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با دروس عمومي چه كنيم؟
 سيد مهدي طالبي* 

اغلب دانش��جويان، دروس عمومي را دروسي نمره آور 
مي دانند. دانش��جويان رش��ته هاي فني اين دروس را 
براي فرار از مشروطي و باال بردن معدل ترمشان انتخاب 
مي كنند و البته دانشجويان علوم انساني هم همين نگاه 
را دارند با اين تفاوت كه اين دروس مي تواند يك نمره 20 

به كارنامه ترم آنها بيفزايد. 
در واقع اين دروس بيش از آنكه در ميان دانش��جويان 
اهميت محتوايي و كاربردي داشته باشند بيشتر جنبه 
نمره آوري آنها در نظر گرفته مي ش��ود. اما سؤال اصلي 
اينجاست كه چرا در ميان دانش��جويان چنين نگاهي 
به اين دروس وجود دارد؟ دروسي كه با اضافه شدن آن 
به سر فصل هاي دانشگاهي قرار بود دانشگاهي اسالمي 
به وجود بياورند اما نتوانس��ته اند چنين تغييري را رقم 
بزنند.  يكي از اصلي ترين داليلي كه عموم دانشجويان در 
ناموفق بودن و عدم اقبال به اين دروس مطرح مي كنند، 
اس��اتيد اين دروس هس��تند كه به عقيده دانشجويان 
نمي توانند دانشجو را اقناع كنند و پاي يك بحث منطقي 
با دانشجويان بنشينند. البته اس��اتيد خوب و با دانش 
هم در زمينه دروس عمومي پيدا مي ش��ود اما ش��ايد 
تعدادشان كم باشد.  اشكال ديگر، منابع اين دروس يعني 
كتاب هاست. اين كتب غالباً به جاي اينكه كاربردي باشد 
بيشتر حجيم و پرمطلب اس��ت. به عنوان مثال آنها كه 
اهل معارف اخالقي و ديني هستند روزي نصف صفحه 
معارج الس��عاده مال احمد نراقي را مي خوانند و پس از 
آنكه توانستند آن را در عمل به كار ببندند سراغ نصفه 
ديگر صفحه مي روند. اما درس آيين زندگي حداقل 200 
صفحه كتاب است كه مانند درس رياضيات و فيزيك و... 
بايد در آخر ترم تمام سرفصل هايش پوشش داده شود 
و كس��ي هم كار به اين موضوع ندارد كه آيا اين كتاب و 
درس در زندگي دانشجو اثري دارد يا ندارد؟ و دقيقاً كار 
از همين جاست كه خراب مي شود؛ دانشجو كه مي بيند 
معيار برخورد در ساير دروس و دروس عمومي- اسالمي 
يكي است و فقط نمره آن معيار موفقيت در آن است يك 
ترم يك خط در ميان به كالس مي رود و يك شب امتحان 
تا صبح كتاب را چند دور مي خواند و نهايتاً در ميانه ترم 
يك كنفرانس كه زحمت آن را از يافته هاي سرچ گوگل 
كشيده  اس��ت مي دهد تا بتواند يك نمره درخشان در 
كارنامه ترم خود ثبت كند! اين گونه است كه اين دروس 
تأثيري بر دانشجوي دانشگاه اسالمي ندارد و دانشجو را 

هم كالفه مي كند كه اين درس به چه كار من مي آيد؟
شايد بهتر باش��د در نظام دانش��گاهي براي اين دروس 
فكري شود تا عالوه بر جنبه درسي آن مسئله كاربرد آن 
در زندگي دانشجو نيز مطرح و به كار بسته شود تا بلكه 

يك گام به تحقق دانشگاه اسالمي نزديك تر شويم. 
* دانشجوي علوم سياسي دانشگاه شاهد

تريبون دانشجويي

دولت يازدهم به فضا نمي انديشد

سقوط ماهواره هاي دانشجويي در آبگوشت بزباش!

در مفاهيم غربي تشكيك كنيد!
بايد مغزهاي متفكر اس��تاد و دانش��جوي ما بسياري 
از مفاهيم حقوقي، اجتماعي و سياس��ي را كه شكل 
و قال��ب غربي آنه��ا در نظر بعضي مث��ل وحي ُمنزل 
است و نمي ش��ود درباره اش اندك تشكيكي كرد، در 
كارگاه هاي تحقيقاتى عظي��م علوم مختلف حالجي 
كنن��د؛ روي آنها س��ؤال بگذارند؛ اي��ن جزميت ها را 
بشكنند و راه هاي تازه اي بيابند؛ هم خودشان استفاده 
كنند و هم به بشريت پيشنهاد كنند. امروز كشور ما 
محتاج اين اس��ت؛ امروز انتظار كش��ور ما از دانشگاه 
اين است. دانشگاه بايد بتواند يك جنبش نرم افزارى 
همه جانبه و عميق در اختيار اين كش��ور و اين ملت 
بگذارد تا كس��اني كه اه��ل كار و تالش هس��تند، با 
پيش��نهادها و با قالب ها و نوآوري هاي علمى خودي 
بتوانند بناي حقيقي يك جامعه آباد و عادالنه مبتني 
بر تفكرات و ارزش هاي اس��المي را ب��اال ببرند. امروز 

كشور ما از دانشگاه اين را مي خواهد...
من مي خواهم محيط دانش��گاه و جوان دانش��جوي 
خودمان را توجه بدهم كه مواظب تئوري هاي وارداتي 
غربي كه هيچ هدفي جز حف��ظ آن روابط تحكم آميز 
غرب با كشورهايي از قبيل كش��ور ما را ندارد، باشند. 
البته تحت نام هاي مختلف، بسيار حرف ها زده مي شود، 
اما هدف يك چيز بيشتر نيست. اين انقالب و اين نظام 
و اين حركت عظيم مردمي آمده و اين سلطه و اتوريته 
تحكم آميز غربي را در اين كشور شكسته است. امروز در 
كشور ما ارزش هاي غربي به صورت قانوني و رايج وجود 
ندارد. امروز دادن منافع كشور به بيگانگان، در كشور 
ما يك امر مذموم محسوب مي شود. امروز سفره اي را 
كه با هزاران طمع در اين كشور پهن كرده بودند – به 
خصوص امريكايي ها - جمع شده مي بينند. اين براي 
مراكز قدرت و تس��لط جهاني، خسارت كمي نيست. 
براي برگرداندن اوضاع به صورت قبلي چكار كنند؟... 
لذا به جنگ فرهنگي متوسل شدند. جنگ فرهنگي كار 
آساني نيست؛ كار زبدگان است. لذا زبدگان مي نشينند 
فكر مي كنند و نسخه مي نويسند و متأسفانه عده اي هم 

در داخل همان ها را رله مي كنند!  
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كالم رهبر

نويس�ندگان و نمايشنامه نويس�ان همواره 
تراژدي ها را در ذهن خ�ود خلق مي كنند يا 
از روي فجايعي رخ داده در تاريخ، بازنويسي 
مي كنند. تولس�توي بزرگ در جنگ و صلح 
به بازآفريني فجايع ناشي از هجوم ناپلئون 
به روس�يه پرداخت�ه و توانس�ته از دل يك 
واقعه دردناك، عظمت ملت روس را نمايان 
كند. ديگراني هم بوده اند ك�ه با قوه خيال، 
به آفرينش تراژدي هايي در متن رمان هاي 
بلند پرداخته ان�د. تراژدي ه�اي تاريخي و 
واقع�ي اما هميش�ه اينقدر ك�ه در كتاب ها 
آشكار ديده مي ش�ود، قابل لمس نيستند. 
به زباني ديگر، ممكن است مردمي با وجود 
حضور در متن يك تراژدي ب�زرگ، متوجه 
عمق و عظمت آن نشده باش�ند. اين تاريخ 
اس�ت كه بعدها درباره ابع�اد مختلف وقايع 
قضاوت خواهد كرد. افول قابل تأمل رش�د 
علمي ايران طي چهار سال اخير را مي توان 
يكي از همين دس�ت وقايع به ش�مار آورد. 
طبق برآوردهاي جهاني از ميزان رش��د علمي 
ايران در دهه 80، ما بايد در س��ال 2018 رتبه 
چهارم توليد علم دنيا را به خود اختصاص داده 
باشيم، حال آنكه اكنون در سال 2016، هنوز 
در رتبه 19 باقي مانده ايم! اين مسئله البته ابعاد 
متعددي دارد كه واكاوي تمامي آنها از حوصله 
اين گزارش كوتاه خارج است. بررسي آمارهاي 
مراكز معتبر بين المللي نشان دهنده آن است كه 
رشد علمي ايران در سال 2015، مقدار منفي 
هش��ت و نيم درصد را به خود اختصاص داده 
است! حوزه فضايي جزو معدود حوزه هايي است 
كه عمق ركود و عقبگرد در آن به مراتب قابليت 
لمس و مشاهده بيشتري داشته است. در حالي 
كه پيش از اين ايران با رش��د سريع و پرشتاب 
در حوزه عل��وم فضايي، در رده 8 كش��ور برتر 
جهان در اين زمينه قرار گرفته بود، حاكميت 
دولت يازدهم بر اركان اجرايي كش��ور، به طور 

محسوسي باعث توقف اين روند شده است. 
در سال هاي گذشته، برنامه ريزي و طراحي براي 
ساخت ماهواره دانش��جويي، يكي از نمودهاي 
بارز رش��د قابل توجه اي��ران در اي��ن حوزه به 
شمار مي رفت و ماهواره هاي شريف ست، علم 
و صنعت و ناهيد- كه توس��ط دانش��جويان و 
محققان دانشگاه هاي ش��ريف، علم و صنعت و 
اميركبير در دست اجرا بودند- از مهم ترين اين 
پروژه ها محسوب مي شدند. با اين وجود، چند 
سالي هست كه خبري از اتمام ساخت يا پرتاب 
آنها نيست. ماهواره شريف س��ت يك ماهواره 
دانش��جويي اس��ت كه قرار بوده ب��ا ماهواره بر 
بومي س��فير يك B به فضا پرتاب شود و پس 
از پرت��اب در ارتفاع 500 كيلومتري از س��طح 
زمين قرار گيرد. شريف ست كه حاصل زحمات 
و تالش هاي بيش از 100 نفر از دانش��جويان، 
دانش آموختگان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه 

صنعتي شريف اس��ت، قرار بوده در روز 2 آذر 
ماه سال 92 به س��ازمان فضايي ايران تحويل 

داده شود. 
مراسم اين تحويل پس از روي كار آمدن دولت 
يازدهم، بدون اعالم دليل كنسل شد و از   همان 
زمان شايعاتي پيرامون شريف ست به وجود آمد 
كه هنوز هم رفع ابهام نشده است. روستا آزاد، 
رئيس وقت دانشگاه شريف در آن مقطع گفته 
بود نمي داند چ��را ماهواره شريف س��ت هنوز 
پرتاب و حتي رونمايي هم نشده است! محمد 
ش��ريعتمداري، معاون اجرايي رئيس جمهور، 
آبان ماه 93 و پس از باال گرفتن بحث ها بر سر 
تعلل در پرتاب شريف ست باالخره به نمايندگي 
از دولت ب��ه ميدان آمد و  گفت: »شريف س��ت 
22بهمن ماه به فضا پرتاب مي شود!« بعدها اين 
وعده از سوي مسئوالن س��ازمان فضايي البته 
تكذيب ش��د. در اين فضا، برخي كار شناس��ان 
معتق��د بودند دول��ت مي خواهد س��روصداي 
پيشرفت علمي كشور را بخواباند تا كشورهاي 
1+5 حساس نشوند و در روند مذاكرات خللي 
ايجاد نش��ود. با مطرح ش��دن بحث انحالل و 
كوچك س��ازي س��ازمان فضايي، اين گمانه ها 
تقويت ولي همزم��ان و به ص��ورت تلويحي از 
سوي مسئوالن دولتي تكذيب شد. با اين حال، 
تا كنون خبري از پرتاب شريف س��ت نيس��ت 

كه نيست! 
ماهواره علم و صنعت، ديگر ماهواره دانشجويي 
ايران ب��ود كه پ��س از روي كار آمدن حس��ن 
روحاني در پرده ابهام فرو رف��ت. جبل عاملي 
رئيس سابق اين دانش��گاه حمايت بسياري از 

محققان س��اخت اين ماهواره داشت. در دولت 
يازدهم نام ماهواره به تدبي��ر تغيير يافت ولي 
اين ماهواره هم با وجود اينكه به سازمان فضايي 
تحويل داده ش��ده، هنوز صحبت��ي از پرتابش 
نيست. ماهواره ناهيد، محصول ابتكار و خالقيت 
دانشجويان دانشگاه اميركبير نيز به سرنوشتي 
مشابه دچار شده اس��ت و براي پرتاب آن تعلل 
مي شود. رهايي رئيس سابق دانشگاه اميركبير 
بار ها گفته ب��ود كه ماهواره ناهيد به س��ازمان 
فضايي تحويل شده و آنها هستند كه بايد براي 
پرتاب تصميم گيري كنند! بدين منوال، برخي 
ماهواره هاي دانش��جويي كه از سال 92 آماده 
پرتاب هستند در سال 95 هم پرتاب نشده اند 
تا كارشناس��ان هوافضا نااميدانه وضعيت اين 

ماهواره ها را دنبال كنند. 
اين در حالي اس��ت كه در دولت گذشته حوزه 
فضايي به عنوان يك س��ازمان زير نظر رياست 
جمهوري قرار گرفته بود تا با تأكيد بيشتري به 
اين حوزه پرداخته شود ولي در دوره جديد پس 
از بحث ها و حواش��ي ايجاد شده، حوزه فضايي 
از زيرمجموعه رياس��ت جمهوري خارج شده، 
به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات منتقل 
شد. در فضاي كنوني، مباحث فضايي به چند 
نهاد س��پرده شد و اين امر دس��ت مسئوالن را 
براي ارائه پاسخ هاي مبهم و پاس دادن وظايف 
به نه��اد ديگر به ميزان زيادي باز كرده اس��ت. 
هر چه هس��ت، فعاًل خبري از رسيدن ايرانيان 
به ثريا نيس��ت! رهبر فرزانه انق��الب به عنوان 
پيشقراول حركت علمي كشور در ابعاد مختلف، 
طي سال هاي گذشته مكرراً نسبت به روند كند 

شدن رشد علمي كشور هشدار داده اند، گوش 
مس��ئوالن ولي گويا بدهكار نيست. در مقابل، 
عمده تالش مسئوالن دولت يازدهم بر توجيه 
كاهش رشد علمي كشور و نسبت دادن آن به 
دولت قبل متمركز شده اس��ت. اينها اما بعيد 

است چيزي از واقعيت را تغيير دهد!
رهبر انقالب مهرماه س��ال جاري نيز در ديدار 
جمعي از نخبگان جوان كشور اظهار داشتند: 
»يك نكته  ديگر اين اس��ت كه گزارش هايي به 
من مي رس��د كه بعضي از طرح ه��اي كالن در 
موضوعات تحقيقاتي مهم مثل هوافضا، ماهواره 
و امث��ال اينها، دچار توّقف يا لنگي اس��ت؛ اين 
من را نگران مي كند... مس��ئوالن توجه كامل 
كنند كه اين گون��ه طرح هاي مهم مطلقاً نبايد 
كند، نيمه تعطيل يا متوقف شود، زيرا با ايجاد 
خسارت علمي، دانش��مندان جوان را مأيوس 
مي كند و اين خطر بسيار بزرگي است.« به نظر 
مي رسد اين خطر بزرگ را البته مسئوالن دولتي 
حس نكرده، بلكه از آن استقبال هم مي كنند. 
طبيعتاً وقتي مشاور ارشد رئيس جمهور معتقد 
باشد: »اگر قرار باش��د تعرفه واردات برداشته 
ش��ود، در هيچ صنعتي به جز آبگوشت بزباش 
و قرمه سبزي، در هيچ تكنولوژي توليد رقابتي 
و برتري نخواهيم داشت«، ما نيازي به ماهواره 
دانشجويي هم نخواهيم داشت. تاريخ البته بعيد 
اس��ت بين چنين تفكري با تفكر شاهان قاجار 
تفاوتي قائل شود. تراژدي اما در هر صورت در 
حال رقم خوردن اس��ت! ماهواره هاي نخبگان 
ايراني در ديگ آبگوشت بزباش آقايان زمينگير 

شده است. 

 اكبر شهبازي  
وقت�ي تحصيالت تنه�ا گري�زگاه رهايي از 
گورخوابي اجتماعي باشد و مدرك تنها دليل 
براي ارتق�اي طبقه اجتماع�ي تلقي گردد، 
طبيعي است كه بنگاه هاي مدرك پراكني نيز 
كارشان سكه مي شود. بنگاه هايي كه گاه لقب 
»آزاد« مي گيرند و پسوند دانشگاه! را نيز با 
خود يدك مي كشند و »شهريه« مي گيرند و 
كتاب هايشان را مي فروشند و ادعا دارند از 
نور »پيام مي دهند« در س�اختمان دوطبقه 
دو بر در روس�تايي كه تازه بخش شده است 
و اهالي، بنرهاي تبديل روستا به بخش را در 
كنار افتتاح دانشگاه ش�ان نص�ب كرده اند. 
وقتي پول نداش�ته باش�ي براي بهتر شدن 
مجبوري مدرك بگي�ري، پس ثروت مقدمه 
علم اس�ت و علم ه�م علت ثروت اس�ت و 
هم معل�ول آن! م�درك علم نم�ي آورد، اما 
احتماالً موجبات كسب ثروت شود آن هم در 
بوروكراسي بد قواره اي كه استعدادها همواره، 
ابت�دا در داالن ت�و در توي روابط و س�پس 
مدارك گم ش�ده اند! پس احتماالً علم بهتر 
از ثروت نيس�ت، اما مدرك بهتر علم است. 
امسال حدود 500هزار نفر ليسانس در دست 
و توبه بر ل�ب، س�ايت sanjesh. org را باز 
كردند و براي ارشد شدن سريال 16رقمي را 
از يكي از بانك هاي عضو شبكه شتاب خريده 
و عكس بزرگ تر شده نسات دوره ديپلم خود 
را اسكن كردند تا ش�ايد با ارشدشان كاري 
پيدا كنند، حاال كه با ليسانس پيدا نكرده اند 
و براي دكتر ش�دن نيز تب و ت�اب افزون تز 
است آنها هم كد سريال16رقمي مي خرند. 

چه انتظاري است از اين همه دكتر و مهندس؟ 
وقتي دانشكده فني تهران و دانشگاه شريف را 
داريم، اما هنوز پرايد تولي��د مي كنيم و وقتي 
شركت هاي خودرو ساز داريم و دانشگاه شريف 
و تهران را ه��م داريم؟ اصاًل اينه��ا را براي چه 
داريم؟ اينها چه ارتباطي به هم و با هم دارند؟! 
مگر قرار نيست دانشگاهي ها مسائل صنعتگران 

را حل كنند و صنعتگران بهبود كاالهايشان را 
به دانشگاه بسپارند؟

راس��تي چرا هنوز داريم پرايد توليد مي كنيم؟ 
ارتقاي صنعت پرايد سازي آيا همه در ديزاين و 
طراحي چراغ هاي جلو و عقب خالصه مي شود؟ 
راستي چرا در سال، 25 هزار كشته در جاده ها 
مي دهيم؟ چرا دانشگاه براي اين مسئله كاري 
نمي كند ؟ چرا دانشگاه به طرف صنعت نمي رود 

و بالعكس؟
مگر بزرگ ترين دانشگاه هاي دنيا هزينه خود 
را از پروژه ه��اي صنعتي تأمي��ن نمي كنند؟ 
اينگونه است كه بنز سال 2015با بنز 2016 
متف��اوت مي ش��ود ام��ا پرايد و پ��ژو داخلي 
توليد88 با پرايد و پژو 95 فقط چراغ هاي شان 

عوض مي شود!
دانشجوي دانشكده علوم اجتماعي خودكشي 
مي كند و دانشجويان و اساتيد همين دانشكده 
»خودكشي دوركيم« را مي خوانند و دانشجوي 
ديگري خودكش��ي مي كند و بازه��م دوركيم 
مي خوانند، ن��رخ ط��الق از 50 درص��د عبور 
مي كند و دانش��جويان روانشناس��ي دانشگاه 
تهران همچنان در پي تحلي��ل فرويدي از برج 
آزادي و برج ميالد هستند! اصاًل روانشناسي و 

جامعه شناسي چكار دارند به طالق و باال رفتن 
سن ازدواج و اعتياد و...؟

دانش��كده حقوق چ��ه دخلي دارد ب��ه دعاوي 
گسترده و پرونده هاي تلمبار شده در دادسراها؟ 

علوم سياسي چه كار دارد به فجايع برجام؟
رسالت چيز ديگري است هم براي استاد و هم 
براي دانشجو، استاد بايد ارتقا پيدا كند و براي 

ارتقا بايدISI بدهد به زبان آنگالساكسون ها. 
آخر آن بندگان خدا هم جامعه شان پر است از 
اختالالت و مشكالت و اس��تاد ايراني با هزينه 
جمهوري اسالمي بايد علمي ترين مقاله خود را 
تقديم دشمن ترين ها كند بي هيچ چشمداشتي 
و بوروكراسي سيستم آموزش��ي نيز ارتقا را در 
همين تقديم كردن ها بداند و ارج نهد اينگونه 

ساختارها را. آخر »بندگان خدا گناه دارند.«
رسالت دانش��جوي درس��خوان هم چيز ديگر 
است. دانش��جوي درس��خوان مي خواند تا اگر 
به خارج نرفت، هيئت علمي شود و ISI بدهد 
و اس��تاد تمام ش��ود و تقديم كن��د او هم مثل 
استادهايش. دانشجوي زرنگ درس نخوان هم 

كه تكليفش مشخص است... 
اين وضعيت در بهترين دانش��گاه هاي كش��ور 
اس��ت دانش��گاه هايي مثل تهران، ش��ريف و 

عالمه و صدالبته احتماالً اوضاع درانتفاعي ها و 
غيرانتفاعي ها و ايضاً آزادي ها و پيام نوري ها بهتر 
است، خصوصاً شعباتي كه بخش شدن شهرشان 

با افتتاح دانشگاه شان همزمان شده است. 
پس بهتر همان كه مربي استاديار شود و حقوق 
و مزايايش باالت��ر رود و مقال��ه ISI او اوضاع و 
مس��ائل ديگران را بررس��ي كند و ما همچنان 
پرايد توليد كني��م و دوركيم و وب��ر بخوانيم و 
شاهد خودكش��ي ها و زلزله شكست اخالق در 
جامعه باشيم... دانشگاه را چكار به جامعه و ايضاً 

جامعه را چه صنمي با دانشگاه؟
خدا كارمندان محصل و شهريه هايش��ان را از 
دانشگاه و دانشگاه را از كارمندان محصل و غير 

محصل نگيرد. 
جامعه شناس را چكار به حاشيه نشيني؟ اصاًل 
گور پ��در گورخواب ها... دانش��كده هاي فني و 

صنعتي ربطي به پرايد ندارند. 
دانشگاه بايد فربه تر ش��ود. بايد مدرك بدهد، 
چراكه سيستم، مدرك كم دارد و همه چيز آرام 
است و همه خوشبختند. و دانشگاه در اعطاي 

مدرك موفق و مؤيد است. 
همه راضي اند چه آنها كه مدرك مي دهند و چه 

آنها كه مدرك مي گيرند با شهريه. 
آنقدر خروج��ي علمي برخي دانش��گاه ها زياد 
شده است كه در دسته دو ليگ كبدي و سپك 
تاكراي بانوان به اس��م دانشگاه تيم دارند و اين 
يك موفقيت بزرگ اس��ت. اين مگر رس��الت 
نيست؟ اين مسئله مهمي است، كور شود چشم 

تازه به دوران رسيده هايي كه اينها را نبينند. 
مرگ بر آنهايي كه با وقف برخي بنگاه هاي علمي 

مخالفند مرگ بر... 

پي نوشت: موضع اين نوشتار به هيچ وجه زير 
سؤال بردن دس��تاوردهاي ش��گرف علمي در 
حوزه هاي مختل��ف علوم تجرب��ي و نانو، علوم 
انساني، مهندسي و... نيست و تالش هاي اساتيد 
و دانشجويان اين رشته ها همواره مورد تقدير 
و البته مشاهده بوده اس��ت، ناگزير نگاه شايد 

انتقادي، خشك و  تر را با هم مي سوزاند گاهاً!

حسن رضايي
   گزارش 

من مدرك مي دهم پس هستم
اندر حكايت توليد انبوه فارغ التحصيل!

روانشناسی رشد
 مريم رضوي

چادرم را مي چپانم توي لباسشويي و تنظيم مي كنم روي 30 
دقيقه و شروع مي كنم به حس��اب و كتاب كردن كه تا چادر 
شسته ش��ود مي توانم 10 صفحه ديگر از كتاب »روانشناسي 

رشد« را بخوانم. 
مايع لباسشويي را توي مخزن مخصوصش مي ريزم و با خودم 

تكرار مي كنم »زياد شد«.
كتاب را باز مي كنم و يك ليوان قهوه براي خودم مي ريزم كه 
جلوي بيهوش ش��دن احتمالي ام را بگيرد. هم��ه  كارها را در 
نهايت بي س��رو صدايي انجام مي دهم كه مبادا شازده مان از 
خواب بيدار شود. پس��رك به زور خوابش برده. اين روزها كه 
تازه راه افتاده انگار كه جهان را يك جا تقديمش كرده باشند، 
هيجان كشف كردن دارد. به تمام سوراخ سنبه هاي خانه سرك 
مي كشد و حتماً چيزي پيدا مي كند كه با دهانش آن را بچشد 
و بشناسد، هر چه را به ذهنم رسيده از سر راهش جمع كرده ام، 
اما با اين حال تمام وقتم مشغول دويدن و راه رفتن و مراقبت 
از پسرك هس��تم كه مبادا آسيبي به او برس��د. در اين حال، 
لذت كش��ف و هيجان راه رفتن و قدم گذاشتن در مسير تازه، 
بي خوابش كرده است و در مقابل خوابيدن مقاومت مي كند.  
حسن از خواب بيدار مي شود و سرك مي كشد توي آشپزخانه 
و پچ پچ مي كند كه »تو هنوز نخوابيدي؟« اش��اره مي كنم به 
كتاب كه يعني امتحان دارم. خيره و خواب آلود نگاهم مي كند 
و مي گويد: »از پا مي افتيا، چش��مات قرمز شده حسابي، چند 
ش��به نخوابيدي؟« منتظر جوابم نمي ماند. ليوان آبش را سر 

مي كشد و به اتاق برمي گردد. 
كتاب را باز مي كنم كه صداي ارور ماش��ين لباسشويي بلند 
مي ش��ود، مايع لباسش��ويي را زياد ريختم و حاال آنقدر كف 
كرده كه ماش��ين نمي تواند درست و حس��ابي آب كشي اش 
كند. خاموش و روشنش مي كنم و مي ايستم كه ببينم دوباره 

راه مي افتد يا نه. 
برمي گردم به كتاب و قهوه را هورت مي كشم، خط مي كشم زير 
اولين جمله  مهمي كه مي خوانم و فكر مي كنم شايد بهتر باشد 
آبي به صورتم بزنم. آنقدر خسته ام كه فكر رسيدن تا روشويي، 
خسته ترم مي كند. صداي گريه پس��رك، يعني گرسنه شده 
و موقع ش��ير خوردنش اس��ت. كتري برقي را روشن مي كنم 
و مي دوم س��مت اتاق كه هم آرامش كنم هم شيشه شيرش 
را پيدا كنم. پسركم سرحال و قبراق توي بغلم لبخند مي زند. 
مي بوسمش و دوتايي برمي گرديم به آشپزخانه، مي گذارمش 
روي زمين، دستش را مي گيرد به پايه هاي ميز و سعي مي كند 
برود برسد به توپش كه زير ميز قايم شده، انگار نه انگار نصف 
شب است، ذوق مي كند و با هيجان قدم برمي دارد. شير را روي 
دستم امتحان مي كنم كه زياد داغ نباشد، مطمئن كه مي شوم، 
فرزندم را بغل مي كنم و شيرش را مي دهم و فكر مي كنم اين 

ترم هم انگار قرار نيست »روانشناسي رشد« را پاس كنم... 

دانشگاه شهيد چمران اهواز را
دريابيد!

دانشگاه ش��هيد چمران در 60 
سال گذش��ته با برنامه جامع و 
پيش بيني همه جانبه تأس��يس 
شد كه تنها دانش��گاهي بود كه 
از ابتدا طرح توس��عه داش��ت و 
در زم��ان خ��ود يك دانش��گاه 
بي رقي��ب در منطق��ه ب��ود. اما 
امروز دانش��گاه ش��هيد چمران 
اهواز نفس هاي آخ��ر خود را در 
رقابت با دانشگاه هاي هم سن و 
هم تراز خود مي زند. دانشگاهي با س��ابقه 60 ساله در حال 
از دست دادن جايگاه خود و تحويل آن به دانشگاه هاي تازه 

تأسيس است. 
دانش��گاه ش��هيد چمران اهواز در هشت س��ال دوران دفاع 
مقدس، تمام امكانات خود را در خدمت دفاع مقدس قرارداد 
و طرح هاي توسعه در آن متوقف شد و تأسيسات آن آسيب 
ديد و تاكنون برخي از اين تأسيسات ترميم نشده و همچنان 

بدون استفاده اند. 
عقب ماندگي هاي اين دانش��گاه جبران نش��د و در مقايسه 
با دانش��گاه هم تراز خ��ود در بودجه ه��ا ديده نش��د. اخيراً 
كارشناس��اني از س��ازمان برنام��ه  و بودجه براي بررس��ي 
عقب ماندگي دانشگاه آمدند و ادعاي دانشگاه را تأييد كردند 
اما متأسفانه همچنان جبران عقب ماندگي ها در بودجه ديده 

نشده است. 
نسبت دانش��جويان دولتي به تمام دانش��جويان در استان 
اصفه��ان 51 درص��د، در اس��تان ف��ارس 51 درص��د و اما 
متأسفانه در استان خوزستان ۴3 درصد است كه اين نشان 
از عقب ماندگي اس��ت و رتبه خوزس��تان در اين زمينه 28 
است. همچنين رتبه خوزستان در نسبت استاد به دانشجو 

در كشور 22 است. 
تعداد دانش��جويان در مؤسس��ات آموزش عال��ي در مقطع 
كارشناسي ارشد در استان اصفهان ۴۷ هزار، در استان فارس 
30 هزار و در استان خوزستان 2۴ هزار نفر است. همچنين 
تعداد دانشجويان مؤسسات آموزش عالي در مقطع دكتري 
عمومي در استان اصفهان 5 هزار، در استان فارس 5500 و 
در استان خوزستان 3 هزار نفر است كه بايد به حال آن فكري 

كرد و گرنه وضع از اين بدتر مي شود. 

ر وايت دانشجويي

حرف استاد

دكتر غالمحسين خواجه

رئيس دانشگاه شهيد چمران اهواز


