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 سخن سردبیر
    جلسـه ی کنکـور را بـا یـک تفـاوت در نظـر 
تقّلـب  جلسـه،  ایـن  در  دیگـر  این کـه  بگیریـد؛ 
معنایـی نـدارد و هـر شـرکت کننده مجـاز اسـت از 
هرکـس کـه می خواهـد سـوال بپرسـد و یـا بـه او 
پاسـخ را برسـاند. مشـغول جواب دادن به سـواالت 
مطرح شـده هسـتید تا جلسه تمام شـود. درصدهای 
خـود را در نظـر بگیرید؛ چـه تفاوتی بـا قبل دارد؟ 
احتماال بگویید بهتر شـده، نه؟ راسـتش را بخواهید 
و  کنکـور  جلسـه ی  نمی افتـد.  اتّفـاق  ایـن  لزومـا 
پاسـخ دادن به بیشتر سـواالت آن، رابطه ی مستقیمی 
بـا حـس آرامـش درون جلسـه و نظم بخشـیدن بـه 
افـکار و اّطالعـات دارد کـه کمتـر کسـی بـا وجود 
همهمـه ی احتمالـِی جلسـه، می توانـد آن آرامـش 
را حفـظ کنـد. همین طـور از کجـا معلـوم اسـت 
کـه افـرادی کـه در کنـار شـما نشسـته اند، پاسـخ 
مناسـب تری بـه تسـت ها داده باشـند؟ و از آن جـا 
کـه فرصـت مباحثه هـای کّلـی نیسـت، یـا بایـد به 
او اعتمـاد کنیـد و یـا خـود به دنبال پاسـخ باشـید.
     مـواردی از ایـن دسـت، باعـث می شـوند تا این 
احتمـال را در نظـر بگیریـم کـه شـاید ممنوع بـودن 
تقّلـب ) و مـواردی ماننـد آوردن کتـاب و جـزوه 

و تلفـن همـراه و ... (، آن قدرهـا هـم بـد نیسـت! 
اّمـا بـاز هـم از کجـا معلـوم؟ فـرض کنیـد همـه ی 
شـرکت کنندگان تـا سـاعت خاصـی سـعی می کنند 
تـا بـه هرتعـداد از سـواالت کـه می تواننـد، پاسـخ 
دهنـد و بعـد بـرای پاسـخ بـه دیگـر سـواالت، بـه 
سـراغ فـرد مـورد اعتمـاد در هـر کـدام از زمینه هـا 
می رونـد. بـه احتمال فراوان درصد نتایـج اکثر افراد 
شـرکت کننده، رشـد چشـمگیری خواهد داشت؛ اّما 
اگـر دقیقـا همـان سـواالتی کـه بـا پرسـش دیگران 
چـه  بپرسـیم،  آن هـا  از  دیگـری  روز  را  یافته انـد 

می شـود؟ آن پاسـخ ها اکنـون ثمـری دارنـد؟
و  نقص هـا  تمامـی  علی رغـم  مثـال،  ایـن      
سـمت  بـه  کمـی  مـارا  فکـر  دارد،  کـه  ایراداتـی 
مفهـوم هم افزایـی نزدیـک می کنـد. در ایـن دنیـا و 
بـه سـبب عمـر و اّطالعـات و آگاهـی محـدود ما، 
پرسـش نه تنهـا مـورد نکوهش نیسـت، بلکـه مورد 
سـتایش اسـت؛ به شـرط آن کـه از شـخصی واجد 
شـرایط پرسیده شـود و پاسـخ، بـا نگاهـی انتقـادی 
بررسـی شـود. اگـر این چنیـن فرهنگـی حّداقل در 
محیط هـای دانشـجویی رواج داده شـود، بـه یقیـن 
ثمـرات مثبـت آن را مشـاهده خواهیم کـرد؛ به این 
شـرط کـه فرامـوش نکنیم ایـن رابطه، رابطه ایسـت 
دو طرفـه کـه منجـر به رشـد تمامی افـراد مجموعه 

می شـود.
    ایـن نشـریه صرفـا یـادآور آن اسـت کـه مـا 
گرچـه خودمـان ُملـزم بـه یافتـن راه زندگی مـان و 
پاسـخ های سـواالتمان هسـتیم، اّمـا مجبور نیسـتیم 
کـه خـود را از نعمت وجود یکدیگـر و یادگیری و 
رشـد محـروم کنیـم و در نظـر داشته باشـیم که چه 
چیـز مـا را در این جـا ِگرد هـم آورده تا مبـادا اصل 
را فرامـوش کنیـم و دل بـه فرعیـات خـوش کنیم.

مصطفی رحیمی
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و مشـابه آنچـه موجـود بـوده بلکـه در شـکلی 
نـو و بـه واسـطه پیونـدی دیگـر هـدف اصلـی 
قـرار مـی گرفتـه اسـت.مجوعه رفتارهایـی کـه 
دانـش و شـعور همیشـه جـزو شـرایط نانوشـته 
اش قلمـداد مـی شـد. دانسـتن اینکـه هرکـس 
چـه جایگاهـی دارد و شـعور اینکـه هـر کسـی 
ایـن دانـش را دارد.البتـه داسـتان بـه همیـن جـا 
محـدود نمـی شـود، گاهـی قضیـه فراتـر رفته ، 
گاهـی کـه ما بـرای اصـالح ابـرو چشـم را کور 
کـرده و بـا بیانی احساسـی برای ضـرر هایی که 
چشـم داشـته متـن ها مـی نویسـیم  ،سـخنرانی 
بعـد  کنیـم  مـی  پـاس  واحدهـا  و  میکنیـم  هـا 
هـم خاطـره سـازی و برخـورد احساسـی کـه 
ایـن روزهـا خـوب یـاد گرفتـه ایـم وبعـد هـم 
فرامـوش میکنیـم کـه چشـمی در کار بـوده و 
ابـرو فقـط بـرای زیباتـر دیـده شـدن آن بـوده...
یـاد  بـه  گذاشـته  فراتـر  را  پـا  کـه  ای  عـده  و 
سـرایی  نوحـه  هـر  بـا  رفتـه  دسـت  از  چشـم 
دایـه  و  میزننـد  چشـم  بـه  دوبـاره  زخمـی 
مهربـان تـر از مـادر میشـوند ومیگوینـد وا اسـفا 
کـه چـه بـر سـر چشـم بیچـاره آمـده اسـت؟
اما چاره چیست؟به گمانم چاره را همه بدانند،البته 
درد را هـم همـه مـی داننـد فقط فرامـوش کرده 
اند یا شـاید خـود رو به فراموشـی زده اند.گاهی 
صحبـت را بایـد تمـام کرد،عمـل الزم اسـت... .

 رضا شمگانی

 بازی برد برد

در علـم مدیریـت وراهبـرد اصطالحـی وجـود 
دارد بـه نـام »بازی بـرد برد« که بـه عملکردهایی 
اطـالق مـی شـود که باعث ایجاد سـود مشـترک 
بـه نفـع هـر دو طـرف مـی باشـد.این تعریـف 
بـرای مـن، نزدیـک تریـن تعریـف بـرای بیـان 
»هـم افزایی« می باشـد.در سیسـتمی کـه از ابتدا 
بـرد هـر طـرف بـا باخـت طـرف دیگـر معـادل 
سـازی می شـود، هـم افزایی واژه غریبی اسـت.
چنـدان غریـب کـه جـز کلمـه ای شـعاری در 
دهـان، عمـال نمـودی از آن مشـاهده نمی شـود.
در دنیـای معمـاری بـه ویـژه آمـوزش آن کـه به 
سـبب کارهـای گروهـی و پـروژه هـای تجربی 
شـناخته میشـود ایـن کلمه بیشـتر به گـوش می 
خـورد و در دانشـکده هـای معمـاری بـه عنوان 
اصلـی تریـن فضای آموزشـی ، تاثیر هـم افزایی 
یـا بـه بیـان بهتـر شـعارها و ادعاهـای مرتبـط با 
آن بیشـتر به چشـم مـی خورد.هـم افزایـی واژه 
ای کـه شـاید بتـوان گفـت اصلـی تریـن وجـه 
تمایـز دانشـکده رسـولیان با باقی دانشـکده های 
معمـاری کشـور اسـت.درحالیکه اگـر ایـن وجه 
تمایـز رابـه سـبب محیـط آموزشـی منحصـر به 
فـرد و فضاهـای تاریخـی بدانیـم کـه برخـی از 
دانشـکده هـای دیگـر هـم از ایـن مزیـت بهـره 
مـی برنـد یـا اگـر ایـن وجـه تمایـز را بـه سـال 
تاسـیس و قدمـت بدانیـم کـه دانشـکده هـای با 
قدمـت بیشـتر در کشـور موجود می باشـد.اصال 
شـاید دوسـت داشـته باشـم ایـن وجـه نمایز را 
»هـم افزایـی« بدانم.وجـه تمایـزی کـه در قالب 
هـای رفتاری یا اسـامی مختلفـی در جریان بوده 
و شـاید ،شـاید هم اکنون نیزحیات داشـته باشد.
آمـوزش هیـچ گاه امری  یک طرفه نبوده اسـت.
امـری دو طرفـه کـه نـه در قالب های تدریسـی 
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هم افزایی بین دانشجویان 
ورودی های مختلف دانشکده

مهندس محمدرضا قدکیان

مهندس لیلی اولیا

به کوشش زهرا لطفی

زهـرا لطفـی: بـا سـالم خدمـت اسـاتید محتـرم. 
می خواهیـم نظرتـان را در رابطـه بـا هـم افزایـی 
ایـن  افزایـش  جهـت  اقداماتـی  چـه  و  بدانیـم 
ایـا  دهیـم؟  انجـام  بایـد  دانشـکده  در  فراینـد 
جریـان صفری و سـال باالیی موجـب این اتفاق 
مـی شـده یـا فقـط یـک توجیه بـرای برخـی از 

کارهاسـت؟
مهنـدس قدکیـان: بـه نظـر من هـم افزایـی بین 
ورودی های جدید و سـال باالیی هایشان وجود 
داشـته اسـت و روابط قوی و تاثیر گذاری را بین 
بچـه هـا به وجـود مـی آورده.و اگـر بخواهیم با 
دانشـکده هـای دیگـر مقایسـه کنیـم ،مـی بینیم 
کـه حتـی تـوی یـک ورودی برخی هم کالسـی 
هـای خـود را هـم نمـی شناسـند چـه رسـد بـه 
سـال باالییهایشـان را.ایـن ارتباط موجـب انتقال 
دانـش مـی شـده اسـت و مـا خودمـان چیزهای 
زیـادی از سـال باالیـی هایمـان یاد گرفتیـم البته 
بـد آمـوزی هایـی هـم وجود داشـته اسـت.مثال 
مـن بـا سـواد پاییـن خـود اطالعاتـی بـه سـال 
پایینـی خـود دادم کـه بـه زعـم خـودم درسـت 
بـود و موجـب گمـراه شـدنش شـد.ولی برآینـد 

کلـی خیلـی خـوب بوده.
زهـرا لطفـی: بچه هـا و اسـاتید عقیـده دارند که 
دانشـکده یمان در گذشـته بسـیار شـرایط بهتری 
داشـته.ما بـرای بازگشـت به آن روز هـا چه باید 

بکنیم؟لطفـا تجربـه تـان را بگویید.
مهندس قدکیان: شـما نسـلی هسـتید که سـرگرمی 
هایتـان خیلـی بیشـتر از ماسـت و درگیـر فضـای 
مجـازی هسـتید چیزی کـه زمان ما اصال نبود.شـما 
مـی توانیـد در فضـای خـارج از دانشـکده تفریـح 
کنیـد و شـهر یـزد هـم به سـمتی رفته کـه امکانات 
تفریحـی در آن بیشـتر شـده.در دوره ی ما امکانات 
تفریحـی نبـود و نهایتـًا ارتبـاط بـا پیامـک بـود،در 
حالـی که همـه هم موبایل نداشـتند و یا به سـختی 
بـه اینترنـت ضعیـف بـا dail up وصل می شـدیم. 
و همـه ی ایـن هـا باعث می شـد ما سـرگرمی ای 
جـز بودن در دانشـکده نداشـته باشـیم و بـودن در 
خانـه رسـولیان حالمـان را خـوب مـی کـرد و اگر 
از  رسـولیان خـارج مـی شـدیم جایـی بـرای رفتن 
نداشـتیم و بایـد بـه خانـه هایمـان  می رفتیـم. و ما 
همـه ی انرژیمـان را تـوی دانشـکده می گذاشـتیم 
و دور هـم مـی نشسـتیم  و فکـر مـی کردیـم کـه 
بـرای دانشـکده چـه کاری انجـام دهیم.ولـی شـما 
چون سـرگرمی هـای مختلفـی دارید طبیعی اسـت 
کـه بخـش کمـی از انرژیتان صرف دانشـکده شـود 
و نمـی شـود که عنـوان کرد شـما خیلی بد شـدید 
و مـا خـوب بودیـم. بـه نظـر من نسـل شـما خیلی 
باهوش تر و جسـورتر از نسـل ماسـت. و کارهایی 
کـه دوسـت داشـته باشـید را راحـت تر مـی توانید 
انجـام دهید.بـرای مثـال کلیـپ هـای جشـن هفت 
سـین.ما چنـد تـا عکـس را بـا یـک آهنـگ بـرای 
زمینـه مـی گذاشـتیم  در حالـی کـه نـرم افزارهـا و 
امکانـات الزم را هـم بـرای اتفاقـات بهتـر داشـتیم 
ولـی بـه همـان اکتفـا مـی کردیـم. ولـی االن اکثـرا 
کلیـپ هـا سـناریو دارنـد و ایـن نشـان دهنـده ی 
عالقـه ی بچـه هـا بـه این جور سـرگرمی هاسـت 
کـه اگـر بحـث هـای علمـی بـه عنـوان سـرگرمی 
برایتـان مطـرح شـود،آن هم مـی تواند اتفـاق های 
خوبـی برایتـان رقم بزند.شـما پـر از ایـده و انرژی 
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هسـتید و می توانید کار کنید.مسـئله این اسـت که 
شـما بحـث علمـی را بـه شـکلی مطـرح کنیـد که 
بچـه ها دوسـت داشـته باشـند و درگیر شـوند .ما 
می خواسـتیم یک موضوع را در قالب یک جلسـه 
در دانشـکده مطـرح کنیم.از طریق مدیـر گروه تان 
گفتـه شـد که اگر شـما خارج از دانشـکده مسـئله 
ای را مطـرح کنیـد بچـه هـا اسـتقبال نمـی کننـد 
و تـا خودشـان نخواسـته باشـند آن جمـع شـکل 
نخواهـد گرفت.یعنـی اگر شـما متقاضی باشـید که 
از خـارج دانشـکده کسـی بیایـد و مسـئله ای را 
ارائـه کنـد و بـرای بچـه ها نیـاز و مسـئله ی قابل 
توجهـی نباشـد،اصال اسـتقبال نمـی کنند.امـا اصال 

ایـن طور نیسـت.
ای  دورهمـی  هـای  حلقـه  مـا  اولیـا:  مهنـدس 
داشـتیم کـه یـک کاسـه ی بـزرگ و یـک قلمـکار 
گـرد اجـزای همیشـگی آن حلقـه هـا بـود. داخل 
کاسـه آب و انـار یـا گل پرپـر شـده مـی ریختیـم.
ایـن حلقـه هـا هرهفته یـا دوهفتـه یک بـار برقرار 
مـی شـد.یک هفتـه برنامـه دورهمی حلقه داشـتیم 
و هفتـه ی بعـد مسـابقه ی اسـکیس برگـزار مـی 
کردیم.یـا اینکـه صفری و سـال باالیـی توی حیاط 
بـا هـم مـی نشسـتند و دسـت آزاد مـی زدنـد و با 
هـم َکِل دسـت قـوی بـودن داشـتیم.مثال اگـر مـی 
گفـت مـن بـا خودنویـس کروکـی زدم،مـن همان 
روز مـی رفتـم و بـا خودنویـس کروکی مـی زدم.
زهـرا لطفـی: مـی گویند دانشـکده ی مـا در زمینه 
ی نـرم افـزار از دانشـکده هـای معمـاری دیگـر 
عقـب تـر اسـت و همچنان به دسـتی کشـیدن کار 

هـا تاکیـد دارد.نظـر شـما چیه؟
مهنـدس قدکیـان: نـرم افـزار ابـزار کار در بـازار 
کاری مـا بـه حسـاب میـاد و چیزیسـت کـه بایـد 
یـاد گرفت.اما کسـی که دسـت قـوی دارد در واقع 
ذهـن قـوی تـری دارد و ایـن نکتـه بایـد توسـط 
گفتـه شـود.کار دسـت  هـا  دانشـجو  بـه  اسـاتید 

باعـث می شـود کـه معمـاری تقویت شـود.مثال 
اگـر ماکـت سـاز خوبـی باشـید یا یـک صناعت 
دسـتی بلـد باشـید بسـیار روی ذهنتـان تاثیر می 

گـذارد و خالقیتتـان را بـاال مـی بـرد.
قبـل از ایجـاد حلقـه یا نشسـت بایـد از قبل جو 
آن را در بچـه هـا ایجـاد کنیم.بـا انجـام تبلیغات 
راه  هـا  بچـه  بیـن  در  را  ،هیجانـی  ای  رسـانه 
بیندازیـم و همـه را نسـبت بـه موضـوِع َمدنظـر 
حسـاس کنیـم و بعـد در مورد موضـوع صحبت 
کنیم.مـا نشسـت هایـی تحـت عنـوان بازگشـت 
اسـکندر داشـتیم کـه دغدغـه ی ذهنـی مـن بود 
و فکـر نمـی کـردم مـورد اسـتقبال قـرار گیـرد.
امـا خـوب یـا بـد بـودن  نماهـای رومـی بـرای 
بچـه ها حسـاس شـد و ذهن همه درگیر شـد.ما 
اسـاتید صاحـب نظـر را دعـوت کردیـم کـه آن 
جلسـه بـه جنجـال کشـیده شد.جلسـه ی دوم 
شـلوغ تـر شـد.به دلیـل آنکـه فکـر مـی کردیـم 
سـطح جلسـه بـاال نباشـد دکتـر اولیـا را دعوت 
نکردیم.امـا ایشـان خودشـان تشـریف آوردنـد.
شـاید الزم باشـد چنیـن هیجاناتـی را ایجاد کنیم 
و بعـد حـرف اساسـی خـود را بزنیم.مثـال فیلـم 
هایـی کـه عطـاران بـازی مـی کند،عطـاران یک 
تکنیکـی اسـت تـا مردم را به سـینما بکشـاند که 
فیلـم کمـدی ببیننـد و بعد حـرف اساسـی خود 

را در فیلـم مـی زننـد.
وجـود  بـه  را  دغدغـه  بایـد  اول  زهـرا لطفـی: 
آوریـم و بعـد نشسـت بگذاریـم یا اول نشسـت 

بگذاریـم تـا دغدغـه ایجـاد شـود؟
ولـی عصـر  مسـجد  بحـث  مهنـدس قدکیـان: 
رضـا دانشـمیر تـو شـبکه هـای مجـازی خیلـی 
زیاد شـده بـود و دغدغـه ی ذهنی بچه ها شـده 
بود.همـون موقـع الزم بـود شـما یـک حلقـه ی 
موضـوع  ایـن  مـورد  در  و  بگذاریـد  دورهمـی 
صحبـت کنیـد و ایـن چـون سـوال ذهنـی همـه 



5

بـود قطعا شـرکت مـی کردند.االن الزم اسـت که 
متاثـر از نیـاز ها یـک حلقه ی دورهمـی بگذارید 
تـا بچـه ها جمع شـوند ولـی بعـد از آن که حلقه 
هـا جـای خودش را بـاز کرد، دیگر ممکن اسـت 
هـر موضوعی کـه بگذارید بچه ها شـرکت کنند.
مهنـدس اولیـا: آیـا هیـچ وقـت بـه ایـن فکـر 
افتادیـد کـه مرمت هایی که داخل خود دانشـکده 
انجـام شـده را نقـد کنید؟بچـه ها خودشـان باید 
بیاینـد و نقـد کننـد و کسـی هم به انهـا ایراد نمی 
گیـرد اگر چیـزی را اشـتباه عنوان کننـد، به علت 
ایـن اسـت که هنوز چشمشـان حسـاس نیسـت. 
مـا آن موقـع هـا خودمـان وقتـی بحثـی در مورد 
مرمـت دانشـکده پیش مـی آمد،می گفتیـم خیلی 
خوبـه و چـون حـس خوبی نسـبت به دانشـکده 
داشـتیم اگر کسـی ایرادی می گرفـت،در مقابلش 
گارد مـی گرفتیم.امـا در مقطع کارشناسـی ارشـد 
فهمیدیـم کـه چـه نکتـه های ریـِز زیـادی وجود 
دارد.در ایـن مورد هم بد نیسـت بچه ها حسـاس 
شـوند و نقـد را از خـود دانشـکده شـروع کننـد.
از مرمتـش گرفتـه تـا یـک سـری آلودگـی هـای 
بصری و زشـتی هـای دور و برمان که چشـممان 
بـه آن هـا عادت کـردِ و کمتر آن هـا را می بینیم.
خیلـی از نکات موجود در دانشـکده را تا به حال 
بـا دقـت ندیـده بودیـم اما وقتـی با یک نـگاه تیز 
بیـن نـگاه مـی کنیـم خیلـی از الگـو هـا را تـازه 
متوجـه می شـویم.مثال یک کجـی در اتاق وجود 
دارد. وقتـی دقـت مـی کنیم متوجه می شـویم که 

بـه فالن دلیـل این اتفـاق افتاده اسـت.
از  را  نقـد  بایـد  آدم  اساسـًا  قدکیـان:  مهنـدس 
خـودش شـروع کند.بعـد مـی توانیـم نسـبت بـه 
اتفـاق هـای داخـل بافت و درون شـهر حسـاس 
شـویم و نقد داشـته باشـیم.می توانیم پروژه های 
خـوب را معرفـی کنیم.ما در قالب طـرح 5  برای 
مجموعـه مسـکونی نظـر کـرده از آقـای فرهمند 

خواهـش کردیـم کـه بیاینـد و توضیـح بدهنـد و 
ایشـان هـم بـا روی بـاز قبـول کردنـد و همـه هم 
جمـع شـدند و اتفاقـا جلسـه ی خیلـی قـوی و 
خوبـی شـد.باالخره ارتباط دانشـکده بـا محیط کار 
هـم برقرار شـد و خیلـی اتفاق خوبی رقـم خورد.
تـر  نیسـت جـدی  بـد  اسـکیس هـا هـم  بحـث 
بگیریـم. مثـال مـا برگـزاری اسـکیس داشـتیم کـه 
خیلـی خـوب بـود و اتفاقـای بامـزه و جالـب هم 
بایـد داخـل  مثـال یـک صفـری حتمـا   ، داشـت 
حـوض مـی نشسـت و اسـکیس مـی زد ، یـا تازه 
وارد هـا هـر چنـد نفـر بـا هـم یـک اسـکیس می 
زدند.بعضـی هـا هـم خیلـی جـدی زمـان صـرف 
اسـکیس شـان مـی کردند. دکتـر مهدوی پـور هم 
بـرای آنکـه بچـه هـا جـدی تـر کارشـان را دنبال 
کنند،نمـره ای را از پایـان تـرم کالس درسـش ، 
بـرای نفـرات برتـر اختصـاص داد.کـه ایـن باعث 

جنـب و جـوش بیشـتر بچـه هـا مـی شـد.
الزم بـه ذکـر اسـت در پایـان بخواهیم کـه از نیرو 
هایـی که در دانشـکده تقویت شـدند دعوت کنید.
فـارغ التحصیـل هایـی که در شـهر های خودشـان 
مشـغول بـه فعالیـت هسـتند.و آنهـا بـا کمـال میل 
قبـول مـی کنند.بـا دعـوت از فـارغ التحصیل های 
موفق که در سـطح کشـور شـناخته شـده هسـتند، 
بچـه ها را نسـبت بـه آینده امیـدوار کنید.بـا توجه 
بـه  صحبتـی که بـا دکتـر میرجانـی داشـتم،عنوان 
کـردم کـه اکثـر بچـه هایـی کـه از دانشـکده فارغ 
التحصیـل می شـوند به هیـج جا نرسـیدند و اصال 
در سـطح کشـور مطـرح نیسـتند و تعـداد کمی از 
افـراد شـناخته شـدند و اکثـرا هـم نظریـه پـرداز 
بودنـد و طـراح نداشـتیم. از افـرادی چـون آقـای 
موسـی پـور دعـوت کنیم تا به دانشـکده مـا بیایند 
و دوره هایـی برگزار کنند و از پتانسـیل و سـرمایه 

هـای دانشـکده اسـتفاده کنیم.
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گمشده روابط دانشجویی

 راسـتش را بخواهـی، لفـظ قلـم نوشـتن را بلـد 
نیسـتم. آخـرش قـرار اسـت ایـن متـن راجع بـه 
»هم افزایـی علمـی« در بسـتر روابط دانشـکده ای 
باشـد. این کـه می شـود یـا نمی شـود را  نمی دانم. 
حتّـی اسـمش هـم قلمبـه سـلمبه اسـت. آن چـه 
کـه پیش روی من درحال نوشـته شـدن اسـت و 
تـو درحـال خواندن آن هسـتی، هیچگونـه پایه ی 
علمـی مـورد تأییـد سیسـتم نـدارد؛ بلکـه نقـل 

اسـت. تجربه 

     مهرماه 95 که وارد دانشـکده شـدم، آن چه را 
هنگام معارفه و از زبان دانشـجوهای سـال باالیی ، 
و  دانشـکده  بّچه هـای  بیـن  روابـط  راجع بـه 
رسـومات دانشـکده می شـنیدم، نظـرم را جلـب 
کـرد؛ اّمـا بعدها احسـاس کـردم شـنیده های من، 

بـا آن چـه کـه اتّفـاق می افتـد، متفاوت اسـت. 
    

 مـدل خـاص روابـط و یـا مناسـبات دانشـکده، 
همان هایـی بـود که قبال هـم بوده ؛ با ایـن تفاوت 
کـه در زمان هایـی، حّساسـیت ها بیشـتر یـا کمتـر 
می شـدند؛ اّمـا آن چیـزی کـه خأل آن را احسـاس 
می کـردم و آن را دلیـل ایـن تفـاوت می دانسـتم، 
موضوعیت نداشـتن بحث های علمی و آموزشـی 

در تمامـی ایـن مناسـبات بود.

     بـا خـودم فکـر می کـردم کـه اگـر آمـوزش 
)بـه هر شـکلی از آن (، از اصلی ترین مسـیرهایی 
اسـت که یک دانشگاه، دانشـجو را به قدم زدن در 
آن تشـویق می کنـد، یحتمـل یکـی از اصلی ترین 
از روابـط و  نوعـی خـاص  دالیـل شـکل گیری 
برخوردهـا هـم در همین راسـتا اسـت. آن چه در 
بطـن همـه ی ایـن دوسـتی ها و پیوندهایـی که به 

خاطـر این گونـه مناسـبات به وجـود می آیـد اتّفـاق 
می افتـد،  یـاد دادن بی چشم داشـت )سـال باالیی به 
صفـری( و کمک کـردن بی چشـم داشـت )صفـری 
بـه سـال باالیی( اسـت. ایـن روابـط که همیشـه هم 
یـک  از  این کـه  بـا  نمی مانـد،  باقـی  بِسـتانی  بـده 
جنـس نیسـتند، اّما بـه خاطر حّس دوسـتی و پیوند، 
بحث هایـی  نهایـت،  در  و  داشـتند  بهتـری  نتایـج 
و  می گرفـت  شـکل  دانشـجویی  گروه هـای  بیـن 
بـرای  سـال باالیی  می آمـد.  به وجـود  سـؤال هایی 
جـواب دادن به سـؤالی کـه جوابش را نمی دانسـت 
در  حتّـی  و  می شـد  تحقیـق  و  آموختـن  درگیـر 
زمـان یـاد دادن نیـز، درگیـر یادگیـری می شـد. این 
موضـوع، جّوی جـدا و در مقابل اسـاتید دانشـکده 
نبوده اسـت؛ بلکـه همـراه باهـم، محیـط یادگیری را 

می برده اسـت.  کالس  از  فراتـر 
)دکتر اولیا / دانشگاه کجاست(

     ایـن حقیقـت، در پوشـِش داسـتانی )مناسـبات 
دانشـکده( سـینه بـه سـینه منتقل می شـود تـا زمانی 
کـه صفـری امروز، سـال باالیی فردا  شـود و خودش 
را به سـبِب بودنش در رسـولیان، مسئول بداند. البتّه 
ایـن روزها بسـیار کمتر شـاهد چنیـن موضوعات و 
بحث هایـی در میان دانشـجویان هسـتیم و آن چه که 
باقـی مانده، داسـتانی اسـت که حقیقتـش مخدوش 

شـده و خـودش هم در خطر اسـت.

از  کار  اشـکال  بنویسـم کـه  در آخـر می خواسـتم 
کجاسـت. راسـتش کار مـن نیسـت کـه از چیسـتی 
اشـکال بگویـم؛ اشـکال فقـط یـک چیـز نیسـت. 
موضـوع آن جاییسـت کـه انگشـت تقصیـر را بـه 
علـم  تـا  کـه  بدانیـم  و  بگیریـم  خودمـان  سـمت 
و طالـِب علمـی نباشـد، و تـا بحـث و مطالعـه ای 
صـورت نگیـرد، نمی توانیـم انتظـار هم افزایی علمی 

داشته باشـیم.
محدثه انصاری
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    شکل 1: پرواز دسته جمعی غازها 

»پدیـده ی سـینرژی، یکـی از اصـول کّلـی طبیعـت 
اسـت کـه در نتیجـه ی تداخل هـزاران عامل خاص 
بـه وجـود می آیـد. ذهن بشـر نه تنهـا قادر بـه درک 
روابـط پیچیـده ی رفتـاری بیـن آن هـا نیسـت، بلکه 
را  از تجربیـات موجـود در ذهـن خـود  بسـیاری 
نیـز نمی توانـد بشناسـد« )اسـماعیل نیـا شـیروانی 
هم افزایـی  یـا  سـینرژی  دیگـران، 1397: 856(.  و 
داللـت بـر آن دارد کـه برآینـد کار جمعـی، بسـیار 
فراتـر از برآینـد کار تک تـک افـراد به تنهایی اسـت؛
جمـِع  از  بزرگ تـر  »کل،  روشـن تر،  عبارتـی  بـه   

 .)51  :2017 )فرجونـد،  اجزاسـت« 
تالش هماهنگ و سـازمان یافته، پدیـده ی هم افزایِی 
مثبـت را نتیجـه می دهـد و تالش های فـردی اعضا، 
سـطح عملکـرد را باالتـر از مجمـوع درون دادهای 

فـردی آن هـا می برد. 
در  هم افزایـی  باعـث  کـه  انسـانی  عامـل  شـش 

از: عبارت انـد  می شـود،  فّعالیّت هـا 
1.اتّحاد: تعّهد مشترک میان افراد و گروه ها

2.عملکرد: تعّهد به نتایج و سنجش
3.راه حـل: جسـت و جـوی وجـه اشـتراک هنـگام 

وجـود فرصت هـا و مشـکالت
4.روابط: گفت و شنود باز

5.ابتکار: خاّلقیت و یافتن امکانات جدید

جایگاه هم افزایی در 
دانشکده های معماری 

دو نفـر را در نظـر بگیریـد کـه قـّد یکـی 150 
سـانتی متر و دیگری 160 سـانتی متر است. آن ها 
وقتـی در کنـار هم هسـتند، هرکدام بـه تنهایی و 
بـدون اسـتفاده از هرگونـه ابـزاری، نمی تواننـد 
از درخـت بلنـدی که در کنار آن هاسـت، سـیب 
بچیننـد؛ اّمـا اگـر حاضـر باشـند روی شـانه ی 
یکدیگـر بایسـتند، به ظرفیت جدیدی می رسـند 
که آن، برداشـتن میـوه از درختی بـا ارتفاع بیش 
از دو متـر اسـت. این ظرفیت قبـل از این وجود 
تعریـف  ایـن واضح تریـن  نداشته اسـت. شـاید 

هم افزایـی یا سـینرژی باشـد. 
وقتـی مـی گوییـم سـینرژی ایجـاد شده اسـت، 
منظورمـان ایـن اسـت کـه چنـد منبـع یـا چنـد 
ظرفیـت در کنـار هـم قـرار گرفته انـد و منبـع یا 
ظرفیـت جدیـدی ایجـاد شده اسـت کـه فراتـر 
یـا ظرفیت هاسـت  منابـع  از حاصـِل جمـع آن 
موجـب  گاه  مفهـوم،  ایـن  متمـم(.  )وبسـایت 
یـا  ظهوریافتگـی  نـام  بـه  مفهومـی  ایجـاد 
 ، ایـن  و  می گـردد  نیـز   »emergence«
هنگامـی رخ می دهـد کـه مجمـوع و کل، چیزی 
باشـد  بـه صـورت تکـی  از اجـزای آن  فراتـر 

پدیـا،1397(. )ویکـی 
دو مثـال مناسـب هم افزایـی، در حرکـت دسـته 
جمعـی پرنـدگان بـه شـکل عـدد 7 یـا حرکـت 
شـود.  مـی  دیـده  دوچرخه سـواران،  گروهـی 
هربـار کـه یکـی از دوچرخه سـواران در جایگاه 
اّول رکاب می زنـد، موجـب شکسـت هـوا برای 
بقیّـه ی گـروه می گـردد و حرکت را بـرای دیگر 

دوچرخه سـواران، سـاده تـر می کنـد
 )شکل 1(.
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و  ارزش هـا  مشـترک،  دیـدگاه  6.اصـول: 
راه گشـا. و  سـازنده  سیاسـت های 

بـرای دسـت یابی بـه هم افزایـی، شـرایطی بایـد 
فراهـم گـردد کـه عبارت انـد از: وجـود اهـداف 
روشـن، تعّهـد بـه هـدف مشـترک، مهارت های 
متقابـل،  اعتمـاد  خـوب،  ارتباطـات  مرتبـط، 
مهـارت در مذاکـره، رهبـری اثربخـش و ایجـاد 
فضـای حمایتـی )رشـیدپور و دیگـران، 1390: 
بـه  سـازمان ها  در  هم افزایـی  55-54(.ایجـاد 
توزیـع همگـون و هماهنِگ بـارِ فّعالیّت ها کمک 
تعـادل  بـه  دسـت یابی  در  را  سـازمان  و  کـرده 
همگـوِن  توزیـع  و  هماهنگـی  می کنـد.  کمـک 
بـارِ فّعالیّت هـا، از دل زدگـی اعضـا و شکسـت 
از  همچنیـن  می کنـد.  جلوگیـری  فّعالیّت هـا 
بـروز بحـران در سـازمان جلوگیـری می کنـد و 
بـه افزایش بـازده کّلـی، جلوگیری از تشـتّت در 
بخش هـا و افزایـش تـوان سـازمان می انجامـد. 
ایـن مـوارد را می تـوان از جملـه  ضرورت هـای 

ایجـاد هم افزایـی در یـک سـازمان دانسـت .
)تحسیری و دیگران، 1390: 7(

یکـی از رفتارهای پسـندیده، همـکاری و تعاون 
از  هم افزایـی  یـا  سـینرژی  »اصطـالح  اسـت. 
کلمـه ی یونانـی »سـینرژا« به معنی تعـاون گرفته 
شـده کـه از نظر محتوایی بیشـتر بـه معنی تعاون 
مختلـف،  علـوم  در  و  آمده اسـت  همـکاری  و 

معانـِی تقریبـًا مشـابهی دارد«
 ) دهشیری، 1393: 27(.

 ایـن مهم، در گروه ها انسـجام را بـه بار می آورد 
و  کمک هـا  اشـتراِک  صـورت  بـه  می توانـد  و 
توانایی هـای هریـک از اعضـای گـروه بـا دیگر 
اعضـا )بـا هـدف پیش بُـرد هم گروهـی( نمایـان 
شـود. همـکاری هـر عضو بـا هم گروهـی خود، 
کـه  به بار مـی آورد  را  پیشـرفتی  مجمـوع  در 
همـه ی گـروه را قدمـی بـه جلـو می بـرد. طبیعتًا 

ایـن مسـئله بـرای تک تـک اعضا سـود آور اسـت. 
سـینرژی یـا هم افزایـی در میان اعضـا رخ  می   دهد، 
اّمـا »ُکل« بـه جلو مـی رود. جلو رفتـِن کل، به معنی 

جلو رفتـن هـر یـک از اعضـا اسـت. 
انـرژی گروه هـا شـگفت انگیز اسـت. جمـِع دو یـا 
چنـد انسـان کـه بـرای رسـیدن بـه هدفی مشـترک 
یکدیگـر را یـاری می دهند، همـواره کارکردی بیش 
از مجمـوِع کارکـردِ تک تـک آن هـا دارد )افزایـش 
بـازده(. انـرژی نهفتـه در اتّحـاد، عاملـی اسـت کـه 
کارهـا را در پـروژه بـه پیـش می بـرد. گروه هـای 
هم افزایی انـد.  از  خوبـی  نمونه هـای  موسـیقی 
بـا  هماهنـگ  کـه  سـازها،  مجموعـه ی  صـدای 
یکدیگـر می نوازنـد، احسـاس خاصـی را در ذهـن 
شـنونده بـه وجـود مـی آورد کـه صـدای تک تـک 
آالت موسـیقی، بـه تنهایـی آن را ایجـاد نمی کنـد. 
در مقابـل اگـر حتّـی یکـی از اعضـای گـروه نتواند 
خـود را با دیگـران هماهنگ سـازد، کار خود و کار 
جمعـی گـروه را خدشـه دار می کنـد. راز هم افزایی، 
سیسـتم  درونـی  پیوندهـای  در  نهفتـه  انـرژِی  در 
اسـت. ارتباطـات بیـن اجـزای سیسـتم ها چنان چـه 
بـه خوبـی تعریـف و پیاده سـازی شـوند، می توانند 
سـبب افزایـش کارکـرد و بازده کّل سیسـتم شـوند 

)رشـیدپور و دیگـران، 1390: 53(.
هم افزایـی  آکادمیـک،  فضاهـای  و  دانشـگاه ها  در 
بـرای  بـه عنـوان موضوعـی مطـرح می شـود کـه 
پیش بُـرد علمـی و سـطح دانشـگاه، مؤثّـر شـناخته 
شده اسـت؛ لـذا ایـن مسـئله اهّمیّـت باالیـی دارد و 
سیاسـت و روش مناسـبی برای حرکت دانشـگاه به 
سـمت اهـداف بزرگتـر اسـت. هم افزایی عـالوه بر 
پیش بُـرد سـطح علمـی، باعـث می شـود کـه همه ی 
اعضـا در راسـتای هدف اصلی به جلـو قدم بردارند 
و احتمـال درگیـری آن ها با مواردی کـه گروه را در 

خـالف جهـت پـس می رانـد، کاهـش می دهد. 
سـابقًا در دانشـگاه های ایران، رشـته های هنری و به 
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ویـژه معمـاری، به صـورت آتلیه ای برای هر اسـتاد 
عمـل مـی کردنـد. بنابرایـن، دانشـجویان عـالوه بر 
هدایت اسـتاد، با کمک دسـتیاران اسـتاد و شاگردان 
سـال های باالتـر، راهنمایـی و هدایـت می شـدند و 
طّراحـی بـه صـورت جمعی انجـام می شـد. اگرچه 
هنـوز هـم تا حـدودی ایـن َرویـه ادامـه دارد، اّما با 
تغییـر روش هـای آموزش معماری، به نظر می رسـد 
کـه ایـن مسـئله کم رنگ تـر شده اسـت و هم افزایـی 
کم رنگ تـری  صـورت  بـه  معمـاری  مـدارس  در 
مشـاهده می شـود. ایـن مسـئله را گاهـی در قالـب 
بـا  پاییـن  سـال های  دانشـجویان  ُکِرکسـیون های 
خصوصـی  صـورت  بـه  سـال باالتر  دانشـجویان 
یـا جمعـی یـا حضـور یـک یـا چنـد دانشـجوی با 
تجربـه ی تحصیلـی بیشـتر بـه صـورت نظارتـی و 
همـکاری و همراهـی در آتلیه هـا و بـه صورت های 
دیگـر از جملـه انتقـال ِصـرف اّطالعـات، می تـوان 
مشـاهده کرد.هم افزایـی بـه صـورت قابـل توّجهی 
در ایجاد ارتباط سـازنده میان دانشـجویان با سـطح 
تجـارب، رده هـای سـنّی و ورودی هـای متفـاوت 
دانشـگاه تاثیرگـذار اسـت و مرزها را کمـی َمحوتر 
مـی کنـد؛ مانند سـن و جنسـیت. همچنیـن اهداف 
آموزشـی و یادگیـری را در اولویـت قـرار می دهـد. 
» بـرای دسـت یابی بـه هم افزایـی، افـراد بـه اهداف 
مشـترک متعّهدنـد، مـی دانند چـه چیـزی را باید به 
انجـام برسـانند و درک می کننـد کـه چگونـه با هم 

کار کننـد تـا به ایـن اهداف برسـند« 
)رشیدپور و دیگران، 1390: 55(.

 ایـن ارتبـاط باعـث تقویـت روحیه ی همـکاری و 
همراهـی و هم افزایـی میـان دانشـجویان می گـردد 
و در صـورت راهنمایـی درسـت و کنتـرل شـده، 
بـه افزایـش کیفیـِت کارهـا کمـک می کنـد. اگـر از 
مسـیر  شـود،  بهره بـرداری  درسـتی  بـه  تجربه هـا 
هم افزایـی  می گـردد؛  سـاده تر  هـدف  بـه  رسـیدن 
اگـر بـا هدایـت مناسـب و انتخاب هـای فکرشـده 

همـراه باشـد، می تواند روابـط علمـی را مفیدتر 
و هدف مندتـر کنـد و به پیشـرفت کّل دانشـکده 
نیـز، کمـک کند. البتّـه نباید از اهّمیّـت هم افزایی 
)دانشـکده های  مختلـف  رشـته های  میـان 
مختلـف( ماننـد شهرسـازی، هنرهای تجّسـمی، 
زمیـن شناسـی و غیره چشم پوشـی نمود. ماهیت 
میـان  هم افزایـِی  این گونـه  معمـاری،  رشـته ی 

می طلبـد. را  رشـته ای 
بـه نظـر می رسـد دانشـکده هایی کـه ارتباطـات 
میـان دانشجویانشـان قوی تـر بـوده و هم افزایـی 
بـه اَشـکال مختلف آن مـورد توّجه دانشـجویان 
و اسـاتید اسـت، در مجمـوع پیشـرفت علمـی 
بـا  فضـا  ایـن  در  بنابرایـن  دارنـد.  بیشـتری 
ارائـه ی شـیوه های نـو یـا بازشناسـی و بازبینـی 
دسـتاوردهای قبلی، موفّق به آفرینش سـبک های 
جدیـد شـده و روش آمـوزش معمـاری نـو یـا 

مکّمـل ایجـاد می کننـد.
در  سـهولت  هم افزایـی،  بـارز  مزیـت  اگرچـه 
حـال،  عیـن  در  اسـت،  اهـداف  بـه  رسـیدن 
محدودیتهـای زمانـی، مکانـی و اجرایـی را هـم 
بـه همـراه دارد کـه نیازمند به تحقیـق و تفّحص 

بیشـتر اسـت.
زهرا علیجان زاده


