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نیست بر لوح دمل جز الف قامت یار 

ــات  ــا و امتحان ــا کالس ه ــجویان ب ــی از دانش ــه، بعض ــم ک می دانی
تصویــری میانــه خوبــی ندارنــد و وقتــی اســتاد می خواهــد کالس را 

ــد.  ــره می رون ــی طف ــک نوع ــه ی ــد، ب ــزار کن ــری برگ تصوی
معمــوالً  بــرای انتقــال مفاهیــم و آمــوزش در کالس های حضــوری از 
تختــه ســیاه و وایت بــرد اســتفاده می شــود و اســتاد و دانشــجویان 
موظــف هســتند همــان ســاعت، در هــر کجــا کــه هســتند، خــود 
ــری  ــرای یادگی ــراد ب ــی اف ــور فیزیک ــانند و حض ــه کالس برس را ب
ــجویان در  ــه دانش ــرا ک ــت؛ چ ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــب بس مطال
ــد و  ــت می دهن ــه را از دس ــای آن جلس ــت، آموزش ه ــورت غیب ص

از مطالــب عقــب مــی  افتنــد. 
ــم  ــال مفاهی ــا انتق ــروس کرون ــیوع وی ــل ش ــه دلی ــت ب ــی اس مدت
دانشــگاه ها  از جملــه  آموزشــی،  تمــام مراکــز  آموزش هــای  و 
ــود  ــا وج ــدا ب ــه در ابت ــود، البت ــزار می ش ــن برگ ــورت آنالی ــه ص ب
ــد،  ــالش کردن ــگاه ها ت ــت دانش ــود داش ــه وج ــی ک محدودیت های
امکاناتــی را فراهــم کننــد تــا یــک ســامانه مختــص بــه خــود، بــرای 
برگــزاری کالس هــای آنالیــن تهیــه و در اختیــار دانشــجویان قــرار 
گیــرد، تــا دانشــجویان بتواننــد از طریــق آموزش هــای مجــازی در 

ــه مطالــب دسترســی داشــته باشــند.   هــر زمــان و مکانــی ب
ــراه  ــه هم ــاتید و دانشــجویان ب ــرای اس ــن موضــوع مشــکالتی ب ای
ــوان  ــن نمی ت ــوزش آنالی ــد در آم ــی معتقدن ــت و برخ ــته اس داش
بــه خوبــی تمرکــز کــرد، امــکان پرســش و پاســخ و تعامــل حضوری 
ــره  ــه چه ــره ب ــاط چه ــدارد، ارتب ــود ن ــتاد و دانشــجو وج ــن اس بی
ــتم  ــا سیس ــم ب ــاتید ه ــی از اس ــه و برخ ــن رفت ــی از بی و غیرکالم
ــا  ــد  آموزش ه ــح می دهن ــتند و ترجی ــنا هس ــن ناآش ــوزش آنالی آم

ــه صــورت حضــوری برگــزار شــود.  ب
غیرحضــوری  کالس هــای  برگــزاری  از  تــرم  چندیــن  اینکــه 
می گــذرد و دانشــگاه ها عنــوان می کننــد ســامانه هایی کــه در 

ــاتید و  ــدارد و اس ــکلی ن ــد، مش ــرار داده ان ــجویان ق ــار دانش اختی
ــی  ــی و مکان ــای زمان ــدون محدودیت ه ــد ب ــجویان می توانن دانش
ــل  ــد و تعام ــرار کنن ــاط برق ــا یک دیگــر ارتب ــت، ب ــر بســتر اینترن ب
ــاهد  ــان ش ــه همچن ــت ک ــی  اس ــن در حال ــا ای ــند؛ ام ــته باش داش
ــای  ــزاری  کالس ه ــوه برگ ــت و نح ــجویان از کیفی ــای دانش گالیه ه

ــتیم. ــن هس آنالی

وقتــی اســاتید توقــع بســیار باالیــی در ارائــه کار کالســی 
دارند

ــاِن کالم  ــازی ج ــوزش مج ــتند در آم ــد هس ــراد معتق ــی اف برخ
در تدریــس بــه دانشــجو منتقــل نمی شــود و آمــاده نبــودن 
ــا  ــت شــده، ت ــر عل ــازاد ب ــم م ــی کشــور ه زیرســاخت های اینترنت
دانشــجویان نتواننــد بــه خوبــی از کالس اســتفاده کننــد، چــرا کــه 
دانشــجویان در طــول برگــزاری کالس بیشــتر درگیــر قطــع و وصــل 

شــدن صــدا هســتند. 
ــوم  ــته عل ــی در رش ــع کارشناس ــجوی مقط ــتی دانش ــد دوس محم
ارتباطــات از اینترنــت بی کیفیــت گله منــد اســت و می گویــد: 
متأســفانه صــدای اســتاد بریــده بریــده بــه دانشــجویان می رســد و 
اســاتید از دانشــجویان گله منــد هســتند، کــه چــرا دائــم می گوینــد 
ــه درس  ــتاد متوج ــت، اس ــده اس ــده بری ــدا بری ــت، ص ــدا نیس ص
نشــدیم، چــون نیمــی از کالس صــدای شــما را خــوب نداشــتیم. 
ایــن دانشــجو در ادامــه افــزود: در مقطع کارشناســی، برخی اســاتید 
بــدون توجــه بــه تدریــس ناقــص در آمــوزش  مجــازی، توقــع بســیار 
باالیــی در ارائــه و کار کالســی دارنــد. دانشــجو در تمــام طــول تــرم 
مجــازی نگــران آزمــون پایــان تــرم اســت و همیــن موضــوع باعــث 

اضطــراب و اســترس می  شــود. 
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محمــد دوســتی گفــت: تجربــه تــرم قبــل امتحــان آنالیــن نشــان 
داد، برخــی اســاتید ســؤاالت آزمــون را بــه ســخت ترین وجــه 
ــد  ــرای پاســخ، طــرح می کنن ــان ب ــن زم ــا دادن کمتری ممکــن و ب
ــل  ــه دلی ــد ب ــه نمی دانن ــی ک ــد؛ در حال ــی رخ ده ــادا تقلب ــه مب ک
ــابی از  ــت و حس ــزوه درس ــجویان ج ــت، دانش ــی اینترن بی کیفیت
ــد.  ــب کنن ــد از روی آن تقل ــی بخواهن ــه حت ــد ک ــان ندارن درس ش

طفره رفتن دانشجویان از کالس های تصویری
ــرکت در  ــا ش ــه ب ــه در رابط ــی ک ــن چالش های ــی از بزرگ تری یک
ــن اســت کــه عــده ی کمــی  از  ــن وجــود دارد؛ ای کالس هــای آنالی
ــزوات و  ــد و ج ــور می کنن ــالم حض ــه اع ــتند ک ــجویان هس دانش
ــه اشــتراک  فایل هــای مربوطــه را کــه در گروه هــای دانشــجویی، ب

ــد.   ــود می کنن ــوند، دانل ــته می ش گذاش
ــد: در نخســتین  ــری دانشــجوی مقطــع ارشــد می گوی فاطمــه منی
روزهــای برگــزاری کالس هــای مجــازی، تمــام دانشــجویان بــا ایــن 
فضــا غریبــه بودنــد و مشــکالت زیرســاختی ماننــد هزینه هــای بــاال 
و قطــع بــودن اینترنــت، عــدم کیفیــت صــدا و تصویــر و مهم تریــن 
ــازی  ــتر مج ــس در بس ــای تدری ــا فض ــتاد ب ــنایی اس ــدم آش آن، ع
بــود، کــه مشــکالت زیــادی را بــرای دانشــجویان ایجــاد کــرده بــود؛ 
امــا خوشــبختانه بعــد از گذشــت چندیــن مــاه اوضــاع کمــی بهتــر 

شــد. 
ــه صــورت غیرحضــوری  وی در ادامــه افــزود: برگــزاری کالس هــا ب
ــورت  ــه ص ــاغل ب ــجویان ش ــی از دانش ــت؛ بعض ــده  اس ــث ش باع
ــور  ــالم حض ــط اع ــند و فق ــته باش ــور نداش ــل در کالس حض کام
کننــد و بــا قطــع صــدای اســتاد بــه کار خــود ادامــه دهنــد؛ البتــه 
یک ســری از دانشــجویان هــم بــه دلیــل مشــکل اینترنــت و قطــع و 
ــوند  ــه می ش ــود دارد بی حوصل ــه وج ــرری ک ــدن های مک ــل ش وص

ــد.  ــرک می کنن ــرعت کالس  را ت ــه س و ب
ــار  ــد یکب ــادم می آی ــت: ی ــتی گف ــه دوس ــن مصاحب ــه ی ای در ادام
ــان  ــری امتح ــورت تصوی ــه ص ــد ب ــرد می خواه ــالم ک ــتاد اع اس
بگیــرد، امــا هیچ کــدام از دانشــجویان درخواســت تمــاس ویدئــوی 
ــه بهانه  هــای مختلــف از امتحــان دادن  اســتاد را پاســخ ندادنــد و ب
طفــره رفتنــد و ایــن موضــوع باعــث شــد کــه اســتاد بگویــد: اینکــه 
دخترهــا بــه بهانــه نداشــتن حجــاب تمــاس تصویــری را رد کننــد 
طبیعــی اســت، امــا ســوالم از پســرها ایــن اســت کــه،  آن هــا چــرا 

تمایلــی بــه برقــراری تمــاس تصویــری ندارنــد. 
ایــن دانشــجو در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: بــا ایــن حــرف اســتاد، 
ــار تمــاس تصویــری نرفتنــد، بعضی هــا  ــر ب مجــدداً دانشــجویان زی
ــای اســتاد  ــا صحبت ه ــد و ب ــرده بودن ــالم حضــور ک ــط اع ــم فق ه
ــن داشــته باشــند و در  ــد حضــور ذه ــه بخواهن ــد، ک ــراه نبودن هم

لحظــه بــا اســتاد صحبــت کننــد. 
ــر مزیت هــای بی شــماری  ــن عــالوه ب اســتفاده از کالس هــای آنالی
ــه  ــرادی ک ــد و اف ــته باش ــم داش ــی ه ــد معایب ــه دارد می توان ک
ــای  ــخت افزاره ــا س ــتند ی ــوردار نیس ــرعت برخ ــت پرس از اینترن

ــوند.  ــه ش ــکل مواج ــا مش ــت ب ــن اس ــد، ممک ــبی ندارن مناس

طراحــی ســامانه هایی بــرای رفــع تکلیــف آمــوزش 
ــن آنالی

ــن  ــه ای ــود دارد ک ــت وج ــبکه اینترن ــی در ش ــفانه اختالالت متأس
موضــوع تبدیــل بــه کالف ســردرگمی بــرای دانشــجویان و اســاتید 
ــب  ــال مطال ــرای ارس ــه؛ ب ــت ک ــی اس ــن درحال ــت و ای ــده اس ش

ــد.  ــوب باش ــد خ ــجویان بای ــت دانش ــور و اینترن ــرعت اپرات س
حســینی؛ دانشــجوی مقطــع دکتــری  بــه وضعیــت اســفبار فضــای 

مجــازی اشــاره می کنــد و می گویــد: مشــکالت سراســری اینترنــت 
و خصوصــاً عــدم دسترســی برخــی شــهرها و روســتاها بــه اینترنــت 
ــی  ــل آن اراده ای مل ــه ح ــت، ک ــکالتی اس ــی از مش ــرعت، یک پرس
ــود،  ــل نش ــه ای ح ــور ریش ــه ط ــوع ب ــن موض ــا ای ــد و ت می طلب
آمــوزش عالــی در بســتر مجــازی نمی توانــد بــا حداکثــر کارایــی و 

اثربخشــی الزم برســد. 
ــه  ــامانه ای ب ــف س ــع تکلی ــرای رف ــزود: دانشــگاه ب ــه اف وی در ادام
ــامانه  ــن س ــه در ای ــی ک ــت. دروس ــرده اس ــف ک ــام »دان« تعری ن
ــد و اگــر  ــود شــدن ندارن ــه می شــود، قابلیــت دانل ــه دانشــجو ارائ ب
ــد،  ــته باش ــی در آن جلســه حضــور نداش ــر علت ــه ه دانشــجویی ب
ــا  ــد ب ــط می توان ــت و فق ــث نیس ــرور آن مباح ــه م ــادر ب ــر ق دیگ
دوســتان خــود تمــاس بگیــرد و بــا کلــی خواهــش و تمنــا از آن هــا 
ــر  ــفانه اگ ــه متأس ــد، ک ــرار دهن ــار او ق ــل را در اختی ــد، فای بخواه
حجــم فایــل زیــاد باشــد بایــد از طریــق تلگــرام یــا ایمیــل دریافــت 

کنــد. 
ــورود  ــری گفــت: دانشــجویان جدیدال ــن دانشــجوی مقطــع دکت ای
ــده اند،  ــد ش ــاب واح ــام و انتخ ــر ثبت ن ــی تأخی ــا کم ــال، ب امس
ــه  ــد از دانشــجویانی ک ــد: بای ــم می گوین ــا ه ــه آن ه ــه اســاتید ب ک
ــرم در کالس هــا حضــور داشــتند جــزوه تهیــه کننــد.  از ابتــدای ت
ــا  ــک را ب ــرم ی ــی دانشــگاه در برخــی از دروس، دانشــجویان ت حت
تــرم 3 تجمیــع کــرده  اســت، کــه چنیــن کاری درســت و اســتاندارد 

نیست.  
حســینی  عنــوان کــرد:  وزارت علــوم بایــد ســامانه ای مانند »شــاد« 
ــق بتواننــد آموزش هــای  ــا دانشــجویان از آن طری اجــرا می کــرد، ت
الزم را بیننــد. متأســفانه برنامــه  امتحانــات هــم بــه صــورت فشــرده 
چیــده شــده اســت و فاصلــه زمانــی بــرای مطالعــه دانشــجو در نظــر 

گرفتــه نشــده اســت. 

توجه به آموزش های ترکیبی بعد از بحران کرونا
ــدی  ــگاه جدی ــد،  ن ــبب ش ــگاه س ــی دانش ــا و تعطیل ــیوع کرون ش
ــن  ــیل های ای ــود و پتانس ــاد ش ــازی ایج ــوزش مج ــه آم ــبت ب نس
روش آموزشــی بــرای فضــای دانشــگاهی کشــور مشــهود شــود؛ بــه 

نحــوی ک
 کــه بســیاری از اســاتید معتقد هســتند، در دوران پســاکرونا می توان 
ــوزش ترکیبی)مجــازی و  ــا  آم ــه داد ی ــوزش را ادام ــن شــیوه آم ای

حضــوری( را در دســتور کار دانشــگاه ها قــرار داد. 

ــدازی  ــاد« راه ان ــد »ش ــامانه ای مانن ــد س ــوم بای وزارت عل
می کــرد

امــروزه اکثــر مدرســان رشــته های مختلــف بــرای آمــوزش مطالــب 
ــب  ــازی مطل ــد. مختصر س ــتفاده می کنن ــن اس ــای آنالی از کالس ه
در ارائــه آن بســیار مهــم اســت بــه همیــن دلیــل مطالبــی کــه  در 
ــب  ــا مطال ــت ت ــر اس ــود مختص ــه می ش ــازی ارائ ــای مج آموزش ه

غیــر مهــم جانشــین مطالــب ضــروری نشــوند. 
الهــه رســولی مــدرس دانشــگاه دربــاره کیفیــت آموزش هــای 
آنالیــن گفــت: اواخــر ســال گذشــته کــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا 
ــود  ــی ب ــتین ترم ــرم نخس ــن ت ــتم. ای ــدیم، کالس نداش ــه ش مواج
کــه در فضــای مجــازی شــروع بــه تدریــس کــردم، امــا متأســفانه 
ــا ســه سیســتم متفــاوت  ــه اینکــه در ســه دانشــگاه، ب ــا توجــه ب ب
ــت و  ــده اس ــود آم ــه وج ــم ب ــکالتی برای ــم، مش ــس می کن تدری
اولیــن ضعــف برگــزاری کالس  هــای غیرحضــوری ایــن اســت کــه 

ــتاد را.  ــجو، اس ــند و دانش ــجویان را نمی شناس ــاتید دانش اس
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ــد از ابتــدای امــر یــک ســامانه جامــع  ــوم بای ــزود: وزارت عل وی اف
بــرای تمــام دانشــگاه ها اجــرا می کــرد؛ در حــال حاضــر هــر 
ــتفاده  ــود اس ــه خ ــص ب ــزار مخت ــامانه و نرم اف ــک س ــگاه از ی دانش
ــه  ــوارد را یکپارچ ــن م ــام ای ــد تم ــوم بای ــه وزارت عل ــد ک می کن
می کــرد و اســاتید و دانشــجویان بــا یــک کدکاربــری و گــذرواژه از 
یــک سیســتم اســتفاده می کردنــد و تمهیداتــی اندیشــیده می شــد 
ــا نیم بهــا در  ــه صــورت رایــگان ی ــا سیســتمی هماننــد »شــاد« ب ت

ــت.  ــرار می گرف ــجویان ق ــاتید و دانش ــار اس اختی
ــجویان از  ــد دانش ــرد: 99 درص ــوان ک ــگاه عن ــدرس دانش ــن م ای
وب کــم اســتفاده نمی کننــد؛ بنــده بــه دانشــجویان اعــالم کــرده ام 
بــا عالئمــی اطــالع بدهنــد کــه ســر کالس حضــور دارنــد یــا خیــر، 
ــد. در  ــانی می کنن ــردن اطالع رس ــپ ک ــق تای ــا از طری ــه آن ه ک
دانشــگاه هایی کــه عمومــاً ســن دانشــجویان کــم اســت و در زندگــی 
ــیوه  ــد، ش ــر می برن ــه س ــم بیشــتر در فضــای مجــازی ب ــی ه واقع
ــم  ــرأت می توان ــه ج ــت. ب ــر اس ــوری کاربردی ت ــوزش غیرحض آم
ــر فضــای  ــل دو براب ــد حداق ــتاد بای ــازی اس ــم در فضــای مج بگوی
واقعــی کالس زحمــت بکشــد. در کالس هــای آنالیــن ارتبــاط 
تعامــل دوطرفــه وجــود دارد بــه خصــوص اگــر وبکــم روشــن باشــد 

ــم.  ــجو را ببینی ــل دانش و عکس العم
اگــر قــرار بــر ایــن بــود کــه در فضــای واقعــی کالس، اســتاد یــک 

ــر  ــد دو براب ــتاد بای ــن، اس ــوزش  آنالی ــا در آم ــد، ام ــه را بگوی نکت
ــود.  ــتر ش ــان کار و کالس بیش ــا راندم ــد ت ــاده کن ــب را آم مطال
ــود از  ــان بیشــتر ش ــان کار کالس م ــه راندم ــرای اینک ــم ب ــده ه بن
دانشــجویان خواســتم تــا در اینســتاگرام صفحــه ای ایجــاد کننــد و 

ــود.  ــالح ش ــا اص ــد ت ــه دهن ــق ارائ ــان را از آن طری تکالیفش
ــت  ــر اس ــی بهت ــای عمل ــام کاره ــرای انج ــزود: ب ــه اف وی در ادام
کالس هــا حضــوری برگــزار شــوند در بیشــتر مواقــع، اینترنــت قطع  
ــاره  ــارج و دوب ــتم خ ــرات از سیس ــه ک ــد ب ــود و بای ــل می ش و وص
وارد شــویم، اگــر ایــن مشــکالت وجــود نداشــته باشــد، آمــوزش در 
فضــای مجــازی بــد نیســت و می شــود در طــول ســال فقــط بــرای 
درس هایــی کــه ضــروری اســت بــه کالس مراجعــه کــرد؛ بایــد بــه 
ــگاه  ــوت ن ــه ق ــک نقط ــوان ی ــه عن ــازی ب ــای مج ــوزش  در فض آم

کنیــم. 
آمــوزش مجــازی در حــال حاضــر بــا مشــکالتی چــون عــدم امــکان 
ــجو، از  ــتاد و دانش ــن اس ــوری بی ــل حض ــخ و تعام ــش و پاس پرس
بیــن رفتــن ارتبــاط چهــره بــه چهــره و غیرکالمــی، ناآشــنا بــودن 
برخــی اســاتید بــا سیســتم آمــوزش آنالیــن، قطــع و وصــل شــدن 
ــالل در  ــجویان، اخت ــی دانش ــترس بعض ــراب و اس ــت، اضط اینترن
شــبکه اینترنــت و عــدم دانلــود فایــل رو بــه رو اســت کــه ضــروری 

ــط پیگیــری شــود. اســت، توســط مســئوالن ذی رب
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تاریخچه خون الود هیتلر... 
قشــنگ بخــون متــن رو... همونطــور که بیشــترتون 
می دونیــد، ســال1939یعنی ســال1311خودمون، 

هیلتــر تــو آلمــان بــه قــدرت رســید.
بــود  تهاجمــی  خیلــی  هیلتــر  سیاســت های 
نســبت بــه کشــورهای خارجــی و یــه جورایــی اون 

کشــورارو از خودشــون می دونســتن..
ــدا  ــه پی ــتا ادام ــن سیاس ــی ای ــا جای ــه ت خالص
کــرد، کــه چکســلواکی مجبــور شــد قســمت هایی 
ــرل  ــه کنت ــا بتون ــه، ت ــلیم کن ــش رو تس از خاک

ــره. ــت بگی ــه دس ــورش رو ب کش
ــود،  ــده ب ــواره ش ــه ماه ــل ی ــک مث ــوری چ جمه
تجزیــه شــده بــود و هــر قســمت مالــه یــک 

ــور... کش
حــال شــاید بپرســید متــن چــه ربطــی بــه تیتــر 

ــا!  داره؟ صبــر کــن باب
تــوی 28اکتبــر 1939 دانشــجوهای دانشــگاه 
ــد؛ چــرا؟ چــون  ــراگ تظاهــرات کردن ــز در پ چارل
ــوری  ــتقالل جمه ــالگرد اس ــن س ــت و یکمی بیس
اصــال  چــک  کشــور  اوضــاع  و  بــود  چــک 
ــی  ــرات خیل ــه تظاه ــود؛ خالص ــتقل گونه نب مس
وحشــیانه ســرکوب شــد، 15 تــا  دانشــجو زخمــی 
ــه زخمــی  ــد از دو هفت ــک دانشــجو بع شــدن و ی

ــت. ــا رف ــودن از دنی ب
دانشــجوها  تشــییع جنــازه،  از  قبــل  یــک روز 
خواســتار اجــازه تشــییع جنــازه از دولــت شــدند و 

ــرد. ــت ک ــا حمای ــم از آن ه ــت ه دول
ــه  تــوی روز تشــییع هــزاران دانشــجو اومــدن و ی
جورایــی تشــییع جنــازه شــبیه تظاهــرات شــد. 

واکنــش نیروهــای نــازی، این بــار شــدیدتر و 
وحشــیانه تر بــود؛ دولــت از عمــد ایــن اجــازه 
ــت  ــون می خواس ــود، چ ــجوها داده ب ــه دانش رو ب
خشــونت راه بنــدازه و در نتیجــه دانشــگاها رو 

ــده. ببن
اونــا نــه تنهــا دانشــگاه ها رو تعطیــل کــردن، 
ــه اردوگاه کار  ــتگیر و ب ــجو رو دس بلکه1200دانش

ــتادن. ــاری فرس اجب
ــر  ــه! 17نوامب ــوم میشــه؟ ن ــه چــی اینجــا تم هم
ــن، هشــت دانشــجو و  ــر از معترضی ــه نف 1939، ن

ــدام شــدند؛  ــدون محاکمــه اع ــک اســتاد ب ی
از بیــن 1200 دانشــجو، حداقــل 20 نفــر در 
ــا  ــگاه ها ت ــن دانش ــد؛ همچنی ــس دوام نیاوردن حب

ــودن. ــته ب ــگ بس ــان جن پای
حــدود دوســال بعــد از ایــن وقایــع، شــورای 
بین المللــی دانشــجویان، تصمیــم گرفتــن کــه 
ــن و  ــجو اعالمکن ــی دانش ــر رو روز جهان 17 نوامب
قســمت جالبــش اینــه کــه، ایــن دو تــا تظاهــرات 
علیــه  چکســلواکی  بــزرگ  قیام هــای  تنهــا 

بــود.  نازی هــا 
این است قدرت دانشجو...

فاطمه شاطر؛ دانشجوی ادبیات عربی

ــه  ــگاه عالم ــرف دانش ــر، از ط ــروز عص ام
طباطبایــی جلســه ای برگــزار شــد کــه در 
آن میزبــان اســاتیدی، از جملــه جنــاب 
آقــای ناصرفکوهــی، اســتاِد مــردم شناســِی 

ــم. ــران بودی ــگاه ته دانش
ــط  ــه توس ــی ک ــث و مقوالت ــی از مباح یک
اســتاد فکوهــی مطــرح شــد؛ چیســتی 
ــر  ــگاه در عص ــت دانش ــی وضعی و چگونگ
ــورد  ــوع م ــه موض ــق ک ــود. الح ــر ب حاض
بحــث و بیاناتــی کــه پیرامــون ایــن موضوع 
ــود. در  ــل توجــه ب مطــرح شــد مهــم و قاب
طــول زمانــی کــه وبینــار در حــال برگزاری 
بــود و درحالــی کــه بنــده از موضــوع مــورِد 
بــودم؛  مطلــع  فکوهــی  اســتاد  بحــِث 
ــم  ــی)ره( در ذهن ــام خمین ــه ای از ام جمل
تکــرار مــدام تکــرار می شــد: دانشــگاه 

ــد. ــگاه باش ــد دانش بای
ــوز   ــه هن ــوز ک ــرم، هن ــه بنظ ــه ای ک جمل
نشــده  فهمیــده  کامــل  بطــوِر  اســت، 
اســت و هنــوز درک کاملــی از ایــن جملــه 
ــی  ــم، کــه اگــر داشــتیم، شــاید خیل نداری
از ابهامــات و مشــکالت پیرامــون آن قابــل 
زدودن بــود. البتــه قصــد نــدارم ادعــا کنــم 
ــب  ــه کس ــن جمل ــتی از ای ــه درک درس ک
ــِت  ــن یادداش ــد دارم در ای ــرده ام و قص ک
کوتــاه آن را بــه شــما منتقــل کنــم؛ بلکــه 
ــردن آن را  ــرح ک ــد مط ــه قص ــی ک مقوالت
دارم صرفــا برداشــتی  اســت کــه امیــد دارم 
درســت باشــد و شــرمنده ی مولــف آن 

نشــوم.
ــویم  ــی ش ــث اصل ــه وارد بح ــل از اینک قب
ــه  ــاختمان کلم ــا س ــی ب ــت، کم ــر  اس بهت

ــویم. ــنا ش ــگاه آش دانش
در ادبیــات فارســی، ســاختمان واژه هــا 
ممکــن  اســت بــه چندگونــه باشــد؛ ســاده 
باشــند یــا مرکــب، مشــتق باشــند یــا 
مشــتق مرکب، هــر کــدام از ایــن انــواع 
ــم: ــف می کنی ــل تعری ــاختمان را در ذی س

ــده  ــکیل ش ــواژ آزاد تش ــک تک ــاده: از ی س
ــیرین و... ــاب، ش ــد: کت ــت؛ مانن اس

مرکــب: دو تکــواژ آزاد یــا بیشــتر دارد. هــر 
یــک از اجــزا از نظــر معنــا مســتقل اند 
ــد؛  ــی می دهن ــم معن ــری ه ــدون دیگ و ب

ــه( ــاز+ خان ــه )نم ــد نمازخان مانن
ــا چنــد  مشــتق: یــک تکــواژ آزاد و یــک ی

ــد نوشــته )نوشــت+ ه( ــد دارد؛ مانن ون
را  مشــتق  ویژگــی  هــم  کــه  واژه ای 
ماننــد  را؛  ویژگــی مرکــب  و هــم  دارد 

ی(  ســال+  بزرگســالی)بزرگ+ 
امــا در بــاب ســاختمان کلمــه ی دانشــگاه: 
اســت  کلمــه   ای  دانشــگاه،   کلمــه ی 
ــم اجــزای آن  ــر بخواهی مشــتق  مرکب و اگ
ــت: دان+ ِ  ــب  اس ــن ترتی ــیم بدی را بنویس

ش+گاه. 
کلمــه  ی دانــش کــه خــود از دو جــزء دان، 
بــن مضــارِع فعــِل دانســتن، و پســونِد 
اشــتقاقِی ِش تشــکیل شــده کــه کلمــه ی 
ــش را تشــکیل داده؛ و پســوند گاه کــه  دان
ــن  ــدام از ای ــر ک ــده؛ ه ــه ش ــدان اضاف ب
ــم: ــا می کنی ــل معن ــز در ذی ــزء را نی دوج

دانــش: آشــنایی، آگاهــی، یــا درک فــرد یــا 
چیــزی ماننــد حقایــق، اطالعــات، شــرح و 
ــه  ــا مهارت هــا اســت کــه از طریــق تجرب ی
ــا  ــف ی ــق ادراک، کش ــوزش از طری ــا آم ی

ــد. ــت می آی ــه دس ــری ب یادگی
گاه: عالمــت اســم زمــان کــه در آخــر کلمه 
در می آیــد، ماننــد شــامگاه صبــح گاه و 
عالمــت اســم مــکان نیــز می باشــد ماننــد؛ 

دانشــگاه، آرامــگاه و...
حــاال اگــر بخواهیــم ایــن دو، یــا بــه طــور 
دقیق تــر، ایــن ســه جــزء را بــا هــم ترکیــب 
کنیــم، بــه کلمــه ی دانشــگاه دســت پیــدا 
می کنیــم؛ کــه بــا توجــه بــه اجــزا تشــکیل 
دهنــده ی آن بــه معنــای مــکان و جایــگاِه 

تحصیــل دانــش اســت.
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دانشگاه؛ باید دانش گاه باشد خون دانشجو
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