
                           

نشریه بوفه کاج پردیس ابوریحان دانشگاه تهـران  سال اول  شماره دهم  2اردیبهشت 1399

جور دیگر باید دید...

یادداشت خودمانی 

در این نشریه ُشما یک عکس و دو متن 
میخوانید. هایتان  همکالسی  هم   از 

از شما هم دعوت میشود در تهیه این 
نشریه با ما همکاری کنید.

@Bufe_kaaj

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
اینکه آیا در این موضوع انجمن تولید کنندگان 
جوجه یک روزه مقصر بوده و یا در نتیجه مصوبه 
ستاد تنظیم بازار بوده و یا علل دیگری داشته است 

پیگیری و نتیجه را اطالع رسانی می کنیم. 

چهـار کـالم حـرف

از  گفتم.  دانشگاه  از  قبل،  شماره های  در 
به درد خودشان  اساتید که  تدریس بعضی 
میخورد. حال کمی از این مقاالت که بالی 
جان دانشگاه ها شده اند بگویم. امروزه یکی 
از معیارهای مرتبه علمی یک استاد، تعداد 
مقاله هایش می باشد و این باعث شده تا خیلی از اساتید فقط به 
دنبال مقاله باشند. دانشجو  هم ابزاری باشد برای ارائه بیشتر و 
سریع تر آن. در نهایت سهم دانشجو نمره ای بیش نیست و یا 
نهایتاً اینکه در مقاله نامی از او برده شود. اما دانشجو ها هم به 
این وضعیت عادت کرده اند و فقط دنبال آن هستند که مقاله ای 
بنویسند تا آن پلی شود برای بورسیه در دانشگاه های فرنگ. با 
خود فکر می کنند که آنجا مدینه فاضله است و به محض اتمام 
تحصیل دیگر همه چیز مهیاست! همین چیز ها باعث شده تا بازار 

فروش مقاله و پایان نامه هر روز داغ تر شود. مقاالت کیلویی!

از نظر تعداد مقاالت به استناد ایرنا، ایران در رتبه شانزدهم دنیا  و   
در کشور های جهان اسالم رتبه اول را دارا می باشد. این مهم، واقعاً 
افتخار بزرگی است و هر ساله رتبه ایران ارتقاء می یابد. اما با تمام 
این ها ، چقدر از این مقاالت مفید واقع شدند و دردی از کشور دوا 
کردند؟ خیلی از آن ها به سبب موارد ذکر شده بوده و اصال به این 

فکر نشده که در مرحله عمل چقدر کارایی دارند.
مدتی پیش عکسی را در مورد همین مقاالت و پایان نامه هایی که 
بود.  بودند می دیدم. خیلی جالب  بهترین شکل صحافی شده  به 
حجم عظیمی از آنها بار وانت شده بود تا برای بازیافت برود. کمی 

قضیه درد آور بود. کلی وقت صرف نوشتن و تدوین آنها  شده  
بود تا آخر سر، دور ریخته شوند. مخصوصاً این پایان نامه ها که 
چکیده حداقل دو سال تحقیق و پژوهش یک دانشجو می باشد. 

چقدر هم سر آن خون دل می خورد!
اما با وضعیت امروزی بهتر این است تا مقاالت به صورتی جمع آوری 
شوند که هدف آن ها گره گشایی از مشکالت فعلی باشد. از مشکالت 
صنعت گرفته تا بحث های مدیریتی. می توان ابتدا مشکالت در هر 
مقوله ای را بررسی و شناسایی کرد و با توجه به آن ها به تالیف 
مقاالت و پایان نامه ها پرداخت. اما چون اکثر نگاه ها به غرب است 
از داخل غافل شده ایم و خیلی از مواقع، با عدم موافقت مقاالت به 

علت عدم تطابق خط فکری ما با آنها برخورد کرده ایم.
شاید با اصالح قوانین آموزشی بتوان تا قدری زیادی کاربردی و 
عملی شدن مقاالت و پایان نامه ها را عملی کرد. اما فعال که مثال 

عالم بی عمل در جریان است.

مقاله، کیلویی چند؟!

این که  است،  یکسان  اکثرمان  برای  اولین چیزی که 
دست تقدیر ما را به این جا کشانده است. اینکه بعد از 
نتایج کنکور و اعالم محل قبولی حتی بعد از جشن 
نودانشجویان، شاید انتظار این مکان را نداشتیم اما خب، 
چه می شد کرد؟ به قولی این است که شده. خب حاال 
که نمی شد اعتراضی کرد، پس مجبور بودیم به سازگاری. 
در تمام مدتی که در پردیس از همان شروع، ما را برای 
عادت به این تقدیر وا می دارد ارتباطات ما از جمله ارتباط 
بین استاد و دانشجو یا دانشجو با دانشجو می باشد؛ حال 

ببینیم چه رازی در این ارتباطات نهفته است. 
مراکز این ارتباطات را به چند قسمت تقسیم می کنیم: 
اولین قسمت را به ساختمان آموزش اختصاص می دهیم؛ 
مکان انطباق درس، دانشجو و استاد. نخستین چیزی که 
در این ساختمان برای دانشجو روشن می شود این است 
که هر درس، سازی است در دست استاد! و هر استاد 
به لطف آموزش غنی کشور، به نوعی می نوازد )که با 
وجود مشکل خاص پردیس ابوریحان( که آن هم دروس 
محدود در طول ترم می باشد. )و اساتیِد محدودتر( پس 
دانشجو، الزاماً باید به همان ساز کوک شده برقصد؛ در غیر 
اینصورت تا یک سال که حتی بیشتر 
برای اخذ دوباره درس، باید همان 

استاد را مالقات کند.

دومین و سومین قسمت ارتباطات، خوابگاه و بوفه است. 
به اصطالح بخش هایی که دانشجو باید به بازیابی خود 
برای ادامه یادگیری بپردازد. اما در این مکان ها نیز درس 
خواندن در اولویت های ابتدایی جایی ندارد؛ چراکه اولویت 
اول گپ و گفت است و اولویت دوم رفع خستگِی همیشه 
مانده بر تن دانشجو. این، خود پتانسیل نوشتن چندین 
ستون نشریه را دارد اما برای اینکه بهتر با آن آشنا شویم 
کافی ایست به حس و حالمان در زمانی که کالس های 
روزانه با تمامی تکرار و کالفه گی هایش تمام می شود نگاه 

کنیم. حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...
 با ارفاق درس خواندن در اولویت سوم قرار میگیرد. 
آن هم میان انبوهی از حس جوانی، ناامیدی و کمی تا 
قسمتی دغدغه. البته کسانی هستند که در میان جمع، 
خالف این امر عمل می کنند. من در تیتر گفتم این 
را فقط مشروطی ها بخوانند پس با اجازه تان با احترام 

از نظرات شما رد می شویم. خوب از حس جوانی گذر 
می کنیم چون همه در این زمینه تخصص کافی را داریم. 
پس به حس ناامیدی می رسیم. به دورانی که  اول صبح 
بیابان های  بین  پاکدشت  جاده  در  سرویس  داخل 
برهوت در فکر هستیم که »اصاًل چرا به اینجا می آیم؟ 
دل  آینده  برای  چیزی  چه  به  می خوانم؟  درس  چرا 
بسته ام؟!« به اوج خود که می رسد، در بین اولین  های 
دوستانه، با فراموشی تمامی افکار بلندمدِت تلخی که 
داریم، سقوط محسوسی به خود می گیرد. پس فهمیدیم 
چیزی که ما را هدایت می کند؛ هرچیزی است که ما 
با هر گفتگویمان یک  این حس دور کند. پس  از  را 
قدم از ناامیدی جلو می افتیم؛ وقت آن است به ربط 
بین درس و ارتباطات بپردازیم و البته دغدغه هایش. 
برای ما مشروطی ها از زمانی که به یک  درس اصوالً 
اولتیماتوم نزدیک می شویم، شروع می شود! مثال از شب 

امتحان از جزوه های کپی شده گرفته از نیمه شب های 
ناامید. از صبح های پر از کاغذ های ریِز استتار شده در 
بین آستین هایمان و چشم امید به دوستان مان که نه 
برای اینکه آنها خوانده باشند، بلکه برای اینکه آن ها نیز 
مثل ما در همین اوضاع باشند تا عزای بد امتحان دادن 
را در ازای تنها نبودن به سر کنیم. خب باز هم مشهودتر 
شد که ارتباط دانشجو رابطه تنگاتنگی با نحوه درس 
خواندنش دارد؛ خوب این حالت بیشتر شبیه به یک 
فرار می ماند تا یک راه حل. از حق نگذریم دنیایی که ما 
را در خود احاطه کرده طوری است که با نگاه به رشته 
درسی و سپس افق نظرمان به کشور به سادگی متوجه 
اتفاق شگفت انگیزی نمی شویم. اما این مطلب را اول به 
شما گفتم که دست تقدیر ما را به اینجا کشانده؛ بیایید 
به حکمت این اتفاق فکر کنیم اگر بدانیم هر دانشجو 
قدرت تحول یک دنیا را دارد اینطور نگاه نمی کردیم؛ 
هیچ  به  که  هیچ  همه  این  اسیر  شده ایم  اسیر  چون 
دردمان نمی خورد؛ خودتان می دانید که منظور چیست. 
متأسفانه در پردیس یک ضرب المثل برای ما برعکس 
همرنگ  رسوا  شوی  که  "خواهی  بگویید  باید  است 
جماعت شو" برای تویِ مشروطی می گویم اولین قدم 

تغییر، تعویض ارتباطات است.

این را فقط مشروطی ها بخوانند

صادق منصوری

محمدرضا حجازی


