
  

شماره هفتم         

	لزوم	تامل	در	رابطه	ی		
						استاد-	دانشجو

آرش فرحی مقدم

ادامه در صفحه ی دوم

 صاحب امتیاز: شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
مدیرمسئول: فرهاد قربان زاده

 سردبیر: آرمیتا رمضانی 
صفحه آرا: فرزاد نیک آیین/ صبورا سمنانیان 

پخش  مجازی  فضای  در  کوتاهی  ویدیوی  اخیراً 
شد که معلمی را نشان می داد در حال تنبیه یک 
دانش آموز. به گمانم آنچه در این ویدیو و در واقع 
در عمل آن معلم برجسته بود، نه صرف تنبیه بدنی 
که شیوه ی این تنبیه بود. او پس از ضربه ای که با 
راست  پای  می زند،  دانش آموز  سر  پس  به  دست 
به  نسبت  درجه   135 حدود  ای  زاویه  با  را  خود 
پای چپ، باال آورده و در صورت دانش آموز، پایین 
می آورد. این تصویر برای من بسیار آشنا بود. سال 
سی ساله ای  مرِد  من  ریاضِی  معلم  راهنمایی  اول 
بود که ضمن اعتقاد به کفایت انس با قرآن، جهت 
با  کار  متعاقباً  و  انگلیسی  زبان  کامل  یادگیری 
آتش  بر  دستی  نیز،  رزمی  رشته ای  در  کامپیوتر، 
تکالیف،  انجام  عدم  بهانه ی  به  که  بار  یک  داشت. 
داشت،  را  من  همکالسی هاِی  از  یکی  تنبیه  قصد 
ببرد  بهره  فنوِن خود  گنجینه ی  از  گرفت  تصمیم 
از  هم  باشد  کرده  تنبیه  را  دانش آموز  آن   هم  تا 
کند.  جلوگیری  ما  مجدد  توجیه  برای  وقت  اتالف 
را  او ذهن من  تیز بینِی  از مشاهده ی  آن چه پس 
وزارت  مسئولین  توجِه  عدم  کرد،  مشغول  به خود 
آموزش و پرورش بود به لزوِم آموزِش فنون رزمی 
حق التدریسِی  و  استخدامی  معلمین  تمامِی  به 
البته من سعی کردم ویدیوی مذکور  کشور.  
را به یکی از دوستانم که با رشته های رزمی آشنا 
است، نشان دهم و احتمال حرفه ای بودن آن معلم 
در  این رو  از  نشد.  یار  بخت،  که  شوم  جویا  نیز  را 
کافی  مدارک  و  شواهد  با  نمی توانم  حاضر،  حال 
در باب کیفیت و علل اهمال این وزراتخانه سخن 
افراد  بگویم. به عالوه در این لحظه، من جزو آمار 
باید  منطقاً  و  شده  محسوب  علوم  وزارت  نظر  زیر 

 در همین حیطه به ارائه ی نظر بپردازم. 
احساس طلب از وزارت علوم به دلیل چشم پوشی 
احساسی  اساتید،  به  فنون  این  آموزش  لزوم  از 
روبرو  آن  با  آنچه  طرفی  از  زیرا  است.  دوگانه 
و  سلسله مراتبی  غایت  به  ساختاری  هستیم، 
به خشونت عریان علیه مخاطبان  بی تفاوت نسبت 
)دانشجویان( است و از طرفی مخاطبانی بازیگوش و 
گاه بی مالحظه نسبت به این ساختار. به بیان دیگر 
فهِم  همزماِن  بودن  عادی  در  را  خود  تناقض،  این 
مقامی خدایگون  در  که  )استادی  »استاد«  جایگاه 

را  امور  اصالح  امکان  دست ها  که  هنگامی 
پیدا نمی کنند و زبان امکان نقد نمی یابد، اما 
تبیین  برای  کنکاش خود  به  ذهن همچنان 
ادامه  موجود  وضعیت  شکل گیری  چرایی 
می دهد، قلم است که جان می گیرد. در آن 
لحظه است که فرد برای به اشتراک گذاشتن 
اندیشه هایش قلم بر کاغذ می گذارد و دیگری 
این  به  می کند؛  خود  ذهنی  خلوت  وارد  را 
همفکری  نوعی  آن  نتیجه ی  در  که  امید 
فرد  دستان  که  آنچه  چه بسا  و  شود  ایجاد 
با همراهی دیگری  انجام آن است،  از  ناتوان 
هم  دانشجویی  نشریه ی   یابد.  تحقق  امکان 
حاصل چنین امیدی است. تالش برای طرح 
مسائل و دغدغه ها از نگاه خود به امید یافتن 
همراهانی در راه بهبود و اصالح شرایط فعلی 
نشریه ی  در  نوشتن  به  را  دانشجو  که  است 
در  هم  ویرگول  می کند.  وادار  دانشجویی 
همین  به  رسیدن  راستای  در  گذشته  ترم 
هدف گام بر می داشت و سعی داشت درنگی 

 باشد در متن دانشکده. 
رویدادهای ترم گذشته که نمودی بیرونی از 
تکاپوی دائمی ذهن دانشجویان بود، باعث شد 
ویرگول با عزمی جزم تر به فعالیت های خود 
نشریه  این  هم  آتی  گام های  در  دهد.  ادامه 
منعکس کننده ی  پیش  از  بیش  تا  دارد  بنا 
زیست  بر  که  آنچه  و  دانشکده  رویدادهای 
دانشجویان در دانشکده اثر می گذارد باشد و 
محفلی باشد برای تضارب آرا. رسیدن به این 
مهم تنها با همراهی قلم کسانی ممکن است 
دور  تیزبینشان  نگاه  از  اطراف  اتفاقات  که 

نمی ماند و دغدغه ی اصالح شرایط را دارند. 
 امید است ویرگول در ترم پیش رو گام هایی 
استوارتر و اثربخش تر برای رسیدن به اهداف 

مندرج در مرام نامه ی خود بر دارد.  

		قلم	و	
دست به »تربیت« دانشجویان میزند( و کنایه آمیز 	آنچه	می	نویسد

مخاطبانی  با  جایگاهی  چنین  از  مواجهه  بودِن 
سال  یک  و  بیست  از  سنشان  میانگین  که  است 
با  می شود  چگونه  می سازد.  نمایان  است،  بیشتر 
دانشجوی  پانصد  تنها  که  دانشکده ای  دانشجویان 
نفر، حجم  پانصد  این  به  روزانه  و  دارد  کارشناسی 
بی ربط  گاه  )و  هم  به  بی ربط  مطالب  از  ناتمامی 
به هرچیز( آموزش داده می شود و آن ها به شکلی 
و  کرده  دریافت  را  مطالب  این  منطق  معجزه آسا 
کننده  تربیت  یک  جایگاِه  از  فرامیگیرند،  را  آن ها 
رفتار کرد. کسی که قادر به تجزیه و تحلیل چنین 
مطالبی باشد، به سرعت این توانایی را در موضوعات 
پیرامون خود متمرکز خواهد ساخت و این تمرکز 
را  استادی  جایگاِه  متصدیان  گریباِن  است  ممکن 
است  لحظه ای  همان  دقیقاً  لحظه  این  رود.  نشانه 
شکافی  به  بدل  ذره  ذره  گفته،  پیش  تناقض  که 
عمیق خواهد شد. فهم این نکته دشوار نیست که 
میانگین  با  دانشجوی  تعداد  این  از  نیمی  تنها  اگر 
سنِی بیش از بیست ویک سال، توانی را که تا کنون 
برای دریافت و پردازش اطالعات تحمیل شده در 
بررسی  صرف  نموده اند،  صرف  درس  کالس های 
در  جدی  چرخشی  نمایند،  اطالعات  این  انتقادی 
قوام بخِش  مناسباِت  و  شئون  تمام  به  ایشان  نگاه 

 رابطه ی استاد – دانشجو رخ خواهد داد.  
بهتر است برای روشن ساختن این مساله، برای یک 
لحظه، در سطحی تحلیلی، دو سوی تناقض پیش 

 گفته را به تمامی از یکدیگر متمایز سازیم. 
تصور کنید که رابطه ی تربیت کننده با رعایای دیر 
تربیت پذیِر او، تا انتها پیش رود. در این صورت دور 
می گوید:  استاد  که  هنگامی  بود  نخواهد  ذهن  از 
»دوس داشتم« ، برای نشان دادن شدت عالقه ی 
خود به انجام آن کار، فِن »کانستسو وازا« را روی 
یک یا دو تن از دانشجویان اجرا کند. یا به عنوان 
مثال چه ایرادی خواهد داشت اگر استاد می گوید 
: » دانشجو حق نداره از استاد طرح درس بخواد« 
ضربه ی  دانشجویان،  اصرار  از  پیشگیری  برای   ،
نماینده ی  پهلوی  به  را  جیروگی«  یوپ  »اورون 
انتظار  باید  منطق  همین  با  آورد.  وارد  دانشجویان 
آدم  تو که  استاد می گوید:  »  داشت هنگامی که 
تا«  »نپتون  یک  نقِص  بی  اجراِی  با   ، نیستی« 
از  نباید  شرایطی  چنین  در  کند.  ختم  را  غائله 

»غلط  که  شما  بخرید.  خانه  سلندیون  خانه  کنار 
غلط  کردید، پس  خارج  از جلسه  را  برگه  و  کردید« 

 اضافه تری هم بکنید و پولی هم به جیب بزنید. 
آنچه که در باال ذکر شد تنها چند نمونه از امکان هایی 
از  سواالت  برگه  کردن  خارج  با  که  بود  هایی  امکان 
جلسه ی امتحان پیش روی شما قرار دارد و پرداختن 
به سایر فرصت هایی که می تواند این کار اشتباه برای 
است.  این مطلب خارج  از حوصله ی  ایجاد کند  شما 
پس حق بدهید که استاد به دانشجوی خاطی بگوید 
بیجا  تو  بیرون،  رفتی  برگه  با  که  کردی  غلط  »تو 
کردی« و عالوه بر آن کامال معقول  و منطقی است 
بگوید  و  بگیرد  تماس  دانشکده  با حراست  استاد  که 
سواالت  برگه  با  دارد  سعی  دانشجویان  از  نفر  »یک 

 از دانشکده خارج شود، نگذارید برود!« 
پی  خطایتان  به  شما  ناکرده  خدای  کنید  تصور  و 
می رفتید.  بیرون  دانشکده  از  برگه  با  و  نمی بردید 
را  روزی  چنین  و  بکشد  را  من  خدا  کاش  وامصیبتا! 
نیاورد. بی شک تحمل این ضایعه از توان جامعه علمی 
کشور خارج است. ولی اگر خدای ناکرده چنین اتفاقی 
افتاد، قطعا این خطای شما، بزرگ ترین سرقت قرن لقب 
خواهد گرفت. و دیگر آن زمان است که کاری از حراست 
دانشکده بر نمی آید و پای اینترپل به میان خواهد آمد. 
بعد از آن عکس شما دست به دست در صفحات مجازی 
خواهد چرخید و چه بسا اگر ماجرا تا ماه رمضان سال 
ماه  برنامه ی  در  علیخانی  احسان  کند،  پیدا  ادامه  بعد 
عسل استاد مربوطه را دعوت کند و استاد در یک نمای 
بسته، با بغضی در گلو از ملت غیور ایران بخواهد که اگر 
و  بگیرند  تماس  برنامه  با  دیدند  را  برگه ی سوال  جایی 

 جامعه ی علمی کشور را از نگرانی بیرون بیاورند. 
دعای  و  مسئوالن  تالش های  با  که  زمانی  باالخره  و   
یک  شد،  پیدا  سواالت  برگه ی  رباینده ی  مردم،  خیر 
هلیکوپتر باالی خانه یا ساختمان خوابگاه شخص خاطی 
توقف کند، طنابی از آن بیرون بیاید و استاد مربوطه با 

بیاید.  فرود  بام  پشت  روی  هلیکوپتر  از  طناب  کمک 
باید و پشت  پایین  را  پله ها  با اسلحه ای در دست  بعد 
از  را  برگه  بگوید »تو محاصره شدی،  اتاق دانشجو  در 
زیر در بیرون بنداز!« در ادامه هم قطعا شما دانشجوی 
درحالی که  دید  خواهیم  تلویزیون  در  را  خاطی 
حال  در  گریه کنان  و  زده اند  دست هایت  به  دست بند 
می کنی!  عفو  طلب  محترم  استاد  از  و  هستی  البه 
خطایی  شما  خطای  نیست.  ساده  ماجرا  جانم!  بله 

 است نابخشودنی و این عواقب را هم دارد. 
پس بدانید و آگاه باشید که اوال استاد می تواند به شما 
هستید  موجودی  شما  هرحال  به  چون  کند.  توهین 
آکادمیک  نظام  مراتب  سلسه  در  که  دانشجو  نام  به 
احترامی  هیچ  الیق  و  دارید  قرار  مرتبه  پایین ترین  در 
فحش  صد  با  برابر  دانشجو  لفظ  خود  اصال  و  نیستید 
است. پس بهتر است حواستان را جمع کرده و دست 
از پا خطا نکنید و اگر هم اشتباهی مرتکب شدید، بهتر 
فورا   نیفتاده اید،  دانشکده  حراست  دست  به  تا  است 
به  بزنید  اگر  هم  اضافه  کنید، حرف  ترک  را  دانشکده 
پاک  عالی  آموزش  سیستم  کل  از  ننگی  لکه ی  مانند 

خواهید شد. 

سخن سردبیر

غلط	کردی!

ادامه از صفحه سه

* ساعت 10 شب روز شنبه، 18بهمن ماه 93 
و پس از اعالم خبر افزایش هزینه خوابگاه برای 
دانشجویان سنواتی و قرار دادن ساعت مقرر برای 
تردد 24 ساعته-  لغو  دانشجویان-  و مرور  عبور 
اصلی کوی  دانشجویان کوی دانشگاه در میدان 
جمع شده و به سمت درب ورودی حرکت کردند. 
دانشجویان در این تجمع با شعارهایی نظیر: هزینه 
اضافی ملغی باید گردد، آموزش رایگان حق مسلم 
و...  گردد  باید  احضار  دانشگاه  ریاست  ماست، 
اعتراض خود را به  قوانین وضع شده اعالم کردند.

* در انتخابات گروه انسان شناسی، دکتر نادری 
برگزیده شدند. گروه  این  مدیر جدید  عنوان  به 

به  دانشجویی  اعتراضات  پس لرزه های   *
جامعه شناسی  گروه  دروس،  از  بعضی  بی مایگی 
استاد  خود  دروس  از  برخی  برای  تا  واداشت  را 
هیات  عضو  استاد  کنار  در  و  کند  دعوت  مدعو 
اما  شود.  ارائه  موازی  به صورت  درس  علمی، 

برخی از اساتید تاب چنین واکنشی را نداشتند و از 
حربه ی ناروای نمره برای تالفی این حرکت برخی 
از دانشجویان استفاده کردند. با استعالم از آموزش، 
مشخص شد که برای مثال، میانگین نمرات درس 
»بررسی مسائل اجتماعی ایران« در این ترم 2 نمره 
از میانگین همین درس در سال گذشته پایین تر بود و 
انحراف استاندارد نمره ی پایین برخی از دانشجویان 
در این درس با معدل شان به ۷ نمره هم می رسید.

* دانشجویانی که در ترم گذشته در کالس اصول 
امتحان  روز  در  بودند  کرده  شرکت  روزنامه نگاری 
از  پس  شدند.  مواجه  جالبی  اتفاق  با  درس  این 
و در حالی که  آزمون  زمان  از  نیم ساعت  گذشت 
دانشجویان منتظر رسیدن سواالت بودند، مسئوالن 
حاضر  امتحان  جلسه  در  دانشکده  آموزش  بخش 
نکرده  طرح  سوال  استاد  که  کردند  اعالم  و  شده 

 شرح عکس:
طبق این برنامه دکتر نوربخش در یک روز و زمان 

واحد، دو درس را به طور همزمان تدریس می کنند!



	با	برگه	سواالت	امتحان	درس	»زبان	تخصصی«																																																																										
چه	می	توانید	بکنید؟	

موکول  ماه  20بهمن  تاریخ  به  امتحان  و  است 
که  شد  معلوم  بعدی  پرس وجوهای  با  می شود! 
طرح  سوال  امتحان  برای  تنها  نه  محترم  استاد 
خاموش  هم  همراهشان  تلفن  بلکه  نکرده اند، 
روز  استاد  اینکه  بودن  عجیب  از  است.  بوده 
از  بگذریم،  که  هم  کند  فراموش  را  امتحان 
از روز  تا قبل  اینکه در دانشکده علوم اجتماعی 
سواالت  به  هم  دانشکده  آموزش  بخش  امتحان 
گذشت. نمی توان  ندارد  دسترسی  اساتید  برخی 

ورودی های93  برای  شده  ارائه  دروس   *
گروه  مدیر  پیشنهادی  دروس  با  ترم  دراین 
داشت. چشم گیری  تفاوت  ترم  هر  برای 

گلستان  سایت  که  عجیبی  پیش نیازهای   *
روان شناسی  جمله  از  دروس  از  خیلی  برای 
اجتماعی و آمار در علوم اجتماعی می داد باعث 
طبق  که  دانشجویانی  به  دروس  این  که  شد 
نرسد.  می گذراندند،  را  آنها  باید  ترم  این  چارت 

کاغذ اخبار



متضادی  مفهوم  واژگان  جامعه مان  امروزه  ادبیات  در 
کسی  به  دانشمند  مثاًل  که  روست  این  از  یافته اند؛ 
اطالق می شود که در برابر کسب آگاهی بسیار مقاوم 
کمترین  که  دارد  کاربرد  مورد کسی  در  نابغه  است، 
می گوئیم  کسی  به  است،  نبرده  هوش  از  بهره ای 
شاید  است.  محروم  شدت  به  نعمت  این  از  که   IQ
ما  است، که  نام گذاری  ادامه همین طنازی ها در  در 
در ادبیات دانشگاهی مان شوره زاری داریم که گلستان 
جامع  سیستم  نیست،  که  شوره زار  می خوانیمش. 
به  مربوط  امور  تمام  است.  تهران  دانشگاه  آموزش 
دانشجویان در آن موجود است. از امور خوابگاه و وام 
دانشجویی و اخبار گرفته تا ثبت نام و انتخاب واحد؛ 

و امان از این انتخاب واحد!
از طراحی نه چندان خوب سایت و مشکل باز شدن 
بگذریم،  که  اکسپلورر  اینترنت  مرورگر  با  فقط  آن 
آن  سایت،  الک پشتی  سرعت  از  داریم  خونی  دل 
تعداد  انتخاب واحد که طبیعتا  ایام  نه فقط در  هم 
مراجعه کنندگان به سیستم بیشتر است، بلکه حتی 
برای انجام کارهای کوچک مثل رویت کارنامه مان هم 

جان به لب می شویم!
سایت  به  ورود  بدو  در  سایت  بودن  کند  مشکل 
کلیک  از  پس  بعضاً  که  چنان  است.  گریبانگیر  هم 
تامالت عمیقی توسط  به سیستم،  روی گزینه ورود 
مرحله  از  اگر  آن  از  پس  گیرد.  می  گلستان صورت 
بازنویسی حروف و ارقام داخل کادر هم به سرعت)!( 
عبور کنیم، گذر از مرحله وارد کردن نام کاربری و رمز 
آمده  است  برای خودش! پیش  عبور مرحله ای است 
خود  برای  را  ارقام  و  حروف  دانه دانه  که  حقیر  برای 
و رایانه هجی کرده و هیچ چیز را از قلم نینداخته ام 
اما سیستم هیچ رقمه اجازه ورود نمی دهد و در کادر  
بنفش رنگ پایین صفحه تاکید می کند که شناسه 
که  هم  سیستم  وارد  نیست.  صحیح  عبور  رمز  یا 
سرعت  که  واحد  انتخاب  ایام  در  ویژه  به  می شویم، 
هر  می رود،  هم  پایین تر  گلستان  همیشه  پایین 
دانشجو از زمانبندی خاصی که برایش در نظر گرفته 
زمانبندی منحصر  البته همین  شده عقب می ماند. 
به فرد هم داستانی است! از آنجا که احتمال پر شدن 
دقایق  در  دانشجو  هر  دارد  وجود  کالس ها  ظرفیت 
کورنومتر  خود  واحد  انتخاب  زمان  شروع  به  نزدیک 
با  و  برسد  نوبتش  تا  می نشیند  رایانه  پای  به  دست 
دست  نظرش  مورد  دروس  به  درست  استراتژی  یک 
واحدهای  به  ابتدا  که  است  آن  نیز  استراتژی  یابد. 
بیشتر  ظرفیت شان  تکمیل  احتمال  که  عمومی 
است هجوم ببریم و سپس برویم سراغ تخصصی ها. 
کالس  به  حواس مان  باید  هم  تخصصی ها  میان  در 
اساتید مطلوب تر باشد؛ چون اگر دیر بجنبیم کالس 
بین دیدن  این  از کف مان می رود! در  استاد  حضرت 
شده  پر  آن  نفر   38 که  کالسی  نفره   40 ظرفیت 

و  اعصاب  متوجه  را  استرس  از  حجمی  چنان  است 
روان دانشجو می کند که خدا می داند! حاال این وسط 
سیستم محترم بازی اش می گیرد و در حالیکه تنها 
یک کلیک با انتخاب واحد موردنظر فاصله داریم کادر 
نازک آبی رنگ »لطفا صبر کنید« پایین صفحه روح و 

روان را به بازی می گیرد!
خطاهای حین انتخاب واحد هم حکایتی است! کد و 
نام درس را عینا همانطور که در برگه واحدهایی که 
می کنیم،  وارد  شده،  نوشته  می شوند  ارائه  بعد  ترم 
سیستم خطا می دهد که این درس در این ترم ارائه 
نمی شود! مسئول آموزش هم کد درس و ارائه شدن 
کردن  متقاعد  اما  می کند،  تایید  را  بعد  ترم  در  آن 
سایت کاری است به غایت دشوار. و اما امان از خطای 
موعد  که  است  آنجایی  خطا  این  شاهکار  پیش نیاز! 
قبل  ترم  نمرات  هنوز  که  است  زمانی  واحد  انتخاب 
درسی  همان  دقیقا  و  نشده اند  اعالم  کمال  و  تمام 
پیش نیاز واحد انتخابی است که ترم قبل امتحانش 
این  البته  نشده.  اعالم  نمره اش  هنوز  و  داده ایم  را 
قابل توجه  باید  بلکه  ایراد متوجه سیستم نمی شود 
اساتید باشد. اما گلستان عزیز گاهی این خطا را برای 
دروسی در نظر می گیرد که یا اصال پیش نیاز ندارد یا 
پیش نیاز آن پاس شده است و به این می گویند ایراد 

بنی اسرائیلی!
و  ندارد  مهمان  حوصله  سایت  انگار  هم  گاهی 
اعالم می کند که  مثال  بیرون مان می کند.  محترمانه 
شما بیش از زمان مجاز در سایت بوده اید) حال آنکه 
نهایتا 8،۷ دقیقه از ورودمان به سایت می گذرد! ( یا 
می راند  در  از  را  دانشجو  ورود،  هنگام  همان  گاهی 
وارد سایت  از حد مجاز  بیش  بهانه که شما  این  به 
شده اید؛ حاال بیا و ثابت کن که طی چند روز گذشته 
شده ایم.  اوقات تان  مزاحم  که  است  بار  دومین  این 
حتی مورد داشته ایم که حوصله گلستان مان یک باره 
سر رفته و پیغام داده است که شما فعالیت زیادی در 

سایت داشته اید و باید خارج شوید.
آموزش  جامع  سیستم  کم حوصلگی های  این  دلیل 
که  آنجا  تا  اما  نمی دانیم  دقیق  را  تهران  دانشگاه 
پرس و جو کرده ایم دانشجویان دانشگاه های دیگر که 
سیستم آن ها نیز گلستان است، مثال دانشگاه الزهرا 
و یا شهید بهشتی،  به اندازه ی دانشجویان دانشگاه 

تهران دچار مشکل نیستند.
بابی  فتح  که  حاال  کردیم  سعی  یادداشت  این  در 
به ویرگول برسد و بخواهیم مکثی  تا گلستان  شده 
روی آن کنیم، ایرادات ریز و درشت آن را بیان داریم. 
مسئولین  که  باشد  گفتیم.  بود  بالغ  شرط  آنچه 
آینده ای  در  و  داشته  اوضاع  این  به  گوشه چشمی 
اوضاع  و  گشته  مرتفع  مشکالت  دور،  چندان  نه 

گلستان مان بهبود یابد.

  

نیاز شورا  مورد  زیرساخت های  ایجاد  و  اول  بخش 
فعالیت  جدید  فصل  آغاز  مهرماه،  کردیم.  آغاز 
شورای صنفی بود. شروع فعالیت ویرگول، نشریه ی 
دانشکده،  کمدهای  ساماندهی  صنفی،  شورای 
پیگیری مسائلی در باب اینترنت و سایت دانشکده، 
بهبود تغییراتی در شرایط کتابخانه وسالن مطالعه، 
و سرمایشی کالس ها،  پیگیری وضعیت گرمایشی 
وانجام  دانشکده  حیاط  نیمکت های  برای  پیگیری 
جمله  از  دانشکده  غذای  مورد  در  صحبت هایی 
رفاهی  صنفی-  مسائل  مورد  در  پیگیری های 
دانشکده بود. در مورد برخی از این موارد از قبیل 
ساماندهی کمدها و برخی مسائل در مورد کتابخانه 
در  اما  شد  واقع  ثمر  مثمر  شورا  اقدامات  غیره،  و 
مورد برخی موارد دیگر از قبیل غذای دانشکده )به 
دالیل گوناگونی از جمله عدم اتفاق نظر در مورد 
مسائل مربوط به سلف و غذای دانشکده( دستاورد 
زیادی حاصل نشد و در مواردی مانند ایجاد تغییر 
در سیستم گرمایشی و سرمایشی کالس ها، به دلیل 
سیستم  در  زیرساختی  و  عمده  تغییرات  به  نیاز 
توانست  صرفا  صنفی  شورای  دانشکده،  تهویه ی 
از  را  تابستان  تعطیالت  در  شرایط  اصالح  وعده ی 
تریبون های  برگزاری  بگیرد.  دانشکده  مسئوالن 
علوم  نشریات  گردآوری  صنفی،  امر  باب  در  آزاد 
که  امید  این  )به  صنفی  شورای  اتاق  در  انسانی 
دانشکده(  نشریات  اتاق  ایجاد  برای  باشد  آغازی 

برگزاری  نگارستان و همچنین  باغ موزه  از  بازدید 
انجمن های علمی درخصوص  با  برنامه ای مشترک 
برای  بود  بابی  فتح  خود  که  آموزشی  گروه های 
صحبت از مسائل علمی دانشکده، از جمله اقدامات 
انجام شده در مورد مسائل فرهنگی- دانشجویی در 

 مدت زمان فعالیت شورای صنفی است. 
برای  همواره  که  موانعی  به  توجه  میان  این  در   
فعالیت های دانشجویی وجود دارد، باعث به تعویق 
از  افتادن تحقق بسیاری از مطالبات شد. می توان 
زوایای مختلفی به موانع و مشکالت نگاه کرد اما به 
طور کلی دو مانع مهم بر سر راه این قبیل فعالیت ها 
وجود دارد. مانع اول، مانعی است که همیشه وجود 
داشته و به نوعی همه ی ما در جهت تعدیل آن در 
تالش هستیم؛ یعنی موانع کالن و ساختاری. برای 
مثال می توان به طوالنی بودن روال های بروکراتیک، 
تخصیص بودجه ی کم به تشکل های دانشجویی و 
تصمیم گیری هایی  در  دانشجویان  نداشتن  دخالت 

 که بر روی زندگی آنها موثر است، اشاره کرد. 
است. شورای  دانشجویی  یا  مانع خرد  دوم،  مانع   
تحقق  هدفش  که  تشکلی   عنوان  به  صنفی، 
بدنه ی  حمایت  نیازمند  است،  دانشجویان  حقوق 
دارد  وجود  که  مسئله ای  اما  است.  دانشجویی 
عدم  دلیل  به  دانشجویان،  از  برخی  که  است  این 
آشنایی با ماهیت شورای صنفی و بعضا سوءظنی 
که نسبت به آن دارند، از آن حمایت نمی کنند و 

 حتی در مواردی به مقابله ی با آن می پردازند. 
 در صورتی که بدون شک همراهی و یا نقد سازنده 
از عملکرد شورای صنفی و یا هر تشکل دانشجویی 
دیگری می تواند منجر به تقویت نیروهای داوطلبی 
شود که در این نهادها فعالیت می کنند و در نتیجه 
تحقق اهداف مورد نظر دانشجویان را تسریع کند 
و نوید بخش روزهایی بهتر برای دانشکده ی علوم 

اجتماعی باشد.   

	لزوم	تامل	در	رابطه	ی		
						استاد-	دانشجو

ابراز اولیه ی احساس دانشجویان، شرایط، به هیچ ادامه از صفحه ی اول
روی مانند گذشته نیست. از این پس باید وقایع  را 
در بستِر نوینی دید که ناظر بر خواست دانشجویان 
رخدادهای  پیش بینی  است.  یافته  سازمان 
بدنه ی  خواست  دید  باید  و  است  ناممکن  آینده 
دانشجویی، چگونه در شرایط دست خواهد برد. اما 
به  رفتار  شدِن  ناممکن  نیست،  تردید  محِل  آنچه 
دیگر  بودیم.  آن  اینجا شاهد  تا  است که  شیوه ای 
نمی توان از دانشجویانی که به آنها می گویند: »تو 
غلط کردی سواال رو بردی بیرون، تو بیجا کردی 
دغدغه ی  داشت.  سکوت  انتظار  بیرون«  بردی 
ایجاد شرایط  برای  است  اولیه  تالشی  نیز  نگارنده 
استاد  رابطه ی  به  باید  مورد.  این  در  بحث  امکان 
– دانشجو به دیدهای انتقادی)درمعنای عام کلمه( 
نگریست و اندک اندک، زبانی دقیق برای پرداختن 
این  یافت.  این موضوع  ابعاد و سطوح مختلِف  به  
و  امکانات  به  توجه  با  و  هدف  همین  با  نیز  متن 

شرایط موجود در این لحظه، تولید شده است.

محمد حسینی

ادامه در صفحه چهار

نبودم  استاد  »اگه  بگوید:  که  داشت  انتظار  استاد 
سوتت می کردم« زیرا تنها حالتی که کسی بتواند 
اینگونه با یک دانشجو صحبت کند، این است که 
استاد باشد در غیر این صورت )یعنی اگر کسی در 
جایگاه استاد تربیت کننده نباشد و چنین چیزی 
به زبان آورد( باید انتظار واکنشی جز از سکوت  و 
باشد. بدیهی است  نهایتا ترک کالس را داشته  یا 
»شیوه ی  با  استاد  »عمِل«  نکات،  این  رعایت  با 
بی تردید  و  بوده  سازگارتر  وی  گفتِن«  سخن 
مقدماِت شفافیت مطلق و رعایت صداقِت کامل را 

 در رفتار این بزرگان فراهم خواهد آورد. 
مختصات  در  رویدادها  اما،  دیگر  سویه ی  در 
دیگری، فهم و نشانه گذاری می شوند. دانشجویانی 

و  آمده  ستوه  به  رابطه ای  چنین  تحمل  از  که 
)اخالقی  مشخصاِت  با  کالسی  در  نشستن  حتی 
تلقی  خویش  به  توهینی  را  کنونی  آموزشی(  و 
برآمده  خود  نظرات  ابراز  پی  در  ایشان  می کنند. 
بازنخواهند  خویش  تصمیم  از  روی  هیچ  به  و 
فردی  )تمامیت(  هویِت  از  می کنند  تالش  گشت. 
و جمعی خود دفاع کنند. جلساتی برگزار می کنند، 
متونی تولید می کنند و در کل بر چهره ی زمخِت 
باید  می کنند.  وارد  خراش  موجود،  رسمِی  فضاِی 
توجه داشت ادامه ی رفتاِر سلسله مراتبی و خشِن 
کنونی، به سازش ناپذیرِی مطلِق دانشجویان خواهد 
اتفاقات  ساده ترین  حتی  صورت  این  در  انجامید. 

 نیز به بحرانی حل ناشدنی بدل خواهد گشت.  
در پایان باید ذکر کرد شکاِف پیش گفته، احتماالً 
آنچه  داد.  نخواهد  رخ  عمقی  چنان  با  گاه  هیچ 
به  استادی  مقام  در  کسی  هر  توجه  دارد  اهمیت 
داده  روی  اخیر  مدت  در  که  است  اتفاقاتی  تمام 
است. تاکید بر این نکته ضروری است که پس از 

برگزاری  با   93 ماه  اردیبهشت  از  شورای صنفی 
انتخاباتی پس از 3 سال تعلیق، فعالیت خود را آغاز 
کرد. از ابتدای فعالیت، در شورای صنفی با دو نیاز 
این  هم  همچنان  متاسفانه  که  بودیم  روبرو  عمده 
فراهم  و  ایجاد  اول،  نیاز  نشده اند.  برطرف  نیازها 
شروع  برای  حداقلی  امکانات  تمام  مجدد  کردن 
تدریج  به  بایست  می  که  بود  تشکل  یک  فعالیت 
امکانات  از  کرد.  تالش  آنها  نمودن  فراهم  باب  در 
و موضوعات بسیار جزئی از قبیل ُمهر شورا ، تابلو، 
پیگیری  و  اتاق  تا  گرفته  کامپیوتر  و  صندلی  میز، 
عنوان  به  قبیل.  این  از  مسائلی  و  نشریه  مجوز 
از  تهیه مجدد مهر شورای صنفی پس  برای  مثال 
تهیه  به  موفق  هفته   3 در  فراوان  آمدهای  و  رفت 
ی آن شدیم. ) فرآیند باطل کردن لوگوی قدیمی 
دانشکده  فرهنگی  معاونت  از  نامه  تهیه ی  شورا، 
و  امکانات  سایر  به  را  کوچک  مثال  همین   )  ... و 

 موضوعات از این دست نیز تعمیم دهید. 
موارد  این  که  اهمیتی  دلیل  به  روی  هر  به  اما   
هم  آینده  در  و  داشتند  بروکراتیک  روال های  در 
به  کرد  خواهند  فعالیت  شورا  این  در  که  کسانی 
بودیم.  آنها  کردن  فراهم  از  ناگزیر  دارند،  نیاز  آنها 
از گذشت سه  احیای شورای صنفی پس  واقع  در 
بسیار  و  دوم  نیاز  بود.  آن  پایه گذاری  مانند  سال، 
مهمتری که پیش روی شورای صنفی بود، آگاهی 
در مورد ماهیت شورا و جذب و آشنایی دانشجویان 
بود. دانشجویانی که طی سه سال اخیر وارد محیط 
شورای  تعلیق  و  انفعال  با  شده  بودند،  دانشکده 
صنفی مواجه بودند و در نتیجه شناختی نسبت به 
این تشکل و فعالیت های آن نداشتند. از طرف دیگر 
با  آغاز فعالیتمان، با فضای دانشکده ای روبرو بودیم 
فعالیت های  واسطه ی  به  که  را  سابق  انسجام  که 

 شورای صنفی ایجاد شده  بود، دیگر نداشت. 
با   93 اردیبهشت  از  را  فعالیت هایمان  بنابراین   

گلستان،	باب	نهم؛	در	مشقت	
انتخاب	واحد

هانیه کلهر

فرض کنید پس از پایان آزمون فراموش کردید که 
برگه سوال را به استاد تحویل دهید و به صورت کامال 
با برگه ی امتحان از جلسه خارج شدید. در  ناخواسته 
این شرایط چه امکان هایی فرا روی شما قرار دارد؟ در 
درس  استاد  قول  از  باید  موضوع  تشریح  برای  و  ابتدا 
برگه ی  با  کردی«  »غلط  که شما  کنم  مربوطه عرض 
کردید  »بی خود«  شما  شدید.  خارج  جلسه  از  سوال 
حواستون نبوده! مگر اینجا خانه ی خاله جانتان است؟! 
نه جانم! اینجا دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
کلی  شما  امثال  و  شما  که  است  جایی  اینجا  است. 
درس خوانده، تست زده اید، تا به آن راه یافته اید. اینجا 
جدیدترین  روی  از  همه  هستند؛  روز  به  همه  اساتید 
بر  اصل  اینجا  در  می کنند.  تدریس  جهانی  منابع 
شایستگی هایشان  روی  از  همه  است.  شایسته ساالری 
است که در این مکان مقدس گرد آمده اند. برای طرح 
همان سواالتی که شما دوست عزیز ناخواسته با آن از 
جلسه خارج شده اید، ساعت ها زمان صرف شده است. 
اساتیدش  که  دانشگاه هاست  آن  از  اینجا  کردید  فکر 
کنند؟!  طرح  سوال  امتحان  برای  می کنند  فراموش 
دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  اینجا  عزیزم!  نه 

 تهران است، قطب علوم اجتماعی کشور!  
می پردازیم.  بحث  ابتدای  سوال  همان  به  حاال 
از  سواالت  برگه  با  و  کردید«  »غلط  شما  اگر 

 جلسه خارج شدید، چه می توانید بکنید؟ 
سواالت  که  منابعی  قدمت  به  توجه  با  مثال  برای 
برگه ی  سواالت،  خود  قدمت  و  شده  طرح  آنها  از 
پس  دارد.  را  نفت  به  شدن  تبدیل  پتانسیل  مذکور 
می توانید،  که  هرجایی  در  و  بروید  شما  است  بهتر 
برگه  و  بکنید  چاله  یک  دانشکده  پشتی  حیاط  مثال 
بزنید،  چاه  هم  بعد  سال  چند  بگذارید.  آن  درون  را 
است  درست  ببرید.  را  حالش  و  کنید  استخراج  نفت 
این  بازهم  اما  نفت کاهش شدیدی داشته،  که قیمت 
از  پس  را  نفت  می توانید  شما  نیکوست.  بسیار  کار 
این  زخم های  بر  باشید  مرهمی  و  بفروشید  استخراج 

 دانشکده همواره مواجه با کمبود بودجه! 
نمی خواهید  و  هستید  حوصله ای  کم  آدم  اگر  یا 
هم  دیگری  گزینه های  کنید،  صبر  سال  چندین 
بدهید  را  سوال  برگه ی  می توانید  شما  دارد.  وجود 
حاصل  بگیرید،  زیبا  قاب  یک  برایش  کنند،  تذهیب 
کنید  اهدا  دانشکده  افتخارات  از  سندی  عنوان  به  را 
با  نیست  واقعا حیف  ریاست.  کنفرانس بخش  اتاق  به 
بودجه ی کالنی که صرف احداث این اتاق با شکوه شده 
جلوی  ما  هرحال  به  باشند؟!  لخت  دیوارهایش  است، 
برایمان  که  هم  روز  هر  داریم.  آبرو  خارجی  مهمان 

 مهمان خارجی می آید؛ زشت است واقعا. 
دارید،  سر  در  شومی  اهداف  اگر  ناکرده  خدای  یا 
می توانید برگه سواالت را با قیمت کالن به دانشگاه های 
مطرح جهان بفروشید و با درآمد حاصل، بروید کانادا 
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