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آیا دروس فنی و مهندسی برای پرورش یک دانش آموخته توانمند کافی هستند؟

انسان هم آرزوست!
یک مدرسه نظامیه نباشیم

مــدارس نظامیه بی شــک 
از تاثیرگذارتریــن نهادهای 
تاریخ علم در سرزمین های 
اســامی بودنــد؛ شــبکه 
منســجمی از مــدارس که 
از نظــر ســازمان دهی و ســاز و کار حد اعای 
دقت و نظم را داشــتند. این مدارس هم بودجه 
دولتی داشــتند، هم شــبکه بزرگی از اوقاف از 
آنها پشــتیبانی می کرد. از نظر ساختار اداری، 
معماری، حمایت مالی از استاد و طلبه و اهداف 
و چشــم انداز هم چیزی کم نداشــتند. اما یک 
ایــراد بزرگ داشــتند؛ ایرادی که البتــه از دید 
خواجه نظام یا امام محمــد غزالی نه تنها ایراد 
نبــود، بلکه هدف اصلی و ذاتی همین مدارس 
تلقی می شد. مدارس نظامیه تنها برای یک کار 
برپا شــده بودند: گسترش و استحکام مذهب 
شــافعی. آنها تنها یک علم را شایســته تحقیق 
و تدریس می شــماردند؛ فقه و اصول، دشــمن 
فلســفه بودند و برای طب و ریاضی و طبیعیات 
قدری قائل نبودند. نتیجه تاش های مدارس 
نظامیــه و تمرکز نهاد علم و دانــش بر تنها یک 
علم، توقف رشــد و توسعه علمی در سایر علوم 
شد. سرزمینی که روزگاری فلسفه و طبیعیات در 
آن رونق داشت، بعد از مدارس نظامیه، برایش 
تنها فقهی ماند که دیگر از موضوع شناسی بهره 
نداشت و البته تصوفی که مطرود همین فقه بود 

و ستیزه جو با عقل و دانش. 
قطعــا همه بر این باوریم که ما به راهی می رویم 
متفــاوت و جدا از راهی کــه خواجه نظام برای 
دانش ســاخت. چقدر می توان به درستی این 
بــاور، باور داشــت؟ اگر به مجموعــه نهاد علم 
ایران نگاه کنیم، شاید این ادعایی بیراه نباشد. 
امروز از عقل و فلســفه و فیزیک و علم مدرن تا 
فقــه و حدیث همه جایگاهی برای خود دارند و 
البته دانشجویان و پژوهشگرانی. اما هر دسته 
از این دانشــجویان چه میزان برای حوزه های 
دیگر دانش قــدر و اعتبار قائلند؟ اســتادان و 
دانشجویان رشــته های فنی یا علوم پایه چقدر 
برای علوم انسانی ارزش علمی قائلند؟ چقدر 
برای خودشــان الزم می دانند که آشــنایی هر 
چند اجمالی با آنها داشته باشند؟ چه تعداد از 
دانشکده های شریف بر گرفتن درس اختیاری 
خارج از دانشــکده اصرار دارنــد؟ چه تعداد از 
دانشــکده ها درسی مانند مقدمه فلسفه علم را 

به عنوان واحد اختیاری دانشجو می پذیرند؟
دانشــگاه صنعتــی شــریف آنقــدر بر پســوند 
صنعتی اش اصرار کــرده که خیلی ها مدیریت 
و اقتصاد را هم وصله ناجور بدانند، چه برســد 
به فلســفه یا جامعه شناســی. باور اینکه حتی 
اخــاق حرفه ای در چارت درســی دانشــگاه 
فراگیر نیســت و مقدمه ای بر فلسفه علم برای 
دانشجویان بیگانه است، خیلی ساده نیست. 
حاال شورای آموزش دانشگاه درس هایی مانند 
جامعه شناسی را به عنوان درس اختیاری خارج 
از دانشــکده پذیرفتــه اســت؛ اقدامی درخور 
تحســین که می تواند ما را از گرفتن رنگ و بوی 

نظامیه ها دورتر کند. 

سرمقاله

اطالعیــه تغییر مــکان کالس ها و تمرینات ورزشــی 
صفحه  2 دانشگاه فقط یک معنی دارد  ...  

از وقتی که دکتر بنازاده، اســتاد ورزشــکار دانشکده 
صفحه  6 هوافضا، مدیریت تربیت بدنی را ...  

هفته گذشــته در دانشــگاه خبر کم نبود اما خبرهای 
صفحه  7 خارج دانشگاه آنقدر  ...  
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مرتضی یاری

صفحات 4و5

صفحه  3 

گزارشی از پیش نشست مدرسه زمستانه علوم انسانی اندیشکده مهاجر 

توسعه و علوم انسانی، مساله این است!

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:
@sharifdaily

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

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com(

تصویرسازی:  میالد  مظفری
فصل پنجم  رادیو شریف

صدا را به تصویر کشیدیم.
رادیو شــریف تصویری 
شــد! هــم در یوتیــوب 

هستیم و هم در آپارات.
@radiosharif
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»پشت صحنه«ترین
امسال هفته پژوهش با ســال های پیش تفاوت زیادی داشت. دانشکده ها امسال 
سمینارهای مختلفی با حضور افراد صنعتی برگزار و همچنین غرفه هایی برای ارتباط 
بیشتر دانشجویان با شرکت های مختلف برپا کردند. در مراسم تجلیل از پژوهشگران 
قرار بر این بود که عاوه بر تقدیر از پژوهشــگرانی کــه عضو هیات علمی بودند، از 

کارمندانی که در زمینه پژوهشــی بســیار فعال هستند نیز تقدیر شود اما معاونت پژوهشی تصمیم گرفت در 
این مراسم فقط از گروه اول تقدیر شود و تجلیل از کارمندان در مراسمی داخلی انجام شود. کارمندان حتی 

در عکس پایانی مراسم نیز حضور نداشتند. در نتیجه آنها عنوان »پشت صحنه«ترین را از آن خود کردند. 

»خوش خبر«ترین
شاید برای شــما هم اتفاق افتاده باشد که کیف پول، کارت دانشجویی، موبایل و 
حتی لپ تاپ خود را جایی در دانشــگاه جا بگذارید و تمام مســیری را که از صبح 
طی کرده اید، در ذهن مرور کنید تا به گمشده خود برسید. جمعی از دانشجویان 
با همین دغدغه گــروه تلگرامی Sharif Lost and Found را به  وجود آوردند. این 

گروه، همان طور که از اســمش نیز پیداست، مخصوص کســانی است که اشیایی گم یا پیدا کرده اند. نکته 
جالب توجه این گروه، حضور و فعالیت زیاد آقای صیامی، یکی از مســئولین پرکار حراست، در آن است. ما 

تصمیم گرفتیم به این گروه لقب »خوش خبر«ترین را اهدا کنیم. 
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عکس خبری

روز شلوغ و هیجان انگیز فیزیک
دانشکده فیزیک به مناسبت هفته پژوهش برنامه ای به نام 
»روز فیزیک« با همکاری انجمن فیزیک ایران برگزار کرد. 
این برنامه، ویژه دانش آموزان ســال های آخر دبیرستان و 
عاقه مندان به علم فیزیک بود. شرکت کنندگان سه شنبه، 
27 آذر، از ســاعت 8:30 تــا 17 از دانشــکده فیزیــک و 
آزمایشــگاه های آن بازدید کردند. برنامه با سخنرانی دکتر 
باغرام، اســتاد دانشــکده فیزیک، آغاز شــد. پس از آن، 
شرکت کنندگان شروع به بازدید از آزمایشگاه های دانشکده 
کردند. دانشــجویان، با کمک اســتادان، آزمایش هایی را 
آماده کرده بودند که به گروه های بازدیدکننده ارائه دادند. 
در انتهای روز، مســابقه  پرسش کوتاه از همین آزمایش ها 

بین شرکت کنندگان برگزار شد.

غیرورزشی است. هفته پژوهش دانشگاه امسال یکی از شلوغ ترین تجربه های خود را از لحاظ تنوع برنامه در سال های اخیر داشت. یکی از گزارش اطالعیه تغییر مکان کالس ها و تمرینات ورزشــی دانشــگاه فقط یک معنی دارد؛ سالن ورزشــی مرحوم جباری باز هم در اشغال یک برنامه 
این برنامه ها نمایشگاه خانواده فناوری شریف بود. تعداد قابل توجهی شرکت فناور مهمان نمایشگاه هفته پژوهش بودند.

سه شنبه گذشته »نمایشگاه خانواده فناوری شریف« 
رســما آغاز شــد. تنــوع غرفه ها طیف گســترده ای از 
رشــته های دانشگاه را شامل می شــد. البته، همانند 
چند نمایشگاه اخیر دانشگاه، بیشتر شرکت کنندگان 
در زمینه کامپیوتر و برنامه نویسی فعالیت داشتند. این 
شرکت ها، جدا از پیشــنهاد های کاری، معرفی نسبتا 
کاملی از خود ارائه می دادند و البته برخاف گذشته، 
از تبلیغات گســترده و غرفه های عجیب شــرکت های 

نرم افزاری خبری نبود. 

همه کامپیوتر نبودند
غرفه هایی در زمینه مهندسی مواد در نمایشگاه حضور 
داشــتند که محصوالتی مثل انواع سرامیک ها و مواد 
کــوره ای خاص را بــه عنوان محصــوالت کاما ایرانی 
معرفی می کردند که نشان از رونق بازار این محصوالت 

داشت.
در رشته مهندســی مکانیک و هوافضا دو غرفه جالب 
حضور داشــتند. اولین آنها که بــا دو پرنده مکانیکی 
در ورودی خود جلب توجه می کرد، یک تســت استند 
جالب را به عنوان محصول فروشی خود داشت که هر 
دانشــجو با هر سطح علمی می توانســت برنامه های 
کنترلــی خــود را با این تســت اســتند آزمایش کند. 
اندازه گیــری پارامتر های زیاد و دقت باالی کاری این 
پرنده آزمایشــی نتایــج آزمایش کردن سیســتم های 
کنترلی را تا حد زیادی قابل اســتناد می کرد. به گفته 
یکی از فروشندگان این محصول، یکی از همین تست 
اســتند ها در آزمایشگاه دانشــکده هوافضا موجود و 
قابل اســتفاده اســت. دو محصول دیگر این غرفه هم 
تقریبا در همیــن فضای کاری بودند و تنها تفاوت آنها 

نوع کاربری شان بود.

غرفــه جالــب دیگــر نمایشــگاه مربــوط بــه بخش 
هیدرولیک بود؛ شرکتی دانش بنیان با بیش از چهار 
کارگاه فعــال در تهــران که محصــوالت هیدرولیکی 
کاملــی را ارائــه می داد. انــواع اتصاالت و شــیرها از 
جملــه این محصــوالت بودنــد. کاتالوگ های کامل، 
محصــوالت متنــوع، برخــورد خــوب فروشــندگان 
و غیــره ایــن احســاس را در مراجعه کننــده ایجــاد 
می کرد که ابعاد کاری برخی از شــرکت های داخلی 
بــه مرور زمان دارد شــکل جهانی به خــود می گیرد.

تبلیغات کم؛ شرکت کننده کم
نکته عجیب این نمایشگاه اســتقبال کم دانشجویان 
بــود. در اکثــر ســاعت ها نمایشــگاه خلوت بــود و از 
ســخنرانی ها و کارگروه هایــی که در نمایشــگاه های 
مشــابه شــاهد آنها بودیم هم خبری نبود. تعدادی از 
غرفه ها اکثر مواقع خالی بودند یا بعضا حتی فروشنده 
در آنها حضور نداشت. انتظار می رود مجموعه فناوری 
شــریف عیب یابی و در تجربه های بعدی مشــکات را 

اصاح کند.

نمایشگاه خانواده فناوری شریف چطور بود؟

حرفه ای ولی کم مخاطب
شنبه

ÓÓ حــذف تــک درس: مهلت انجــام حذف
تکدرس از امروز آغاز شده است. 

ÓÓ جشن یلدا: جشــن یلدای دانشکده های
مهندسی صنایع و کامپیوتر و مهندسی و علم 
مواد و مرکز کارآفرینی امروز برگزار می شود: 
جشــن یلدای صنایع ســاعت16:30 در 
سالن جابر بن حیان، جشن یلدای کامپیوتر 
ساعت 17 در سالن خوارزمی، جشن یلدای 
مواد ســاعت 17 در ســالن خواجه  نصیر و 
جشن یلدای مرکز کارآفرینی ساعت 17 در 

باشگاه کسب و کار دانش بنیان.
ÓÓ ایران 57: مناظره با موضوع vs 97 ایــران

»ایران vs 97 ایران 57« و چشم انداز 1447 
ساعت 13 تا 15 در سالن آمفی تئاتر مرکزی 
برگــزار می شــود. مجتبی عرب، مســئول 
اسبق بسیج دانشــگاه و عماد بهاور، عضو 
اســبق شــورای عمومی تحکیــم وحدت، 

مناظره کنندگان در این جلسه هستند.
ÓÓ معارفه یاریگــران: جلســه معارفه کانون

یاریگران از امروز به مدت ســه روز از ساعت 
16:30 تا 18 در همکف ساختمان شهید 

رضایی برگزار می شود.

یکشنبه
ÓÓ ویژه برنامه از جنس پژوهشی: کارگاه های

آموزشی رایگان کتابخانه مرکزی به مناسبت 
هفته پژوهش با موضوعات »Word پیشرفته 
برای پایان نامه نویسی« و »نرم افزار مدیریت 
علمــی Mandeley« به ترتیب از ســاعت 
8:30 تا 13 و 15 تا 17 در سالن اجتماعات 
این کتابخانه برگزار می شود. برای ثبت نام به 

وب سایت کتابخانه مرکزی مراجعه کنید.
ÓÓ جشن یلدا: دانشکده شیمی امروز میزبان

دانشجویان به مناسبت جشن یلداست.
ÓÓ سلسله جلسات کتابخوانی: کتاب های

»پاییز فصل آخر ســال است« و »هرس« با 
حضور نسیم مرعشی، نویسنده آنها، ساعت 
14 تا 16 در ســالن کنفرانس ســاختمان 

شهید رضایی نقد و بررسی می شوند.

دوشنبه 
ÓÓ 16:30 جشن یلدا: دانشکده برق ساعت

در سالن کهربا و دانشکده مکانیک ساعت 
16:30 در ســالن جابر بن  حیــان میزبان 

جشن یلدا هستند.
ÓÓ رشــد مقاالت علمی ایران: جلسه »رشد

مقاالت علمی ایران، فرصت ها و چالش ها« 
با حضور دکتر مشــفق، اســتاد دانشکده 
فیزیک، در کتابخانه مرکزی برگزار می شود. 
برای ثبت نام به وب ســایت ایــن کتابخانه 
مراجعه کنید. شرکت برای عموم آزاد است.

سه شنبه
ÓÓ جشــن یلدا: ســاعت 16 در ســالن جابر

بن  حیان جشــن یلدای هوافضایی ها برپا 
می شود.
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»قابل پیش بینی«ترین
 تیم های برنده در مسابقه منطقه ای ACM به مسابقات جهانی راه پیدا می کنند. 
اگر به لیســت برندگان هر سال این مسابقه نگاهی بیندازیم، متوجه می شویم که 
سال هاست دانشجویان شریف رتبه های اول آن را کسب می کنند. این روند طوری 
برای دانشجویان دانشگاه های دیگر مساله ساز شده است که حتی بعضی از آنها 

از طرف کشــور های خارجی در مسابقه مذکور شرکت می کنند تا بتوانند فرصت حضور در مسابقه جهانی 
را داشــته باشــند. در زمان نوشته شدن این مطلب، نتایج مسابقه ACM مشــخص نشده اما عنوان »قابل 

پیش بینی«ترین را به این مسابقه می دهیم و انتظار داریم که روند هر سال امسال به هم نخورد. 

»داغ«ترین
مســابقات فوتســال خوابگاه را می توان »داغ« ترین رویداد هفتــه نامید زیرا مثل 
همیشه این مسابقات با شور و هیجان زیادی برگزار شد و دانشجویان خوابگاهی 
زیادی را با خود درگیر کرد. در این مســابقات رقابــت تنگاتنگی بین تیم ها وجود 
دارد؛ رقابتی که حتــی تا دعوا و کتک کاری و ضرب دیدگی و... نیز پیش می رود. 

امسال در فینال مسابقات منطقه 2 در خوابگاه طرشت 3 اتفاق جالبی رخ داد. پنج نفر از 10 عضو یکی از 
تیم های حاضر در فینال همزمان به سرماخوردگی مبتا شدند و به همین دلیل مسابقه فینال دو روز عقب 

افتاد. البته همین تیم بعد از بازگشت اعضای خود توانست با اقتدار قهرمان شود.

97 دی   1 شنبه    797 شماره  بــــــــخش  خـــــــبری

جوانگرایی
احتماال به تازگــی در مورد  پویان علی پناهی

قانون منع به کارگیری بازنشستگان شنیده اید. 
اکثر مشــاجرات دربــاره  نحوه  اجــرا، ایرادات و 
استثناهای آن است ولی معموال در مورد تاثیرات 
بلندمدت آن بحثی صورت نمی گیرد. نتیجه  این 
قانون و قوانین اینچنینی این خواهد شد که در 
آینــده مســئولین بــه لطایف الحیلی خــود را 
بازنشســته نخواهند کــرد و به کارشــان ادامه 
می دهنــد و اگــر دوبــاره قانون اصاح شــود، 
مسئولین محترم مجددا خود را با قوانین جدید 
منطبق خواهند کــرد و این چرخه هیچ وقت به 
نتیجه  مطلوب نخواهد رسید. این قوانین تاشی 
مذبوحانه برای رفتن به سمت جوانگرایی در رده  
مسئولین است، غافل از اینکه جوانگرایی اساسا 
یــک موضــوع فرهنگــی اســت کــه در دیگر 

بخش های جامعه نیز حل نشده  است.
ما وقتــی یک فرد 70 80 ســاله را می بینیم که 
چندین مسئولیت مهم را به دوش می کشد، به 
ســرعت نتیجه می گیریم در بند قدرت و ثروت 
اســت و اگر ما در آن جایــگاه بودیم حتما جا را 

برای جوان ترها باز می کردیم.
یــک پدر وقتــی فرزندش گواهینامــه رانندگی 
می گیرد، معموال بــه فرزند خود اجازه  رانندگی 
را به تنهایی نمی دهد. برداشت فرزند شاید این 
باشد که پدر به ماشین خود عاقه  زیادی دارد و 
حاضر نیست آن را در اختیار فرد دیگری بگذارد، 
اما در دید پدر یک بی اعتمــادی وجود دارد که 
دادن ماشــین به فرزندش موجب آسیب به او و 
بقیه می شــود. این بی اعتمــادی در هر رده ای 
وجــود دارد. وزارت علوم به ریاســت و اســاتید 
دانشــگاه ها اعتماد کافی ندارد و از اســتقال 
دانشــگاه ها جلوگیری می کند. هیات رئیســه 
دانشــگاه به دانشجویان اعتماد کافی ندارد که 
در تصمیمات مهم دانشگاه آنها را دخیل یا حتی 
مطلع کنند و دانشجویان باتجربه تر اعتماد کافی 

به دانشجویان ورودی ندارند.
موضوعی که اینجا اهمیت زیادی پیدا می کند، 
جلب اعتماد رده های پایین تر از رده های باالتر 
است. اگر معاونت فرهنگی در مورد سرگروه های 
اردوی ورودی معتقــد اســت که دانشــجویان 
کارشناسی تجربه  کافی برای مشورت ]دادن[ به 
ورودی ها را ندارند و باید از دانشجویان تحصیات 
تکمیلی کمک گرفت، وظیفه  سرگروه ها بسیار 
مهم تر خواهد شــد و باید اعتمــاد معاونت را با 
برگزاری بــدون نقص اردو به دســت آورند. این 
باعث می شــود که در مســائل دیگر هم اعتماد 

صورت بگیرد. 
پس، از منظر فرهنگی باید این تغییر رخ بدهد که 
هر کس در هر رده ای هست، تاش بیشتری از 
رده های باالتر از خود بکند تا اعتماد آنها را جلب 
کند و همچنین این اجازه  را به رده های پایین تر 
بدهد که خــود را ثابت کنند. وقتــی این اتفاق 
بیفتد، این چرخه  انسانی سرعت می گیرد و افراد 
تواناتر با سرعت خیلی بیشتری مسئولیت های 

مهم تر را خواهند گرفت.

نیمه اســفندماه مدرسه زمستانه  گزارش
علوم انسانی اندیشکده مهاجر در مهدی طهماسبی

دانشگاه شریف برپا می شود. محور این مدرسه، معرفی 
رویکردی متفاوت به علوم انسانی است؛ رویکردی که 
تکیه بر »در عمل و گفت و گو متولد شدن علوم انسانی« 
دارد. اولین پیش نشست مدرسه سه شنبه هفته پیش 
با موضوع »توســعه و مســاله علوم انســانی« در گروه 
فلســفه علم برگزار شــد. دکتر سیدحســام ســامت 
دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران و شاگرد دکتر 
یوســف اباذری که منظری مارکســی به علوم انسانی 
داشت، دکتر اباصالح تقی زاده دکترای علوم سیاسی 
دانشــگاه عامه که بــر اهمیت اســتقال نهاد علم و 
اولویت آن بر نهاد سیاست تکیه داشت و محمدحسن 
نیلی دانشجوی دکترای فلسفه علم که با نگاه گادامری 
و تکیه بر تاریخمندی و فضیلتمندی علوم انسانی در 
این نشســت حضور داشت، ســه مدعو اصلی برنامه 
بودند. در ادامه به گزارش اجمالی این نشســت که با 
حضور برخی اساتید دانشگاه همراه بود، می پردازیم. 
حجم باالی مطالب این نشست و توضیحات مفصل و 
استدالل های دقیق مدعوین در این تک صفحه قابل 
گزارش نیســت و عاقه مندان این موضوع می توانند 
فایل صوتی نشســت را از کانال مدرســه زمســتانه به 
کننــد.  دنبــال   humanities_school@ نشــانی
همچنین گزارش تفصیلی، سایر مطالب مرتبط و اخبار 

مدرسه هم در همین کانال ارائه می شود. 

انزواطلبان و دانشگاه کارآفرین به عنوان دو 
تخریبگر

دکتر تقی زاده در بخــش اول صحبت هایش به اهمیت 
نحوه تولید پرسش پرداخت. پرسش زمانی درست است 
کــه بتوانیم با موضوع فاصله بگیریم. کار علم هم فاصله 
گرفتن است. فاصله گرفتن به ما اجازه می دهد که بتوانیم 
به درک درست نسبت مساله با سایر موضوعات و مسائل 
برسیم و مختصات پرسش را مشخص کنیم و این، کار نهاد 
علم و دانشگاه اســت.  حال اگر به توسعه به عنوان یک 
مساله نگاه کنیم، این کار دانشگاه است که بتواند مسائل 
و پاســخ های مرتبط بــا آن را در فاصله  گرفتن از موضوع 
توسعه فهم و تولید کند. اما دو دسته در این وظیفه دانشگاه 
اختال ایجاد می کنند. دسته اول طرفداران ایده دانشگاه 
کارآفرین هستند. مبنای دانشگاه کارآفرین این است که 
اساسا مساله در خود جامعه و بازار مشخص شده و ما توقع 
شفاف کردن و تعیین پرسش را از دانشگاه نداریم، بلکه 
صرفا پاسخی برای رفع آن مسائل می خواهیم. اما مگر یک 
جامعه بیمار صاحیت دارد که سوال را خود به دانشگاه 
عرضه کند؟! دسته دوم هم کسانی هستند که دانشگاه را 
مثل قلعه ای جدا از جامعه می دانند؛ دانشگاهی منزوی 
که فهمی از تاریخ و جامعه خود ندارد تا بخواهد به مساله 

توسعه فکر کند.

توسعه، حکمت عملی، عدالت
در ادامه، دکتر ســامت سعی کرد حوزه های مختلف 
توســعه را بر مبنایی فلسفی با تکیه بر ارسطو و مارکس 

توضیح دهد. او توسعه را »بسط امکان آزادی و برابری 
در یکایک قلمروهــای اجتماعی« تعریف کرد. در این 
صورت، علوم انسانی در این بسط امکان ها چه کاری 

می تواند انجام دهد؟
به سیاق نوکانتی های قرن نوزدهم، فرهنگ ابژه علوم 
انســانی است. اما خود فرهنگ نیز برساخته پراتیک و 
عمل انسانی است و بنابراین مساله علوم انسانی سوال 
از پراکســیس و بررســی عمل تاریخی ماست. در این 
صورت، عقل و حکمت عملی متناظر با حوزه توســعه 
را می توان از ســه گانه حکمت عملی ارسطو استخراج 
کــرد. حــوزه اول، تدبیر منزل یا اقتصاد اســت. حوزه 
دوم، سیاســت مدن یا سیاســت و حقوق است و حوزه 

سوم هم اخاق.
ناظر به این حوزه ها می توان چهار قلمرو برای توســعه 
در نظر گرفت: توسعه اقتصادی به معنای خلق ارزش 
بر مبنای عدالت، توسعه سیاسی به معنای دموکراسی 
و دموکراتیزاســیون، توســعه حقوقی به معنای حقوق 
شهروندی همگان و توسعه مدنی به معنای حق تکثر و 
تفاوت در ساحت عمومی شهر. از دیدگاه کلی، پرسش 
از توسعه همان پرسش از عدالت و جاری سازی عدالت 
در سطوح یادشــده است و علوم انســانی انتقادی از 

طریق گفت و گو به حل این مسائل می پردازد.

توسعه و استعاره انسان بالغ، نوجوان و کودک
نیلی صحبت خود را با توضیح دقیق تر تلقی از توسعه 
آغاز کرد. اگر جامعه را به مثابه یک انسان فرض کنیم، 
مهم تریــن اســتعاره ای که در مــورد توســعه و جامعه 
توسعه یافته به ذهن می رسد، بلوغ و انسان بالغ است؛ 
انسانی که مسئولیت تصمیمات خود را بر عهده دارد. 
در این میــان جوامعی مثل کودک هســتند و طبیعتا 
ذهنیت ما می گوید که کودک را باید به انسان بالغ سپرد 
تا هدایتش کند و به جای او تصمیم بگیرد. جوامعی نیز 
بســان نوجوانان هستند که انسان بالغ باید نوجوان را 

آموزش دهد تا او هم بالغ شود. 
اما آیا این استعاره درستی است؟ اینجاست که در بستر 

علم و آموزش، پدیده استثمار خودش را نشان می دهد. 
به این تعبیر، توسعه یک بنیاد اخاقی و حقوقی دارد در 
حالی که تاریخ و سنت هر جامعه  زیست متفاوت و بلوغ 
متفاوتی را می طلبد. نگاه مکانیستی به انسان به این 
منجر می شود که اســتعاره سه گانه باال خود را در نگاه 
هر دو طیف طبیعی گرا و تاریخمند در اندیشه سیاسی 

ناخودآگاه بازتولید کند. 

گوشه ای از ادامه مباحث
دکتر تقی زاده نیز به واکاوی نسبت میان نهاد علم و نهاد 
قدرت پرداخت و با ارجاعی به آپولوژی هایدگر بیان کرد 
که چگونه قدرت، دانایی را فراموش و دو چشم خود را 
کور می کنــد. اما این اوضاع تا حــدی تقصیر عالمان 
است که اساسا سیاســی بودن علم را درک نکرده اند. 
دکتر سامت هم علوم انسانی مطلوب سنت مارکسی 
- کانتی را علوم انتقادی دانست که درگیر مساله رهایی 
و آزادی انسان هاست و حذف اتوریته ها را نابودکننده 
ایــده بومی گرایی و این علــوم را از طریق گفت و گو در 
قالــب علوم هرمنوتیکی ممکن دانســت. اما نیلی در 
انتقاد بــه دیدگاه تقی زاده، با تکیه بــر وجه فنومنال و 
انسانی علم، بیان کرد که دیدگاه تقی زاده با عدم توجه 
به این وجه، به معنازدایی از علم منجر می شــود. حال 
آنکــه با دقت به وجه انســانی علم می تــوان درک کرد 
که در عدم مســاله مندی درســت نهاد علم، عدم درک 
جامعه و نهاد سیاست از مساله نیز دخیل است. وقتی 
جامعه احســاس پرســش نکند، نهاد علــم هم به تبع 
آن بیمار می شــود. از منظر نیلی، علم انســانی دارای 
وجــوه درهم تنیده توصیفی و هنجاری اســت و توجه 
به اینکه انســان در موقعیتی انضمامی و تاریخی قرار 
دارد، نتیجه اش این می شــود که علوم انسانی ذاتا در 
نســبت با عمل و فضیلت اســت که به وجود می آید. و 
از آنجا که فضائل در ســنت های جامعه خود را نشــان 
می دهند، راه فکر کردن به مسائل انسانی و راه رهایی 
از مشکات از طریق توجه به سنت و بازسازی عقانی 

سنت عبور می کند. 

گزارشی از پیش نشست مدرسه زمستانه علوم انسانی اندیشکده مهاجر

توسعه و علوم انسانی، مساله این است!

نامه وارده
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آیا دروس فنی و مهندسی برای پرورش یک دانش آموخته توانمند کافی هستند؟

انسان هم آرزوست!

دکتر آهنچی و دکتر صباغچی، دو اســتاد دروس اندیشــه اسالمی دانشگاه، خبر 
از یک اتفاق جدید و بزرگ در مرکز معارف اســالمی و علوم انســانی می دهند؛ ارائه 

دروس روان شناسی و جامعه شناسی در نیمسال آینده.

شــنیدیم کــه مرکــز معــارف ترم 
جامعه شناســی  دروس  آینــده 
و روان شناســی ارائــه می دهــد. 
این درس ها اختیاری اســت یا در 
مجموعه دروس معارف قرار دارند؟ 
من ابتدا از سابقه می گویم. اسم کامل اینجا 
مرکز معارف و علوم انســانی است. تاسیس 
آن هم به سال 1351 برمی گردد که آن زمان 
نام مرکز تعلیمات عمومی را داشت. عناوینی 
که آن زمان تدریس می شــد بســیار متنوع 
بود مثل کام، منطق، فلســفه، موسیقی، 
عکاسی و چیزهای دیگر. در طول زمان این 
مرکز تغییراتی پیدا کرد. مدتی مرکز معارف 
اســامی بود و امروز مرکز معارف اسامی و 
علوم انسانی است. مدیران دانشگاه متفق 
هستند که اگر ما در حوزه علوم انسانی کار 
جدی انجام ندهیم، مشکات زیادی برای 
دانشــجویان و کشــور حاصل خواهد شد. 
شورای آموزش دانشگاه در مرداد مصوب کرد 
که دو درس جامعه شناسی و روانشناسی به 
عنوان دروس اختیاری خارج دانشکده ای 
توســط مرکز معارف ارائه شود. دانشجوها 

با تایید معاون آموزشی دانشکده می توانند 
این دروس را به عنوان درس اختیاری خارج 

از دانشکده اخذ کنند.
همــه  بــرای  کار  ایــن  انجــام 

دانشکده ها ممکن است؟ 
مصوبه آموزش برای همه دانشکده هاست 
اما اعمــال آن به نظر معاون آموزشــی هر 

دانشکده بستگی دارد. 
یــا  هســتند  مدعــو  اســتادها 

هیات علمی خودمان؟
ما می توانســتیم ایــن دروس را در ترم اول 
امســال هم ارائه کنیم ولی می خواســتیم 
اســتادان آنها رزومه خیلی خوب داشــته 
دانشــکده های  از  اســتادها  باشــند. 
تخصصی علوم اجتماعی و روان شناســی 

دانشگاه های دیگر و مدعو هستند. 
چه شــد که مرکز معارف به دنبال 
این کالس ها رفت و دانشــگاه هم 
قبول کرد که مرکز معارف این کار 

را انجام دهد؟
ســوال این اســت که هدف ما در دانشگاه 
چیســت؟ آیا هدف ما پــرورش مهندس و 

آموزش درس های مهندســی به همراه دو 
واحد اخاق مهندســی اســت یــا پرورش 
انســان مهندس؟ به نظر می رسد که اگر به 
سمت پرورش مهندس صرف برویم، مسیر 
را اشــتباه رفته ایم. ما باید انسان مهندس 
پرورش بدهیم. پرورش انسان مهندس هم 
الزاماتی دارد. دلیل اول به وجود آمدن این 
ایده این بود که دانشــجویان از تک بعدی 
بودن خارج شــوند. مــا باید در دانشــگاه 
چیزهای بیشــتری به بچه ها یــاد بدهیم. 
دیده شده است که بچه ها آمادگی ورود به 
عرصه زندگی، توانایی خوب فکر کردن در 
مورد زندگی و جامعه و مسیر زندگی را از ما به 
 عنوان دانشگاه دریافت نمی کنند و ممکن 
است خودشان جویا شوند. ما باید پختگی 
بیشــتری از نظــر فکــری در فضــای کلی 
دوران کارشناسی برای دانشجویان ایجاد 
کنیم. پــس باید درس هایی از جنس علوم 
انســانی نیز که معمــوال نگاه های کان به 
زندگی و جامعه و مسیر در آنها مطرح است، 
برای بچه ها داشته باشــیم. بخشی از این 
مســائل در دروس معارف به بچه ها منتقل 
می شــوند. اما ما خودمان نیز می دانیم که 
این مجموعه دروِس مصوبی که وجود دارد، 
همه موضوعات را پوشش نمی دهد. بعضی 
از دانشجویان به دنبال این سواالت می روند 
و حتی حلقه های علمی و مطالعاتی ایجاد 
می کنند؛ شــخصی را از بیرون دانشــگاه 
دعوت می کنند و چه  بهتر که اینها به  صورت 
منظم و در قالب آموزشی شکل یافته ای ارائه 
شود.دلیل دوم این است که امروزه در برخی 
از دانشجویان اقبالی به سمت علوم انسانی 
ایجاد شده است؛ اقبالی که حتی به ادامه 
تحصیل آنها در این رشته ها هم می انجامد. 
شاید وظیفه ما این باشد که امکان شناخت 
بهتری را برای دانشــجوها فراهم کنیم که 
مثا رشــته  روان شناســی، جامعه شناسی 
یا فلســفه چه نوع رشــته هایی هســتند تا 
بچه ها بتوانند با دید بهتری مســیر خود را 

انتخاب کنند. 

چرا این کار زودتر انجام نشد؟ منع 
قانونی داشت یا صرفا کسی اهتمام 

نکرده؟ 
شاید بشود گفت هر دو. منع قانونی که جدا 
داشت، البته شاید هم کسی دنبال آن نبود که 
این مساله را حل کند. آیین نامه هایی وجود 
داشت که گرفتن درس خارج دانشکده ای 
را از مرکز معارف ناممکن می کرد. از طرفی، 
چیزی که االن مــا محصولش را می بینیم، 
نتیجه چند سال کار است. دکتر اسدی، دکتر 
صباغچی و بقیه همکاران زحمت کشیدند و 

معاونان آموزشی هم پشتیبانی کردند. 
در سال 51 برنامه تربیت و آموزش 
چندبعدی دانشجو را داشتیم. بعد 
از انقالب هم اتفاق بزرگی به اســم 
انقالب فرهنگی با هدف بهبود و 
تعالی دانشگاه رخ داد. اما حاال به 
این رسیده ایم که دروس غیرفنی به 
چند درس معارف محدود شده اند. 
این وظیفه انقالب فرهنگی بوده 
که ببیند مرکــز تعلیمات عمومی 
دانشگاه چه کاستی هایی دارد اما 
حتی درس هایی مثل فلسفه و کالم 
اســالمی که تدریس می شدند، از 

دست رفتند. چه اتفاقی افتاده؟
پاســخ شــما همان موضوع اصلی بحثمان 

اســت، یعنی اهمیــت علوم انســانی برای 
جوامع بشــری. اگر جایگاه علوم انســانی 
شــناخته شــود و تصمیم گیران از این علوم 
شناخت داشــته باشــند حتما تصمیمات 
بهتری می گیرند.  یک موضوع هم برداشت 
کســانی اســت که در هر دوره در مصدر کار 
بوده اند. زمانی تصور این بود که همین میزان 
دروس معارف برای چندبعدی کردن دانشجو 
کافی اســت. کســانی هم که دست اندرکار 
همین دروس عمومــی بودند مرتب تاش 
می کردند که موارد را اصاح کنند. بنابراین 
مقداری ذهنیت کسانی را که در مصدر کار 
بوده اند باید دید. مساله دوم اینکه به تجربه 
دریافته ایم که هدف مطلوب آنچنان که باید 
حاصل نشــده اســت. پس پله پله براساس 
فکر و تجربه بیشتر شاید به اینجا برسیم که 

اصاحات در روند الزم است. 
البته ایــن را هم باید مدنظر قــرار داد که به 
صورت کلی با علوم انســانی مخالفت هایی 
وجود دارد. بعضی از افراد ممکن است فکر 
کنند که یک دانشگاه صنعتی جای دروسی 
از جنس علوم انسانی نیست. این بخش هم 
برای خــودش وزن و نگاهــی دارد. هرچند 
شــاید نگاه غالب همین باشد که ما به علوم 
انسانی نیاز داریم. ولی این اصطکاک یا این 

مساله را هم باید در نظر داشته باشیم. 

شریف شــد. ریاست یک فیلسوف بر یک دانشگاه پرونده سید حسین نصر سال 51 رئیس دانشگاه صنعتی 
صنعتی چیز عجیب و نامانوســی به نظر می رسد. در زمان ریاست او 
اتفاقی عجیبی افتاد از ســنخ همان ریاســت: تاسیس مرکز تعلیمات 
عمومی دانشگاه. در این مرکز که مسئولیت آن با غالمعلی حداد عادل 
شاگرد فلسفه نصر بود، از کالم و فلسفه اسالمی تا موسیقی و عکاسی 
تدریس می شد. دانشجویان دانشگاه صنعتی می توانستند به علوم 
انســانی و هنر هم ناخنکی بزنند و طعم دنیای آکادمیک این علوم را 

بچشند. حاال، پس از گذشــت چند دهه، مرکز معارف دانشگاه قصد 
دارد دو درس »جامعه شناســی« و »روان شناسی« را ارائه دهد تا مرکز 
سلفش را دوباره زنده کند. به همین بهانه نگاهی انداختیم به موضوع 

واحدهای اختیاری علوم انسانی در رشته های فنی. 
نظر شــما را پرســیدیم، نگاهی بــه تجربه دانشــگاه های دیگر جهان 
انداختیم و سراغ مرکز معارف رفتیم و درباره واحدهای جدید این مرکز 
پرســیدیم. از واحدهای معمول و اجباری مرکز معارف هم پرســیدیم 

که برای خواندن آنها باید منتظر یک پرونده دیگر در روزنامه بمانید. 

ماجرای واحدهای اختیاری خارج از دانشکده به مرکز معارف محدود 
نمی شــود. »مدیریــت« و »اقتصاد« شــاید پرتقاضاتریــن درس ها در 
دانشکده های دیگر باشند. اما ظرفیت شریف تنها در مدیریت و اقتصاد 
تعریف نمی شــود. همین االن درس هایی در مرکز فلســفه علم وجود 
دارند که گذراندنشان الزم است. مرکز زبان ها هم ظرفیت خوبی برای 
ارائه چنین واحدهایی دارد. این واحدها، اگر ارائه و پذیرفته  شدن  آنها از 
طرف دانشکده ها جدی گرفته شود، می توانند شریف و دانشجوهایش 

را از فضای تخصصی صرفی که گرفتارش هستند، برهانند. 

هدیه غافلگیرکننده مرکز معارف

قدم بزرگ ساکنین ساختمان یک طبقه جنوب دانشگاه

آشــنایی با تفکــر دقیق و منطقــی و دوری جســتن از مغالطــات برای هر 
صاحب تفکری مهم است. در کنار آن، بسیاری از دانشجویان ما با سواالت 
فلسفی جدی مواجه می شوند و گاهی این سواالت دغدغه و نگرانی اصلی 
زندگی شان را تشکیل می دهد. آموختن آکادمیک فلسفه و مواجهه دقیق 
با سواالت فلسفی می تواند راهگشــای حل مشکات دانشجویان در حال 
و آینده باشــد. از طرفی، بسیاری از مشــکات کشور ناشی از آموزش های 

فنی در علوم پایه و مهندسی نیست، بلکه از مبانی فکری و اخاقی جامعه 
مهندسی ما نشأت می گیرد. مشکات مربوط به خودروسازی یا سد سازی 
و یا طراحی شــهری به دلیل کمبود علمی مهندسان ما نیست، بلکه حاکم 
نبودن ســاز و کارهای اخاقی درست بر جامعه مسئول این وضعیت است. 
نگاه انسان دوستانه و اخاق مدارانه می تواند بستری بنیادین برای مهندسان 
فراهم کند تا توسعه کشور با تعالی انسانی همراه شود. گروه فلسفه علم در نظر 

دارد »دوره فرعی« این رشته را برای دانشجویان کارشناسی از نیمسال آینده 
ارائه دهد. در این دوره درسی قرار است دانشجویان هم با مباحث تئوریک و 
بنیانی فلسفه آشنا شوند و هم با مباحث مربوط به رفتارهای انسانی در قلمرو 
بسط علم و فناوری همچون اخاق محیط  زیست و فلسفه ذهن.  اطاعات 
کاملی درباره دروس دوره فرعی فلسفه علم و نحوه ثبت نام در این دوره روی 

وب سایت گروه فلسفه علم قرار داده شده است. 
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روزنامه است و نظرسنجی! یک پرسشنامه آماده کردیم 
تــا کمی با ذهنیــت و تمایل دانشــجویان در خصوص 
گذراندن دروس علوم انســانی آشنا شویم. پرسشنامه 
طبق معمول گذشته از طریق کانال روزنامه منتشر شد. 

در این تحقیق 356 نفر شرکت کردند.

پیام اکثریت قاطع
ســوال اول این بود که آیا دوست دارید )داشتید( که 6 
واحد درس خارج از دانشــکده به میــل خودتان پاس 
کنیــد؟ فکــر می کردیم جــواب اکثریت مثبت باشــد 
ولی نه اینکه 95 درصد به آن پاســخ مثبت دهند! این 
نشان دهنده آن است که چقدر دانشجویان جای خالی 
دروس متنوع را در دوره تحصیل خود احساس می کنند 
و چقدر عاقه  دارند )بودند( درسی را بیرون از دانشکده 
بگذرانند ولی با محدودیت هایی روبه رو هستند )بودند(.

چه درسی را دوست دارید؟
جلسه قبلی تحریریه روزنامه به این گذشت که یک سری 
دروس غیرمتــداول و نزدیــک بــه علوم انســانی را که 
فکر می کردیم به درد دانشــجویان می خورند، در برابر 
مخاطبان بگذاریم تا حسشان را نسبت به گذراندن آنها 
بــه ما بگویند. حدود 30 عنوان درس در طوفان فکری 
روی تخته نوشــته شــدند که 10 عنوان به پرسشنامه 

راه یافتند.
این عناوین قطعا تمام علوم انسانی را پوشش نمی دهند 
ولی سعی بر این بود که یا در مهارت های عمومی مورد 
انتظــار از یک دانش آموخته شــریفی قــرار گیرند یا بر 
اساس میل دانشجویان برای تغییر رشته از مهندسی به 
ارشد انتخاب شوند. البته چند درس غیردانشکده ای 
مشهور مثل »مبانی اقتصاد« و »مبانی کارآفرینی« نیز 

در دانشــگاه ارائه می شوند ولی به خاطر آنکه شناخت 
عمومی از آنها زیاد اســت، از آوردنشــان در پرسشنامه 

صرف نظر کردیم.

آهنچی! زدی به هدف
پاســخ ها جالب اســت. دو درس »جامعه شناســی« و 
»روان شناسی« بیشــترین عاقه مند را دارند، با بیش 
از 80 درصــد طرفدار. کمتر از 10 درصــد افراد اعام 
کرده اند که به حضور در این کاس ها تمایلی ندارند. این 
پاسخ ها نشان می دهد که مسئولین مرکز معارف درست 
به هدف زده  و دو درس مورد عاقه بیشتر دانشجویان را 

به دروس آن مرکز اضافه کرده اند.
رتبه بعــدی را از نگاه محبوبیت، درس »فلســفه علم« 
دارد و جالب آنکه باالتــر از دروس مدیریتی قرار گرفته 
اســت. شــاید بتوان این رتبه را نتیجه حضــور فعال تر 
دانشجویان ارشد و دکتری فلسفه علم در امور دانشگاه، 
به خصوص در حــوزه فعالیت های فوق برنامه فرهنگی 
و علمی، دانســت. شــاید هم این اقبال مهر تاییدی بر 
کنجکاوی شــدید و قانع نشــدن شــریفی ها نسبت به 

همه پدیده ها باشد.
پس از فلســفه علم، با اختافی انــدک، درس »مبانی 
تئوری های مدیریت« مورد توجه است. دروس دانشکده 
مدیریت و اقتصاد همیشه برای دانشجویان جذاب بوده 
و هســتند. این را می توان از کاس های شــلوغ مبانی 
اقتصاد دکتر نیلی و مبانی کارآفرینی دکتر فیض بخش 
نیز متوجه شد. حتی درسی مثل »تحلیل سیستم های 
دینامیــک« دکتر مشــایخی کــه در این نظرســنجی 
رتبــه باالیی نیاورده، همیشــه مورد اقبــال قابل توجه 
دانشجویان بوده است. در نظرسنجی هم می بینیم که 
30 درصد افراد دیدی نسبت به این درس ندارند وگرنه 

بی میل ها به این درس فقط 15 درصد هستند.
کم اقبال ترین دروس در این نظرسنجی »روزنامه نگاری 
علمی« و »تاریخ معاصر« هستند. البته 30 درصد افراد 
هیچ ایده ای در خصــوص روزنامه نگاری علمی ندارند 
در حالی که شغل و مهارتی بین علوم ارتباطات، رسانه 
و علم اســت. امــا »تاریخ« را اکثرا یا دوســت دارند یا از 

آن متنفرند!

»روش تحقیق« و »اخاق حرفه ای« دو درس هستند که 
شاید آشنایی با آنها برای هر دانشجویی ضرورت داشته 
باشد اما متاسفانه جایی در چارت آموزشی ندارند و خأل 
آن در آینده کاری یا تحصیلی افراد حس می شود. »علوم 
شناختی« هم یک حوزه نسبتا جدید علمی و در جهان 
رو به رشد است که شــریف نیز در برنامه راهبردی خود 

در نظر دارد به آن بپردازد.

مرغ همسایه
تصمیم گرفتیم سری به دانشگاه های سایر کشورهای 
جهان بزنیم و ببینیم چه دروســی خارج از حوزه علوم 
پایه و مهندســی برای دانشــجوهای این رشته ها ارائه 
می شــود. اطاعات ایــن بخش از طریــق پرس وجو 
از دانشــجوهای ایرانــی مشــغول به تحصیــل در این 
دانشگاه ها یا بررسی قوانین آموزشی و دروس ارائه شده 

در وب سایت آنها به دست آمده است.
در دانشــگاه ETH زوریخ دانشــجویان باید دو درس 
از دپارتمان های علوم انســانی، اجتماعی و سیاســی 
بردارند. در دانشــگاه امپریال کالج لندن هم دروسی 
مانند نویسندگی خاق، آشــنایی با فیلم، تاریخ قرن 
20 اروپا، عکاســی، آشــنایی بــا هنر اروپــای غربی، 
تکنولوژی موسیقی برای مبتدیان، طراحی و فهم هنر 

مدرن و تعدادی از زبان های غیرانگلیسی ارائه می شود. 
دانشجوهای دانشــگاه ایالتی کالیفرنیا در النگ بیچ 
نیز می توانند دروســی را در حوزه های علوم انسانی، 
فلســفه، روان شناســی، ارتباطات، عکاســی و فیلم، 
زبان هــای خارجی و... تا ســقف 18 واحد بگذرانند. 
نکته جالب توجه ارائه درس زبان اشاره در این دانشگاه 
است. چند دانشجوی دانشگاه های اتاوا و UIUC نیز 
بیان داشتند که محدودیت قانونی در گذراندن درس 
از دیگر دانشــکده ها به شــرط موافقت اســتاد درس 
ندارند و دروســی مانند روان شناسی و جامعه شناسی 
نیز از جمله دروســی هســتند که امکان گذراندن آنها 

برایشان وجود دارد.
دانشــگاه MIT نیــز در ایــن زمینــه قوانیــن قابــل 

تاملــی دارد. طبــق قوانیــن ایــن دانشــگاه کــه در 
وب سایت آن قابل مشــاهده است، تمام دانشجویان 
مقطع کارشناســی در کنار گذراندن دروس فیزیک، 
ریاضــی، شــیمی، بیولــوژی، آزمایشــگاه و... ملزم 
 HASS از مجموعــه  بــه گذرانــدن هشــت درس 
 )Humanities, Arts, and Social Sciences(
هســتند که دروســی را در زمینه های علوم انســانی، 
علوم اجتماعی و هنر شــامل می شــود. همچنین در 
توضیــح علت وضع ایــن قانون آمده اســت که »این 
دروس فرصت هایی را برای دانشجو یان فراهم می کند 
تا دانش خود را در زمینه انواع مختلف فرهنگ ها عمق 
ببخشــند، تفکر انتقادی را تمرین کنند و مهارت های 
مــورد نیاز هنگام مواجهه با یک موضوع جدید را برای 
خود توسعه دهند«. تنوع دروس HASS در دانشگاه 
MIT حیرت انگیز اســت، همانگونه که در شــعار این 
دانشــگاه نیز تنوع و جامع بودن به عنوان ارزش ذکر 
شــده اســت. برخی از دروس ارائه شده در دانشکده 
علــوم انســانی، اجتماعی و هنر MIT عبارت اســت 
از: دادگستری، سیاســت اجتماعی ایاالت متحده، 
آشــنایی با فرهنگ های آســیای شرقی، آشــنایی با 
فرهنــگ ژاپنی، ادبیــات آمریکا، آشــنایی با فرهنگ 
اســپانیایی، فلسفه قانون، آشــنایی با موسیقی های 
جهان، موســیقی هند، موســیقی آفریقــا، معماری 
در دنیــای اســام، تکنولــوژی و نــوآوری در آفریقا، 
خشونت و حقوق بشر و عدالت، زنان و جنگ، بازی ها 
و فرهنگ، مبارزه طوالنی علیه ســرطان، آشــنایی با 
تاریخ تکنولوژی، آشنایی با مطالعات زنان و جنسیت، 
تفکر فمینیستی، اقتصاد سیاسی و توسعه اقتصادی، 

ســاختن یک جهان بهتر، جنبش هــای اجتماعی از 
منظــر تطبیقــی، تضادهای قومی در سیاســت های 
جهانی، حقوق بشــر در داخل و خارج کشــور، انواع 
کاپیتالیسم و نابرابری اجتماعی، جهانی شدن، تاریخ 
سیاســت های بین المللی در جهان مــدرن، جهانی 
شــدن و مهاجرت و روابط بین المللی، سامت روانی 
عمومی، ادبیــات جهان، ســرمایه و جامعه، انرژی و 

محیط  زیست و جامعه و.... 
مــوارد ذکــر شــده در بــاال تنهــا چنــد مــورد از ارائه 
درس های مرتبط با علوم انسانی و علوم اجتماعی در 
دانشگاه های مطرح جهان بود که لزوم توجه به فراگیری 
و آشنایی با این دانش ها را به منظور تربیت مهندسان 
 و پژوهشــگران مناســب بــرای یــک جامعه انســانی 

نشان می دهد.

دانشجویان چه دروسی را می خواهند؟

در دانشگاه های صنعتی دنیا دروس علوم انسانی به چه ترتیب است؟

جامعه شناسی روانشناسی  فلسفه
علم

 مبانی
تئوری های 

مدیریت

 تاریخ
معاصر

 علوم
شناختی

 روش
تحقیق

 تحلیل
دینامیک 
سیستم ها

 اخالق
حرفه ای

روزنامه نگاری 
علمی

   حتمًا شرکت می کردم
   اگر می توانستم شرکت می کردم

   آشنایی ندارم )نظری ندارم(
   تمایلی خاصی برای شرکت در آن نداشتم

   اصاًل شرکت نمی کردم
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از وقتی که دکتر بنازاده، استاد ورزشکار دانشکده هوافضا، مدیریت تربیت بدنی را به عهده گرفته، تغییرات محسوسی در ورزش دانشگاه قابل  گفت وگو
لمس اســت. حضور شــخصی که خود اهل ورزش است و اصطالحا عکس زیاد دارد با شورت ورزشی، برای بچه های ورزشکار دانشگاه روزهای سپهر حجازی

خوشی را نوید می دهد؛ کسی که حرف دل آنها را می فهمد و برای سالمت شریفی ها دل می سوزاند. چند وقتی است که ابهامات و سواالت زیادی در مورد ورزش 
دانشگاه وجود دارد و همین بهانه ای بود برای رفتن به سراغ دکتر بنازاده و گفتن دردل هایمان.

درباره واحد تربیت بدنی یک سری محدودیت 
وجــود دارد، مثــل کمبــود منابع انســانی و 
فضاهای ورزشــی. درباره این محدودیت ها، 
به خصــوص جذب نیروی انســانی، توضیح 

می دهید؟
تربیت بدنی دارای دو شاخه آموزش و فوق برنامه است. 
طبیعتا جذب کارمند تربیت بدنی در قالب استخدامی 
دولت باید انجام شــود، پس باید فراخوان داده شــود و 
طی آزمون و مطابق ســهمیه ای که دانشــگاه تصویب 
می کند، اســتخدام صــورت گیرد. سال هاســت که به 
دلیــل کاهــش حجــم ادارات و مراکز دولتــی، فرایند 
جذب با مشکل روبه رو است. بنابراین ما نیروهای مورد 
نیازمــان را یــا در قالب امریه یا به صــورت قراردادهای 
خرید خدمت )پروژه ای( جذب می کنیم. از پارسال 11 
پرونده استخدامی را بررسی کرده ایم. معیارهای زیادی 
در این امر دخیل بوده اند مثل مدرک تربیت بدنی، مدرک 
مربیگری، مدال های کشوری و حتی برخورد اجتماعی. 
بین دو تا ســه نفرشــان را احتماال جذب خواهیم کرد 
که تا ســال آینده به کادر تربیت بدنی اضافه می شوند. 
می توانیم جذب نیروی انسانی به عنوان هیات  علمی هم 
داشته باشیم. ولی مشکلی که در این زمینه وجود دارد، 
عدم رغبت اساتید برای همکاری با دانشگاه ماست زیرا 
تربیت بدنی ما به صورت دپارتمان نیست و طبعا امکانات 
پژوهشــی کمی دارد. به عنوان مثــال، ما مرکزی برای 
حرکت شناسی یا آسیب شناسی که اکثر پژوهش های 
علم تربیت بدنی در این زمینه ها انجام می شود، نداریم. 
بنابرایــن انجــام موظفی هایی که بــرای هیات علمی 
تعیین شده و موجب ارتقای آنها می شود، سخت است 
و به ناچار اساتید مجبورند با دانشگاه های دیگر ارتباط 
داشــته باشــند. البته، با وجود تمام این مشکات، در 

حال بررسی پرونده های جذب هیات علمی هستیم.
درباره محدودیت اماکن ورزشی چطور؟

ما سه ساختمان در اختیار داریم؛ سالن استاد جباری 
با حدود 2 هزار متر  مربع فضا و ســاختمان شماره یک 
و ســاختمان شماره دو تربیت بدنی یا همان ساختمان 
قدیم. در زیرزمین ساختمان شماره یک مجموعه سونا 
و جکوزی وجود دارد که برای آنجا با همت بنیاد شریف 
سیستم تهویه نصب شده است و پس از اتمام بازسازی، 
به زودی بازگشــایی می شود. طبقه همکف ساختمان 
جدید شامل بخش اداری است. طبقه اول چهار سالن 

ورزشــی دارد و طبقــه دوم نیــز 
شامل سالن قهرمانی می شود. 
در زیر زمین ســاختمان قدیم دو 
زمین بســکتبال و والیبال وجود 
دارد و در همکف آن بخش اداری 
و آموزشی و در طبقه باال نیز سالن 
ســنگ و جودو. همچنین قصد 
داریم رشــته ژیمناســتیک را به 
عنوان ورزش پایه در ســالن باال 

راه اندازی کنیم.
ســرانه فضای ورزشــی 
دانشــجو  هــر  بــرای 

مشخص است؟
تا حــدودی نــه! زیــرا مــا برای 
ورزش هایــی که امکاناتشــان را 
در اختیــار نداریــم، بــا انجمن 
بخــش  یــا  فارغ التحصیــان 
خصوصی هماهنــگ می کنیم 

مثل اسب سواری، اسکی، تنیس، یوگا و... ولی سرانه 
فضای ورزشی ثابت برای همه دانشجوها حدود نیم متر  
مربع است. البته این عدد در مقیاس بقیه دانشگاه های 
صنعتی کشور خیلی خوب محسوب می شود و ما میزبان 
مسابقاتی مانند شطرنج و والیبال می شویم که همواره 

درخواست های میزبانی آن به دست ما می رسد.
سرانه بودجه چطور؟

اگر بودجه ســاالنه تربیت بدنی را بر تعداد دانشــجوها 
تقســیم کنیــم، به عــددی حــدود 100 هــزار تومان 
می رســیم! در این آمار حقوق کارمندان و هیات علمی 
را نیز در نظر نگرفته ایم. البته ما درباره کمیت امکانات 
ورزشی مشکلی نداریم و مشکل بچه ها اکثرا به کیفیت 
برمی گــردد. مثا از کهنه بودن وســایل بدنســازی یا 
ســایر لوازم ورزشــی گایه دارند. به هر حال، ما از نظر 
بودجه مشکلی نداریم و طبق پیش بینی هایی که برای 

هزینه های امسال ارائه کرده ایم، پیش رفته ایم. 
ارتباط واحد شما با حامیان و خیرین چگونه 
است؟ آیا طرحی به آنها درباره امکانات مورد 

نیاز ارائه داده اید؟
پارسال با دو حامی صحبت کردیم؛ کافه  بازار که با هزینه 
حــدود 30 میلیون تومان اتاق شــطرنج را تجهیز کرد و 
فدراســیون تکواندو که 200 متر  مربع شــیاپ چانگ 
)تشــک تکواندو( در اختیار ما گذاشــت. چند حامی 
ورزشــی مدنظر ما هســتند، مثا آقای مصلی نژاد که 
ساخت استخر و ساختمان جدید 
تربیت بدنی را تقبل کردند. البته 
به نظرم موضوع دیگری که باید 
مورد توجه باشد، داوطلبانه بودن 
این کار است و اینکه با پیشنهاد 
خود خیرین انجام شود. یکی از 
نیازهای ما در حــال حاضر یک 
زمیــن چندمنظوره روبــاز برای 
خوابگاه دختران طرشت 2 است 
که حدود 200 تــا 300 میلیون 
تومان بودجه نیاز دارد. نیاز بعدی 
سوله ورزشــی درون دانشگاهی 
است که احتمااًل به جای تاالرها 

ساخته خواهد شد.
از لحــاظ  ســالن بدنســازی 
کیفیــت تجهیــزات و حتــی 
تعــداد آنهــا مشــکل دارد. آیا 
اقدامی برای حل مشکالت آن 

صورت گرفته است؟
مشکل اصلی سالن بدنسازی کمبود فضای سالن است. 
البته در حال خرید چند وسیله هستیم و تاخیر را بگذارید 
به پای حساسیت ما نسبت به خرید وسایل و انتخابشان. 
البته کمی هم با این حجم تمرکز بچه ها روی بدنسازی 
مشکل داریم و مایلیم که بچه ها به ورزش های هوازی و 
حتی قهرمانی روی بیاورند. به هر حال آسیب دیدگی در 
رشته بدنسازی زیاد است، مثا مشکات ستون فقرات 
و ســاختار بدنی به دلیل آسیب شناسی نکردن قبل از 

ورزش بسیار رایج است.
زمین چمن چه شد؟

دانشگاه اولویت هایی دارد. البته زمانی که زمین چمن 
را گرفتند، قرار بود جایگزینی برای آن در اختیار ما قرار 
دهند. شاید زمین 11 نفره نه، ولی زمین 9 نفره را قرار 
بود برایمان بســازند ولی دانشــگاه با مشکات زیادی 
روبه رو اســت. توسعه دانشکده ها و شرکت ها طبیعتا با 
توجه به نیازهای فعلی دانشجویان مهم تر است و اولویت 

باالتری دارد.
در دانشگاه انجمن ورزشی داریم؟ مثال جایی 
که بچه های ورزشــی دور هم جمع شــوند و 

حتی پیشنهادهای ورزشی و... بدهند.
در خوابگاه ها که داریم. ولی انجمن ورزشی دانشگاهی، 
یعنی چیزی که به صورت مجتمع و با دفتر و... باشــد، 
وجود ندارد. پیشــنهاد خوبی  است و حتی می تواند در 
زمینه هایی مثل اطاع رســانی و... کمک کند. از این 
پیشنهاد استقبال می کنیم و امیدواریم با یک برنامه ریزی 

و طرح دقیق، گروهی در این زمینه تاسیس شود.
خــأ ورزش هــای همگانــی و حتــی ورزش 
صبحگاهی حس می شود. چه اقدامی در این 

راستا صورت گرفته است؟
قبا که برنامه ورزش صبحگاهی برگزار می شد، به دلیل 
ایرادی که به اختاط آن وارد بود، برنامه لغو شد. چند بار 
هم تاش کردیم آن را برگزار کنیم ولی استقبال خاصی 
نشد. حتی یک بار این برنامه برای کارمندان و حراست 
برگزار شــد، ولی باز هم به دلیل زود بودن ســاعتش از 
آن اســتقبالی به عمل نیامد. ورزش همگانی را با توجه 
به مناســبت هایی مثل هفته ورزش همگانی در برنامه 
داریم، مثــل دوی چهار کیلومتری که هر ســال برگزار 
می شــود. ورزش همگانی را در حال حاضر و به صورت 
منظم در قالب برنامه آمادگی جسمانی در سالن جباری 
دنبال می کنیم. اخیرا نیز برای خانم ها برنامه  ای مشابه 

پسران برگزار شده است.

گفت وگو با دکتر بنازاده، مدیر تربیت بدنی دانشگاه

0/5 مترتان را بچسبید
نمایشگاه یا ورزشگاه جباری!

یکــی از دغدغه های اصلی بچه های ورزشــکار 
دانشــگاه اجاره ســالن مرحوم جبــاری برای 
رویداد های مختلف اســت که به قیمت محروم 
شــدن نســبی دانشــجوها از ورزش در محیط 
دانشگاه تمام می شــود. اگر از در انرژی رفت و 
آمد داشته باشید، تماشای کارگرانی که مشغول 
آماده ســازی ســالن برای فان مراسم و بهمان 
نمایشــگاه هســتند، صحنه تکراری خیلی از 
روزهای شــما خواهد بود. دکتــر بنازاده در این 
مورد نیز توضیحاتی ارائه داد که در زیر خاصه ای 
از آن را می خوانیــم. »در هیچ کدام از دوره های 
مدیریتــی قبلــی امــکان در اختیار دانشــگاه 
نگذاشتن سالن وجود نداشت زیرا آنجا سکو دارد 
و حتی از اول هم به صورت چندمنظوره ساخته 
شــده بود. به هر حال دانشــگاه فضــای بزرگ 
دیگری برای برگزاری نمایشــگاه های مختلف 
مانند نمایشگاه کار و... ندارد. مراسم استقبال 
از ورودی ها و جشن فارغ التحصیان هم که رسم 
همیشگی است. امسال ما فقط یک برنامه بدون 
برنامه  ریزی داشتیم؛ نمایشگاه اقوام. هر زمان 
که سالن با برنامه ریزی قبلی اجاره شود، مکان 
تمرین هایــی که آنجا برگزار می شــود، جا به جا 
می شود تا تمرینات لغو نشود. حتی بچه هایی که 
ورزش قهرمانی نمی کنند، برای ورزش می توانند 

به دو ساختمان دیگر مراجعه کنند.
کار دیگری که برای کاهش اجاره سالن در نظر 
گرفته شده، دریافت هزینه اجاره به صورت روزانه 
است: روزی 5 میلیون تومان. بنابراین بسیاری 
از گروه هایی که توانایــی پرداخت این هزینه را 

ندارند، نمی توانند مراسمی آنجا برگزار کنند.
در مورد نمایشگاه اقوام نیز مسئول رویداد حدود 
10 روز قبل از برنامه به من زنگ زد و گفت سالن 
را می خواهــد در صورتی که قرار بود در آن هفته 
ســالن به معاونت پژوهشــی اجاره داده شود و 
امکانش نبود که به نمایشــگاه اقوام اختصاص 
یابــد. چنــد روز بعد دوبــاره زنــگ زد و گفت که 
مشــکل حل شــده اســت. من هم قرارداد را به 
معاونت فرهنگی دادم و خبری از برگشت قرارداد 
و پرداخت هزینه نشــد. طبق مصوبات، تا وقتی 
هزینه ســالن پرداخت نشود، سالن را در اختیار 
مستاجر نمی گذاریم. این ماجرا به روز پنجشنبه 
قبل مراسم رسید و از ورود به سالن ممانعت شد. 
در نهایت، با قول تسویه حساب تا هفته بعد، اجازه 
ورود به سالن داده شد اما تا امروز )حدود 10 روز 

پیش( خبری از تسویه حساب نبوده است.
از طرفی، ساختمان جدید آموزش قرار است به 
زودی افتتاح شــود و کاس های تاالرها به آنجا 
منتقل خواهند شد. درباره اینکه بر سر تاالر ها 
چه خواهد آمد، دو سناریو مطرح است. ممکن 
است ضمیمه سالن مرحوم جباری شود یا اینکه 
دانشــگاه آنجا را به مجموعه نمایشگاهی تغییر 
کاربری دهد چراکه هر سال تعداد رویدادها رشد 
می کند و کمبود مجموعه نمایشگاهی مناسب 

احساس می شود.
درآمد حاصل از اجاره ســالن نیز در قالب درآمد 
اختصاصی قرار گرفته و برای مازاد هزینه هایی 
که در قالب بودجه پیش بینی نشده است، صرف 
می شود، مثا هزینه تجهیزات مصرفی مثل توپ 
یا کفش برای ورزشــکاران المپیادی. هر چقدر 
هم اضافه بیاید خرج تجهیز سالن ها می شود.«

تربیت بدنی در ادامه آمار اجاره سالن جباری را 
به تفکیک برنامه در طول یک ســال گذشته در 
اختیــار روزنامه قرار داد که طبــق آن، از آذرماه 
96 تا قبل از هفته پژوهش سالن مرحوم جباری 
43 روز اجاره داده شده که 18 روز آن پنجشنبه 

و جمعه بوده است.

ورزش و سالمــــــــــــــتحاشیه گفت وگو 97 دی   1 شنبه    797 شماره 

در  مــا  نیازهای  از  یکــی 
حـال حاضــر یک زمیــن 
برای  روباز  چندمنظوره 
خوابگاه دختران طرشت 
 200 حدود  که  است   2
تومان  میلیــون   300 تـا 
بودجــه نیــاز دارد. نیــاز 
ورزشــی  ســوله  بعــدی 
اســت  درون دانشگاهـی 
که احتمااًل به جای تاالرها 

ساخته خواهد شد



 7

97هــــــــــزار قلــــــــــم دی   1 شنبه    797 شماره 

اینستاگرام

 7

97هــــــــــزارقلــــــــــم مهر   21 شنبه    779 شماره 
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 : sharifdaily

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

هزار قلم دوشنبه گذشته، 8 اکتبر ، مصادف 
با روز جهانی کودک بود و پیام های هاتف محقق

متناسب با این روز در فضای توییتر هم دیده می شد. 
تعدادی از کاربران توییتر روز جهانی کودک را به بعضی 
افراد تبریک گفته بودند! یکی این روز را به دوســتش 
تبریک گفته بود، دیگری به پســر عارف و ژن خوبش و 
یکی هم به کودکان خیالی اش! اما شــاید جالب ترین 
توییت در این زمینه توییتی بود که می گفت: »#روز_

جهانی_کودک رو به دروِن خــودم تبریک میگم...«. 
نکته جالبی که در مورد روز جهانی کودک وجود دارد 
و کاربران به آن توجه نکرده اند، وجود حداقل 3 روز در 
سال با این عنوان است! چه بهتر! اصال کل سال بشود 

روز جهانی کودک، ما که راضی هستیم.

شفافیت یا خودتحریمی؟!
اول هفته گذشته الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله 
 FATF که از الیحه های )CFT( با تامین مالی تروریسم
است، در مجلس شورای اسالمی تصویب شد و همان طور 
که مــورد انتظار بود، تصویــب آن واکنش های موافق و 
مخالف زیادی را برانگیخت! بین شریفی ها هم توییت و 

ریتوییت در خصوص این موضوع کم نبود. مثال یکی از 
موافقان این الیحه گفته بود که »لبنان و سوریه هم عضو 
این الیحه هستند، چگونه بعضی نمایندگان مجلس به 
بهانه لبنان و سوریه با این الیحه مخالفت می کنند«. یکی 
از مخالفان این الیحه هم به این اشاره داشت که به دلیل 
وضعیت حال حاضر کشور و تحریم های پیاپی، FATF به 
نفع ما نیست چون راه دور زدن تحریم ها را می بندد. یکی 
از کاربران به 5 رای ممتنع و 3 نماینده بدون رای اشــاره 
کــرده و گفته بود »اون پنج نفر هیچی، اون ســه تا که تا 
اونجا رفتند ولی حتی یه ممتنع هم ندادند، فکر کنم رفته 
بودند الریجانی رو ببینن که اون هم همه ش اون باال بود«. 
موضوع اســتقالل نماینده ها و اینکه نماینده مجلس 
بایــد نماینده مردم باشــد، موضوع دیگــر مورد بحث 
کاربران توییتر بود. یکی از شــریفی ها با اشاره به این 
موضوع توییت کرده بود: »یکی از نماینده ها گفته اگه 
رهبری امر کنند من به FATF# رای نخواهم داد. برادر 
تو نماینده مردمی یا نماینده ایشــون؟ یکم استقالل 

رای داشته باش«.
موضوعات مربوط به FATF به همین جا محدود نمی شود 
و عده ای هم به تجمعات معترضان به FATF پرداخته و 

گفته بودند که اگر طیف دیگری می خواســت این طور 
بدون مجوز تجمع کند، با آن برخورد امنیتی می شد!

در ایــن میان موضوعی که گاهی مغفول می ماند،  پایه 
مساله است! یکی از دانشجویان گفته بود: »در حماقت 
جامعه  ما که یه عــده اصن نمیدونن FATF چیه ازش 
حمایــت می کنن، یه عــده هم اصــن نمیدونن چیه، 
باهــاش مخالفت میکنن، یه عده هــم اصن نمیدونن 
چیه در موردش توییت می کنن، من از دسته  سومم«.

حماسه میلیونی
کمتــر از 20 روز تــا اربعیــن مانده اســت و از همین 
االن می توان شور شــرکت در راهپیمایی اربعین را در 
توییت های شریفی ها مشاهده کرد. بعضی از خاطرات 
سال های گذشــته خود می گویند، بعضی از حسرت 
امســال و بعضی از دلتنگی حال و هوای اربعین. این 
مطلب را با توییت یکی از فارغ التحصیالن دانشگاه به 
اتمام می رســانیم: »اوایل چایی ایرانی پیدا نمی شد. 
ف لوَنه. یه  به موکبا می گفتیم شــای ایرانی فی؟ + خِفّ
کم آبجوش می ریخت می شــد چایی ایرانی:(( چایی 

عراقی هوس کردم«. 

در توییتر

الیحه پرحاشیه

Mohammadmahdibarideh

تنــوع رنگ هــا، طعم ها، ســلیقه ها، هندســه ها، 
چینش ها؛ نگاه ساده به یک بازار 

مکان: بازار مرکزی رشت

Pooyasahandifar

این روزها التهابات زیاد است و نیازمندی به مطالعه 
تاریخ افزون تر

کاش تاریخ را تــکراااااار نکنیمـ 
این بار تکرار نکنیم!

Mohammadrezakh

جمعه ها با کتاب 121
رستخیز

گروه نویسندگان. دبیر مجموعه: نفیسه مرشدزاده. 
نشر اطراف

ادامه کتاب کآشــوب؛ بیست و چهار روایت از افراد 
گوناگون در رابطه با گره خوردن روزمره ها و کارها و 
احساسات و احواالتشان با روضه و هیئت و شور و و 

شعور و عشق حسینی

sharif_senfi

می دونیم خیلی اوقات از مشــکالت دانشگاه 
توییــت می کنید. ممنون می شــیم مــا رو هم 
تــگ کنین تــا در جریان قرار بگیریــم و بتونیم 

پیگیری کنیم.

amirmahdihasani

اســتاد محترم! دانشــجو رو نبر جلوی کالس. 
شاید رو 2 ساعت زمان کالس تو حساب کرده!

melifaar

همیشه بین کباب و هر چیز دیگه ی سلف باید 
هر چیز دیگه رو انتخاب کنی.

SinaHooshangi

خــب وقتــی مصاحبــه با کیــت وینســلت رو 
میذاری تو روزنامه، دیگه کســی سراغ صفحه 

علمی نمیره

_Farhaneh_

اگه تا دیروقت ســرکارید دلیل بر این نیست که 
شما خیلی ســخت کار می کنید، نشون میده 

شما زمان بندی بلد نیستید

mr_slash_knower

اگــه دور تــا دور کــره زمیــن یــه دور راه بریم، 
مســافتی که کله مــون طی می کنه بیشــتر از 

مسافتیه که پاهامون طی می کنه

Mazmiveh

خیلــی کار افتضاحیه وقتی یه ویدیو یا تبلیغی 
می ســازید کــه 80 درصــد تاثیرگذاریش رو به 
خاطر موســیقیش دارید به مخاطب می دید، 
ولی هیچ اســمی از آهنگســاز و صاحب اثر تو 
هیچ کجاش نیارید. ذکر نام موسیقی و صاحب 

اثر حداقل و بی هزینه ترین کاره!

اینستاگرام

توییتر

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

ــزار ـــلم ه ــزار قـ ـــلم ه  قـ

 Ali Hashemi

مرســی معاونت آموزشــی که امروز نیم ساعت 
قبل تمــوم شــدن کاس اومدن به مــا گفتن 
تاالر رو تخلیــه کنید، اینجا امتحانه:/ یعنی ما 
گسسته رو ول کردیم که یه عده بیان آز شیمی 

1 بدن! به کجا داریم می ریم؟

 Aryan T

می خور که شــیخ و حافظ و مفتی و محتســب 
چون نیک بنگری همه اپای می کنند 

< حافظ در سال آخر دانشگاه

 Amir Hossein Amiri

دیشــب طی صحبت های جالبی که داشــتیم 
یک مســاله کاما احساســی رو به ســیگنال و 
سیستم تشــبیه کردم و کا از دیشب هی دارم 
بــا خودم فکر می کنم که ایــن رویکرد چقدر رو 
همه چیز جواب می ده! خدا نکشتت اپنهایم!!! 

چه کردی با ما

نیما 

دفتر مطالعات جشن شب یلدا گرفتیم. حافظ 
خوندیم، ســعدی خوندیم، شــاملو خوندیم. 
قدیمی هــا و جدیدترهــا رو دیدیــم. صحبت 
کردیــم، خندیدیم، خاطره گفتیــم. هندونه و 
شــیرینی و انار خوردیم. یکی با سوت باخ زد، 
یکــی رباعی هاش رو خوند و یکــی غزلش رو. 
اما یکی زد زیر آواز. به ســوی تــو خوند. اونجا 

من تموم شدم.

 Zeinab Shabani

عوامــل  بزرگ تریــن  از  یکــی  کنــم  فکــر 
کاســتی هامون اینه که تو همه چیز )زندگی، 
دین، درس، کار( قبل مطرح شــدن ســوال و 
احســاس کردن نیاز، یه پاسخی بهمون داده 
شــده و تنهــا پاســخ ممکن هم فرض شــده. 
نتیجه ش شــده ســطحی  شــدن و بی خیال 
شــدن برای پیدا کــردن جــواب قانع  کننده 
 دیگــه یــا حتــی قانــع کــردن خودمــون بــا 

همون جواب.

هفته گذشته در دانشگاه خبر کم  هزار قلم
نبود اما خبرهای خارج دانشــگاه هاتف محقق

آنقدر در مرکز توجه قرار داشــت که کســی در فضای 
مجازی به خبرهای داخل دانشــگاه اشــاره ای نکرد؛ 
خبرهایی از جنس بی مسئولیتی و فساد سیستماتیک 
در نهادهای باالی کشــور. در ادامه به مسائل پرتکرار 

توییتر اشاره می کنیم.

داری میای راه رو گم نکنی
هفتــه پیش بود که وزیر صنعت داماد رئیس جمهوری 
را به عنوان رئیس سازمان زمین شناسی منصوب کرد. 
در پی آن، دبیرکل اتحادیه تولیدات معدنی نامه ای به 
وزیر نوشــت و در آن با لحنی کنایه آمیز این انتصاب را 
تبریک گفت و در ادامه محل سازمان زمین شناسی را 
پیوســت کرد تا رئیس جدید، سازمان را پیدا کند! این 
انتصاب و این نامه بازتاب زیادی در توییتر داشت و در 
پی آن، داماد رئیس جمهوری از این سمت استعفا داد 

و گفت به کار علمی اش برمی گردد.

عصاره رذائل ملت؟
اگر به توییتر بروید و هشــتگ #نماینده_ســراوان را 
جست و جو کنید، به حجم عظیمی از اخبار می رسید؛ 
اخبــاری که از ابتدا با انتشــار فیلم توهین و بددهنی 
محمد باســط درازهی، نماینده سراوان در مقابل یک 
کارمند شروع شد و هرچه گذشت ابعاد غیرمعقول تری 
پیدا کرد. پس از انتشــار این فیلم، مجلس جلســه ای 
غیرعلنی گذاشــت که در آن نماینده ســراوان و تعداد 
دیگری از نمایندگان خواستار برخورد با رئیس گمرک 
و آن کارمنــد شــدند. رئیس مجلس هم درخواســت 
پیدا کردن منتشــر کننده ویدئــو را مطرح کرد. مدتی 
بعد فیلمی از این جلســه غیرعلنی منتشــر شــد و باز 
هم مجلس درصدد پیدا کردن منتشرکننده این فیلم 
برآمد. هــر مرحله ای که می گذشــت، کاربران از این 
حجم اتفاقات غیرعقانی در مجلس شورای اسامی 
خشمگین تر می شــدند و بسیاری خواستار استعفای 
این نماینده شــدند. ایــن در حالی بود که سه شــنبه  
بخاری نفتی مدرسه ای در شــهر زاهدان آتش گرفت 
و 4 دانش آمــوز کــه همگی حدود 6 ســال داشــتند، 
بر اثر ســوختگی جان باختند. یکــی از خبرهایی که 
در توییتر منتشــر شــد، صحبت هــای نماینده بوکان 

در جلســه مجلس بود که از نمایندگان پرســید چرا با 
وجــود این اتفاق مهم در زاهدان، وقت مجلس به پیدا 
کردن مقصر انتشار ویدئوی مربوط به نماینده سراوان 
می گذرد. در همین حوالی، ســخنرانی احمد جنتی 
دبیر شــورای نگهبان پخش شد که ضمن بیان ضعف 
نماینــدگان مجلــس، گفت بعضی نماینــدگان حتی 
قانون اساســی را نخوانده اند. این حرف های جنتی 
واکنش هــا را برانگیخــت و کاربران در پاســخ  گفتند: 
»آقای جنتی! اینها همان نمایندگانی هســتند که از 

فیلتر شما رد شده اند!«
 روز پنجشنبه نیز مدارکی از دزدی علمی همان نماینده 
سراوان در توییتر دست به دست شد. ماجرا از این قرار 
است که در دانشــگاه فرایبورگ آلمان مقاله ای چاپ 
شــده  و چند ســال بعد درازهی دقیقا همــان مقاله را 
کپی و به نام خود منتشــر کرده و به واسطه آن چند جا 
هم مورد تقدیر قرار گرفته  است. شریفی ها با ریزبینی 
خاصی این خبر را دنبال و به ابعاد جالبی از این دزدی 
علمی اشاره کرده بودند. مثا یکی از بچه ها گفته  بود: 
»مقاله  اصلی می خواسته بنویســه development و 
 opment رو نوشــته و بقیش رفته خط بعد شده devel

- بعد تــو مقاله،  نماینده ســراوان کپی کرده نوشــته
devel-opment .« یا یکی دیگر از دانشــجویان گفته 
 بود: »جناب نماینده  حتی فرمول نویسی بلد نیستن 

و از فرموال اسکرین گرفتن!«
پوشش صدا و سیما از این اخبار هم از دید شریفی ها 
پنهان نمانــد. در یکی از توییت هــا اینطور آمده  بود: 
»خاصه اخبار 20:30 امشب: 1.#نماینده_سراوان 
از اون فــردی که از گمرک انداختــش بیرون و کارمند 
گمرک شکایت کرده و کارمند گمرک کارش به تخلفات 
اداری کشیده می شه 2.#سلطان_قیر اعدام می شه. 

همین قدر مضحک.«

بیچاره دانشگاه
در ادامه این اخبار، یکی از شــریفی ها به نکته خوبی 
اشاره کرده بود: »بیچاره دانشگاه. #نماینده_سراوان 
کــه فرمــودن اســتعفا می دن مــی رن دانشــگاه کار 
»علمی«شــون رو می کنــن، آقاکامبیــز داماد جناب 
رئیس جمهــوری هم هفته پیش با دلخوری از معاونت 
وزیر کنار رفتن که برن دانشگاه و به کار »علمی«شون 

ادامه بدن.«

درخواست دانشجویان از ژن های خوب

لطفا به کار »علمی«تان برنگردید!

سیدامیرسادات موسوی

داشت می گفت:
پــروردگارا مملکتــم را از خشکســالی و دروغ و 

عصاره های ملت نجات بده
#نه_به_نظارت_استصوابی

#نه_به_یارانه_سوخت
#نه_به_حماقت_در_سطوح_باال

#آری_به_عقانیت

ر  ُرکسانا ُمَعمِّ

ایــن آینه، این قرآن، اولین نشــانه های روح گرفتن 
خونه  ماست

18/09/97
#خانه_سبز

 Amir Alam

ایستاده ام
رو به خانه ای که کسی در آن نیست

چه فرق که در بزنم یا نزنم.

توییتر



صفحـــــــه آخـــــــــر

845****0935: مــن ایــن شــماره از روزنامتونو، با 
اجازه، تقدیم می کنم به دوســتم و همه دوســتانی که 
اینجا درس خوندن ولی جرات تغییر داشــتن و کنکور 

ارشد روان شناسی ثبت نام کردن. 
  خواهــش می کنــم. خجالــت نکشــید. 
روزنامه خودتونه. راحت باشــید. منم این پیامک رو 
تقدیم می کنم به دوســتایی مون که تو این بازار کار و 
جو ناامیدی که همه دارن تغییر رشــته می دن، پای 
عالقه شــون به رشته شــون مونــدن و نرفتن کنکور 
تجربی یا انســانی یا چیزای دیگه ثبت نام کنن صرفا 

چون حوصله شون سر رفته.

554****0910: ســام. می گــم چرا واســه روزنامه 
جدول اینا نمی ذارین؟

  سالم. اساســا ما در روزنامه به بازار تقاضا 
کار نداریــم. محتوا بر مبنای عرضه تنظیم می شــه! 
بنابراین شــما بیایید جدول طراحی کنید، ما جدول 

می ذاریم.
270****0919: در راستای پیامک قبلی بنده و پاسخ 
شما باید بگم اتفاقا تیرانداز هیچ وقت از آدما حفاظت 
نمی کنه، بلکه اون محافظــه که توی منطقه خطر که 
احتمال هر خطری هســت و امکان رفع خطر نیست، 
جلیقه ضدگلوله تن فرد می کنه. نامه وارده شماره قبل 

خوب بود. ممنون.
  حاال وقتی تیرانداز اینقدر در دسترســه، 

چه کاریه خب؟! تفنگ رو می گیریم ازش دیگه!
922****0910: خدمت تیراندازی که شــما باشــی 
باید عرض کنم، از نظــر تیرانداز بهتره که مردم لباس 
ضد گلوله نداشــته باشــن. حاال تا نظر بی طرف شما 

چی باشه.
  حــاال بماند که »التشــبیه یقرب من وجه 
و یبعــد من وجــه« ولی احســاس امنیت بــا جلیقه 
ضدگلولــه دادن به آدمــا به وجود نمــی آد، با گرفتن 

تفنگ از تیراندازها حاصل می شه.

اس ام اس

عکس و مکث
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شریف افزار

شماره های روزنامه  100066166006 و 02166166006  
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دارند. صندوق بین المللی پول )اکتبر2018(

آورده اند که در روزگاری نه چندان 
دور، دیــاری بود که مردمانش بذر دانش می کاشــتند 
و مقاله به افزایش برمی داشــتند. جماعت دانشــجو و 
استاد، با برآمدن هر آفتاب عالمتاب، بیل دانش بر بیخ 
پژوهش می زدند تا بار بوته علم بیفزاید و بر عدد نشر از بر 
و بحر پیشی گیرند.  مرزهای دانش به سبکی یک بالش 
جابه جا می شــد و کثرت مقاالت فی جمیع المجات 
شــهره آفاق می گرفت. در خبر اســت که شیخ بزول بر 
این قوم می گذشــت، مقاالت دید بر هر شاخ آویخته و 
کوزه های آب بر اشجارش ریخته و لجام سفره مردمان 

از گرسنگی گســیخته. کسان دید در نان شب مانده و 
از خوان نعمت رانده. بهای اجناس به کشیدن انفاس 
فزونی می گرفت و کــس را از حلقه مقاله دانان و جمله 
سخنوران قدرت حل این معما نبود، از آنکه در کار رشد 
علم گرفتار بودند! باری، شــیخ در شگفت شد و زانوی 
حیرت به دندان گرفت! چون به واسطه چنین حرکت از 
درد عضات فارغ آمد، عالمی را از آن قوم پرسید چگونه 
باشــد که از آن علم پربار بر رنج های بی شمار چاره کار 
نیابید؟ شنیدم که عالم، فی الفور، سر به گریبان تامل 
فروبرد، چنــدان که تنفس برایش دشــوار آمد و چون 

ســر برآورد، امــر کرد که 
شیخ بزول را چنان محکم 
فروکوفتند و او را از نعلین 
آویختند و هفت شــب و 
هفــت روز بر چنان حال 

بود. چون این گذشت، شیخ، رحم الله عنه، فروافتاد و 
چندان که گویند، دست کرد که اسنپ برگیرد، لیک نه 
مبدا می دانست و نه مقصد. پس شنیدم که با پای برهنه 
از بیم جان به بیابان گریخت و بر خویش دشــنام های 
* علیرضا مختار زشت می داد! 

به بهانه هفته پژوهش!

این عالمت در دانشکده 
ریاضی نصب شده است. به 
نظر شما چرا باید برای ورود 
به این قسمت از دانشکده 

ریاضی حتمًا از وسایل ایمنی 
استفاده کنیم؟ وسایل ایمنی 

چه هستند؟ چون زیاد می توان 
با این عالمت در این نقطه از 

جهان شوخی کرد، با نظرات 
لوس خود پرنده بانمک خیال 

شما را به قفس نمی اندازیم.

آخرش شریفی هم آدم است
ایــن هشــتمین و آخریــن 
شماره از ســتونی است که 
بنــا بــود بــه ویژگی هایی از 
شریفی ها بپردازد که آنها را 
از بقیه جامعه متمایز کرده. 
شــریفی ها عایق عجیب و غریب دارنــد و تا تِه 
آن عایــق را درنیاورند بی خیال نمی شــوند، آن 
هــم در روزگاری کــه همه ما یادمــان رفته چقدر 
چه چیزهایی را دوســت داشــتیم و یادمان رفته 
که بــرای خودمان هم که شــده، زمانی را به آنها 
اختصاص دهیم. شــریفی ها کمالگرا هستند و 
همین کمالگرایی شان وقت و اعصاب آدمی را به 
هــدر می زند. ولی مگر چند نفر را می توانید پیدا 
کنید کــه دوبرابر کاری را که وظیفه شــان بوده، 
قبل از این که ازشــان بخواهیــد، انجام دهند تا 
صرفا با رســیدن به بهترین نتیجه ممکن دلشان 
خنک شــود؟ شــریفی ها overthink می کنند 
چون سخت اســت و چون دردناک است و چون 
شریفی ها در درد زاییده شده اند. شاید چون فکر 
می کنند باید به  جای بقیــه آدم ها هم فکر کرد، 
حتی اگر خودشــان حوصله فکر کردن نداشته 
باشند. شریفی ها بلد نیستند با بقیه آدم ها ارتباط 
برقرار کنند. هر وقت گم شوند، تهش برمی گردند 
یک جایی حول و حوش محله طرشت و خیابان 
آزادی و از آنجا آدرس را می پرسند. چرا؟ شاید چون 
به واقع متوجه بده بستان )یا آنطور که خودشان 
می گویند، trade-off( کمیت و کیفیت شده اند 
و به جای اینکه با چند نفر یک ساعت بگردند، با 
یک نفر چند ساعت وقت می گذرانند.شریفی ها 
عادت دارند در هر کاری، چه بهشان مربوط باشد 
و چه نباشد، وظیفه شــان باشد یا نباشد و ارزش 
داشــته باشد یا نداشته باشد، یک خاقیتی رها 
کنند! بلکه یادآوری کنند که ما در کارمان تعریف 
می شــویم و این یــک - دو قرانی کــه از کنارش 
نصیبمان می شود انگیزه اصلی نیست. شریفی ها 
دنیــا را ریاضی نــگاه می کنند. هر چیــزی را در 
اعداد و روابط جست وجو می کنند. نه اینکه چون 
خاقیت نگاه یک هنرمنــد را ندارند، چون هنر 
خالق را در خلق یک مساله ُاِپن ریاضی بدون نقص 
می بینند! و شریفی ها هم عاشق می شوند، اگرچه 
باورش شاید ســخت باشد! شــریفی ها عاشق 
می شوند، شکســت عشقی می خورند، ناراحت 
می شوند، به فنا می روند، ابتدا w می کنند، بعد 
از چنــد وقت جکوز می روند و آخرش هم ســر از 
رشته های روان شناسی و هنر و اینها درمی آورند 
که ببینند چیســت این مشکل درد عشق که  ای 
کاش آن را زبان ســخن بود... اما شریفی ها هم 
آدمند! خوشحال می شوند، ناراحت می شوند، 
ذوق می کنند، دلشان می گیرد، عاشق می شوند، 
وابسته می شــوند، می روند تنهایی قدم می زنند 
و البته اشــتباه می کنند. اشتباهشان چیست؟ 
اینکــه فکر می کنند با بقیه آدم ها متفاوتند و آدم 
نیستند. تو گویی که همگی از کریپتون آمده اند و 
روزی سه بار سر در چاه می گریند که چه می شد 
اگر همه شریفی بودند؟ و واقعا چه می شد اگر 

همه شریفی بودند؟

این شماره از روزنامه تقدیم می شــود به همه گمشــده ها. به مهارت که البه الی کتاب های کمک درسی کنکور و 
کاس خصوصی های معلمان مدرسه گم شــد. تقدیم می شود به مســیر زندگی اکثر ما که تابع عاقه والدینمان 
بود و مشــتق آن در ریاضی - فیزیک و مهندســی صفر شــد و بدا بــه حال آنهایی که تقعر تابعشــان مثبت شــد و 
جوانی شان تباه. تقدیم می شود به کسانی که نه تنها دنبال عاقه شان نرفتند، بلکه فرصت نکردند زندگی کنند تا 
بفهمند عاقه شان چیست. این شماره تقدیم می شود به کسانی که هرچه انتگرال زندگی شان در بازه کودکی تا 

پایان تحصیل را در مدارک تحصیلی زندگی شان ضرب می کنند، حاصلی جز صفر ندارد.

تقدیم می شود به ...

محمدحسین هوائی

97 دی   1 شنبه    797 شماره 
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