــور 
مفاهیم  به  ولــی  ندارند، 
معتقدنـــد.  مـــذهبــــی 
بایـد بیــن ظاهر و اعتقاد 

تفکیک قائل باشیم



صفحـــــــه آخـــــــــر

607...0902: سالم. ببخشید احساس نمی کنید 
مطالــب روزنامه کمی جهت دار هســت؟ خواهشــًا 

بی طرفانه بنویسید!
  رویکــرد روزنامــه درمــورد هــر موضوع 

ممکنه متغیر باشه، اما برداری نیست!

633...0903: ســالم. آقــا ایــن بخــش ورزش و 
سالمت خیلی خوبه. خدا خیرتون بده.

  دیگه شوخی هم حدی داره!
ایــن  می گمــا  خوبیــن؟  ســالم.   :0925...625
سوپرمارکِت شریف پالس، اسنیکرِز 3 تومنی رو می ده 

4 تومن. اعتراضم کــه می کنیم می گه ما با بقیه جاها 
فرق داریم. و من به قهقرا رفتم از این حرِف منطقیش. 
مسئول رسیدگی به چنین گرون فروشی هایی کیست؟
  یــه زمانــی بود بــه قهقــرا رفتن واســه 

خودش ارج و قربی داشت.

اساماس

عکسومکث

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه
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26
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- از اون باال چی می بینی؟
- مه

- یعنی چی مه؟
- مه دیگه. هیچی مشخص 

نیست.
- آره. واقعًا هیچی مشخص 

نیست...

وقتی می گیره )۲(
روز. داخلــی. پذیرایی یک 

خانه
میزبان: امیدی هست؟

واال برج هــای  نصــاب 1: 
اطرافتون زیاده. 

میزبــان: به مــا گفتن شــما خیلــی حرفه ای 
هستید.

نصاب 1: )درحال وررفتن با دستگاه(: لطف 
دارن. مــا علمی ایــن کارو انجــام می دیم. )به 

دوستش( ممد، گردون اکیه؟
میزبان:  بله. من شنیدم شما شریف خوندید. 

درسته؟
نصاب1: )خنده( برق شریف.

نصاب 2: الین می خواد. سیگنال ضعیفه.
نصــاب 1: پریــروز مگــه رو خونــه  جاللــی 

نگرفتیمش؟ همین کوچه بغلی بود دیگه.
نصــاب 2: اون مرکزی داشــت. اینجا پارازیت 

افتاده. االن نمی گیره. 
نصاب 1: برو جزوه  سیگنال دکتر اختری رو بیار.

میزبان: )متعجب( یعنی از روی جزوه...
نصــاب 1: گفتم که. ما علمی ایــن کارو انجام 

می دیم.
نصاب 2 )از دور صدایش شنیده می شود(: 

جزوه  سیگنال نیست. جزوه  آنالوگ رو بیارم؟
نصاب 1: مال کیه؟

نصاب 2: دکتر زهری.
نصاب 1: نه. ولش کن. اون بی سواد بود.

میزبــان )متعجــب(: اینایــی کــه می گیــد 
استادهای شریفن؟

نصــاب 1: )چپ چــپ نــگاه می کنــد( شــما 
می خوای کارت راه بیفته یا نه؟

میزبــان: معلومه. اصاًل مــن معتقدم علم باید 
کاربردی باشه. البته من فقط باهاش می خوام 

فوتبال ها رو ببینم. دم جام جهانی هم هست.
نصاب 1: همه اولش همینو می  گن. )سکوت( 
اینجــا خانــواده که زندگــی نمی  کنــه؟ یعنی 

می خوام بدونم زن اینا...
میزبان: نه. خیالتون راحت. خودمم و خودم.

نصاب 1: )در حال وررفتن با دســتگاه، با داد( 
ممد... ممد... بیا. گرفت...

نصاب 2: )به سمت او می دود( ناموسًا؟ کو؟ 
)هر ســه بــا ولع بــه صفحــه  تلویزیــون خیره 

شده اند.(
نصاب 2: شت. اچ دی هم هست. 

نصاب 1: فول اچ دی... ببین حتی اینم گرفته. 
باورت می شه؟

نصاب 2: کارت درســته. تــازه این دفعه بدون 
جزوه گرفتیمش.

نصــاب 1: بــرو کاغــذ و قلــم بیــار مختصات 
جغرافیاییش رو بنویسیم.

نصاب 2: تو گوشی می زنم. 
میزبان: اینا رو لطف کنیــد بذارید کانال های 

اول.
نصاب 1: )خنده( برای جام جهانی می خوای؟

میزبان: این حساب ما رو بگید؟

این شــماره از روزنامه تقدیم می شــود به فعالیت دانشجویی. تقدیم می شــود به اشــتیاق برای تغییر در محیط 
زندگی. تقدیم می شود به اهمیت دادن به فعالیت دانشجویی. تقدیم می شود به انتخابات، انتخاباتی که کم زخم 
ندیده و کم زخم نزده. تقدیم می شود به شوروحال سالم و ناسالم نزدیک انتخابات. تقدیم می شود به البی نکردن 
و صادقانه شرکت کردن در انتخابات. تقدیم می شود به آن دانشجویی که نمی گوید: »من که می خوام اپالی کنم 
برم، انجمن علمی می خوام چی کار«. تقدیم می شود به بادقت رأی دادن. تقدیم می شود به باانگیزه بودن، حتی 

بعد از انتخابات. تقدیم می شود به دغدغه داشتن. تقدیم می شود به دانشجوبودن.

تقدیم می شود به ...

امین محمدی

خرداد 97 سه شنبه 1  شماره 767  

 دانشگاه صنعتی شریف
   مدیرمسئول: محسنرستمی   سردبیر: محمدصالحانصاری

   تحریریه: رضاکاردررستمی،حسینرجبی،امینمحمدی،محمدصالحسلطانی،مرتضی
محمودی،عمادالدینکریمیان،محمدجوادهاشمی،سحربختیاری،محمدجوانمرد،صالح
رستمی،نویدحسینی،محمدجوادشاکر،سیدحسینعلوی،هاتفمحقق،محمدحسین

هوائی،آرمانپورزینالعابدین،حسینشاهرخیواسماعیلقاسمی،سپهرحجازی
   مدیر فنی و هنری:ســامانموحدی   ســرویس عکس:علیســینااســامی   صفحه آرا: 

سیدسبحانعلیثابت   ناظر چاپ:وحیدملک    ویراستار:مریمپورعسکری
   مدیر اجرایی:صابرحشمتیان   مدیر داخلی:سیمینآبادی

واژوژاژاستادشریفما

استاد شریف ما در اولین روز ماه رمضان برای دانشجویانش کالس جبرانی 
گذاشت، ولی نیامد. بعد که دانشجویان ایشان را دیدند گفت: »من ماشینم 

پشت دانشکده پارک بود، ولی هیچ کدام از شما دانشجویان را ندیدم«.
اســتاد شــریف ما هرگاه از خاطرات دوران دانشــجویی خود در خارج از 
کشــور صحبت می کند، بالفاصله مدتی به افق خیره می شود، گویا که در 

رؤیاهایش دوباره آن را زندگی می کند.
استاد شریف ما عالقه خاصی به حکم صادرکردن دارند. همین چند روز 

پیش به یک نفر فرمودند: »تو باید اصالح ژنتیکی شوی«.
دانشــجویان شریف ما می گویند اگر قرار اســت جشن فارغ التحصیلی 
برقرار باشد درصورت حضور مسئوالن دانشکده در آن شرکت نمی کنند. 
ببینید این مسئولین چه لطفی در این 4 سال به این دانشجویان داشته اند 

که حاضر به خداحافظی آخر نیستند.
دانشجوی شریف ما پس از آنکه اســتاد 45 دقیقه دیر به جلسه امتحان 
آمد، به دلیل عالقه به درس، به تمامی دوستان خود که جلسه را ترک کرده 
بودند پشــت کرد و باز هم امتحان داد. الحق که شــریفی تویی، بقیه اش 

شوخیه.
دانشجوی شــریف ما پس از خروج از جلســه امتحان نیم ترم، طوری از 
سخت بودن امتحان و خراب کردن می نالید که گویا آن درس را به طور قطع 
رد می شــود. پس از آمدن نمره ها حالتی پیش آمد که متوجه شدیم بدون 

حضور در امتحان ترم هم پاس می شود.

اصالح: reform. کوتاه و مرتب کردن موی سر. برطرف کردن عیب . 
متضادهای متعددی برای آن ذکر شده که مهم ترین هایش براندازی و 
اصول است. همچنین کلمات مصلحت و مصالح در ظاهر هم خانواده 
آن به نظر می رســد که خود اصالح به شدت آن را تکذیب کرده است. 
مهم ترین نکته در اجرای اصالح، تدریجی بودن آن اســت. مثاًل وقتی 
می خواهید موهای سرتان را کوتاه کنید باید روزی یک دانه مو را کوتاه کنید و کوتاه کردن 
یک باره موها شوک زیادی به اطرافیان شما وارد می کند و ممکن است سالمت روان آن ها 
را به خطر بیندازد. اصالح کردن به همین راحتی نیست و هر کس که بخواهد اصالح کند، 
نیاز به دوره  آموزشی مخصوصی دارد که باید آن را در یکی از زندان های معتبر کشور بگذراند. 
اصالح را به روش های متعددی می توان انجام داد که مهم ترین هایش ســکوت مطلق، دو 
ســال به دو سال َتکرارکردن و به کارگیری فرزند دلبندتان و استفاده از بهره هوشی خوبش 
است. اصالح کاری ازمدافتاده محسوب می شود و اگر انسان به روزی هستید که آهنگ های 

حمید هیراد گوش می کنید، پشیمان بودن به شما توصیه می شود.
ترکیبات: اصالح پذیر: گشتم نبود، نگرد نیست؛ حاال باز خود دانی! / اصالحات تدریجی: 
یاددادن جدول ضرب به گاو مش حسن. / اصالح طلب: برخالف تصور رایج اصالح طلب 
به معنای خواهان اصالح نیست و بیشتر یعنی کسی که از اصالح، طلب دارد و سهمی در 
شورا، مجلس یا سایر پســت های مدیریتی می خواهد. ماله کِش برانداِز جیره خوار غرب. 
همچنین برخالف اصالح، اصالح طلبی کار آســانی اســت و تنها با ارائه قطعه عکسی با 
رئیس جمهور مجازالخطبه عقد، می توانید اصالح طلب شوید. / اعتدال: 10)وعده(+ باید 

بشود+  علی الریجانی - اصالح = اعتدال

عمادالدین کریمیان
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