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ــا کــه  ــري سياســي فرآينــدي اســت مســتمر و پوي جامعــه پذي
ــای  ــواده و نهاده ــد خان ــه ای مانن ــاي اولي ــاس آن، نهاده ــر اس ب
ــر گرايش هــا و ديدگاه هــاي سياســي  ــه ای چــون دانشــگاه ب ثانوي
شــخص اثــر مــي گذارنــد و در تصميــم گيــري هــاي مربــوط بــه 
ــد.  ــي رون ــمار م ــه ش ــده اي ب ــل تعيين کنن ــوزه سياســت، عام ح
ــری سياســی نقــش مهمــی در اســتمرار حيــات يــک  جامعه پذي
نســل دارد؛ از طريــق پروســه جامعه پذيــری سياســی اســت کــه 
نســل های قديمی تــر فرهنــگ سياســی جامعــه را بــه نســل های 
جديدتــر منتقــل می کننــد و بــا توجــه بــه چنيــن انتقالــی اســت 
ــق می شــود، فرهنــگ سياســی خــود را  کــه هــر جامعــه ای موف
ــن  ــر اي ــذار ب ــل تاثيرگ ــن، نقــش عوام اســتمرار ببخشــد. بنابراي
فرآينــد، تاثيــر بســزايی در موفقيــت و يــا عــدم موفقيــت فرآينــد 

جامعــه پذيــری و پيامدهــای آن دارنــد. 
دانشــگاه، يکــی از نهادهــای ثانويــه اســت کــه در مقطــع ســنی 
ــد.  ــری ايفــای نقــش می نماي حساســی، در فرآينــد جامعــه پذي
بــا توجــه بــه اينکــه در کشــور ما دانشــگاه در قســمت عمــده ای 
ــه  ــاد ب ــن نه ــر اي از فعاليت هــای سياســی تاثيرگــذار اســت، اگ
خوبــی نقــش خــود را ايفــا نکنــد، فرآينــد جامعه پذيری سياســی 
ــذاری  ــه تاثيرگ ــن وج ــردد. مهمتري ــال می گ ــار اخ ــراد دچ اف
دانشــگاه در جامعــه پذيــری سياســی، آمــوزش سياســی اســت. 
ــام  ــورت انج ــه دو ص ــگاه ب ــی در دانش ــوزش سياس ــن آم اي
می گيــرد؛ يــا از طريــق آمــوزش آکادميــک و دروس دانشــگاهی 
و يــا از طريــق تجريــه فعاليــت سياســی. قســمت اول در برنامــه 
مصــوب دانشــگاه ها قــرار گرفتــه اســت و قســمت دوم را عمدتــًا 

ــد. ــر عهــده دارن تشــکل های دانشــجويی ب
بــه طورکلــی آمــوزش سياســی را به دو دســته تقســيم کــرده اند: 
الــف( مســتقيم يــا تعليــم سياســی. ب( غيــر مســتقيم يا مشــاهده. 
ــکل های  ــم، تش ــرار دهي ــا ق ــدی را مبن ــيم بن ــن تقس ــر اي اگ
دانشــجويی هــم بــه روش مســتقيم و هــم بــه روش غير مســتقيم 
ــد.  ــدام می کنن ــجويی اق ــه دانش ــی در جامع ــوزش سياس ــه آم ب
آن هــا ممکــن اســت کــه کامــا بــه تعليــم و آمــوزش مســائلی 
ــی و  ــزاب سياس ــکيل اح ــدف از تش ــت، ه ــاخت دول ــد س مانن
ــوژی  ــک ايدئول ــوت ي ــا، ق ــد آن ه ــر مفي ــد و غي  جنبه هــای مفي
ــه  ــا و خاص ــف آن ه ــای ضع ــس جنبه ه ــا برعک ــی و ي سياس
ــکال  ــه اش ــا ب ــد و ي ــدام نماين ــی اق ــام سياس ــات نظ خصوصي
ــد  ــری کن ــای سياســی پيگي غيرمســتقيم، مســائلی را در زمينه ه
کــه در اصــل سياســی نيســتند ولــی تماياتــی را در افراد دانشــجو 
ــکل های  ــم تش ــای مه ــی از نقش ه ــد. برخ ــود می آورن ــه وج ب

ــد از:  دانشــجويی در آمــوزش سياســی عبارتن
ــای  ــت در محيط ه ــجويان: فعالي ــل دانش ــط متقاب ــاد رواب 1. ايج
دانشــگاهی ســبب می  شــود کــه دانشــجويان ، تجربيــات و مهارهايی 
بياموزنــد کــه بــرای زندگــی آينــده آن هــا مفيــد خواهــد بــود و 
در عيــن حــال بــه جــذب و يکپارچگــی آن هــا در جامعــه سياســی 
ــر در  ــا يکديگ ــجويان ب ــل دانش ــط متقاب ــد. رواب ــک می کن کم
محيط هــای دانشــگاهی باعــث می شــود کــه دانشــجويان بــه طــور 
غيــر مســتقيم اعمــال و رفتــار مديــران و مســئولين را از نزديــک 

مشــاهده و نمونــه ای از نهادهــای اجتماعــی را لمــس کننــد.
2. بازتوليــد فرهنــگ سياســی: تشــکل های دانشــجويی بــه همــراه 
ــه خبررســانی از طــرف  نقــش آگاه ســازی خــود از طرفــی و مقول
ديگــر بــه همــراه تحليــل اخبــار در واقــع کار آمــوزش سياســی را 
ــف  ــات مختل ــجويان و طبق ــکده ها و دانش ــد. دانش ــام می دهن انج
ــن  ــتند. اي ــی هس ــن برنامه هاي ــده چني ــدف عم ــگاهی ه دانش
ــاخت های  ــا و س ــرف،  نهاده ــک ط ــگاهی از ي ــکل های دانش تش
سياســی موجــود را بــه دانشــجويان معرفــی می کننــد و بــه آن هــا 
می قبوالننــد و از طــرف ديگــر بــا خلــق يــک نظام ارزشــی سياســی 
و نمادين، احســاس وابســتگی های عاطفی و ذهنی را در دانشــجويان 
نســبت بــه ايــن ســاخت ها بــه وجــود می آورنــد و ســبب تحکيــم، 

ثبــات و مشــروعيت هرچــه بيشــتر آن هــا می شــوند.
بــا توجــه بــه اهميــت ايــن موضــوع، بــر آن شــديم تــا وضعيــت 
موجــود در تشــکل های دانشــجويی دانشــگاه فردوســی را مــورد 
ــی،  ــگاه فردوس ــر در دانش ــال حاض ــم. در ح ــرار دهي ــی ق بررس
تعــداد 9858 دانشــجو در گــروه علــوم انســانی، 3232 دانشــجو 
در گــروه علــوم پايــه، 5481 دانشــجو در گــروه فنــی و مهندســی، 
4234 دانشــجو در گــروه کشــاورزی و دامپزشــکی و 304 
ــه  ــند ک ــل می باش ــه تحصي ــر مشــغول ب ــروه هن دانشــجو در گ
از ايــن تعــداد 11044 دانشــجو در مقطــع کارشناســی و 12167 
دانشــجو در مقطــع تحصيــات تکميلــی می باشــند. بديــن 
منظــور پرسشــنامه ای حــاوی ســواالتی در مــورد عضويــت، نحــوه 
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بن بست نشینی!

ارسال الیحه منع خشونت علیه زنان تا دو هفته آینده به مجلس

نائــب رييــس فراکســيون زنــان مجلــس، بــا تاکيــد بــر بررســی اليحــه منــع خشــونت عليــه زنــان تــا قبــل از فصــل بودجــه، گفــت: راهکارهای 
قانونــی ايــن اليحــه نقــش موثــری درکاهــش خشــونت دارد. خانــه ملــت نوشــت: فاطمــه ذوالقــدر بــا اشــاره بــه ايــن کــه طبــق اظهــارات معاون 
زنــان رياســت جمهــوری، بررســی اليحــه تاميــن امنيــت و مقابلــه بــا خشــونت عليه زنــان در کميســيون قضايــی دولــت به پايان رســيده اســت، 
گفــت: طبــق پيگيری هــای بــه عمــل آمــده ايــن اليحــه تــا دو هفتــه آينــده بــه مجلــس ارســال می شــود، بنابرايــن بــه محض ارســال بــه مجلس 
بررســی ايــن اليحــه بــا اولويــت بايــد در دســتورکار قــرار گيــرد. نماينــده تهــران، بــا تاکيــد بــر ايــن کــه بــا توجــه بــه شــرايط فعلــی زنــان و 
اهميــت جلوگيــری از خشــونت عليــه ايــن قشــر، بايــد بررســی اليحــه را ســريع در دســتور کار قــرارداد، افــزود: ارســال اليحــه بــه مجلــس بنا به 
پيگيری هــای نماينــدگان تــا دو هفتــه آينــده انجــام می شــود، امــا بايــد ديــد چــه زمانــی در دســتور کار بررســی قــرار می گيــرد؛ البتــه بــه دليــل 
اهميــت موضــوع بــه طــور حتــم رايزنــی بــا هيــات رئيســه مجلــس برای بررســی ســريع اليحــه انجــام می شــود. نائــب رييــس فراکســيون زنان 
مجلــس، بــا اشــاره بــه ايــن کــه موضــوع مهم جامعــه زنان خطــر اسيدپاشــی اســت، افزود: تــا کنــون حوادثــی در ايــن زمينــه رخ داده و متاســفانه 
جانــی بــا مجــازات پايينــی مجــدد بــه جامعــه بازگشــته اســت، ايــن در حالــی اســت کــه فــرد مقابل بــه دليل اســيد تــا آخر عمــر زندگــی همراه 

بــا مشــکاتی دارد؛ بنابرايــن بايــد قانونــی را تصويــب کــرد کــه هيــچ فــردی جــرأت اقــدام به اســيد پاشــی را نداشــته باشــد.
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ــرای ايــن مفهــوم  خودبنيــاِد مخــرب، معنــای جديــدی را ب
ــا  ــان ب ــه ارمغــان آورد. خودبنيــاد از آن رو کــه ايــن جري ب
ــا  ــدع ارزش ه ــه« مب ــه ناجي ــه از »فرق ــير انحصارطلبان تفس
ــت مســلمانان آن را  ــه اکثري ــدی اســت ک و باورهــای جدي
ــت  ــرب ازآن جه ــد و مخ ــنت می يابن ــاب و س ــاف کت خ
کــه ايــن جريــان بــا تکفيــر فــرق اســامی و حتــی جوامــع 
ــی  ــدام تخريب ــه اق ــاص ب ــت خ ــب ماموري ــلمان در قال مس
ــن اعمــال  ــادرت کــرده اســت و آشــکارا اي ــان مب ــه آن علي
ــونت،  ــد، خش ــن عقاي ــايه همي ــمارد. در س ــدس می ش را مق
تــرور، انتحــار و ســاير اعمــال شــنيع و ضدانســانی بــه ابزاری 
ــا همــه گروه هــای اســامی مــورد  ــه و تکفيــر ب ــرای مقابل ب
اســتفاده ايــن جريــان قــرار گرفــت. از آن جــا کــه جريانــات 
ــه  ــی خيم ــی مذهب ــر بنيادهاي ــر ب ــلف گرا ناگزي ــی س سياس
ــامی،  ــتعمل اس ــول و مس ــِم معم ــادره مفاهي ــد، مص می زنن
ــه  ــا و ب ــا آن ه ــه ب ــورت روزان ــه ص ــلمانان ب ــر مس ــه ه ک
ــد؛  ــام می ده ــود را انج ــی خ ــف دين ــا تکالي ــطه آن ه واس

شــد يکــی از برجســته ترين نمونه هــای بست نشــينی در 
ــد آبادی  ــن اس ــيد جمال الدي ــينی س ــران بست نش ــخ اي تاري
ــود کــه توســط  در حــرم حضــرت عبدالعظيــم حســنی)ع( ب
ــا  ــه بعد ه ــی ک ــن شــاه شکســته شــد. همــان حرم ناصرالدي
ــن حــرم  ــدل شــد. اي ــن شــاه ب ــه قتــل گاه خــود ناصرالدي ب
ــر از  ــد سياســی آن  را بســيار پررنگ  ت ــوان بع ــايد بت ــه ش ک
بعــد مذهبــی آن دانســت پــس از گــذر از پيچ  هــای تاريخــی، 
ــه  ــی ک ــد، اتفاق ــود می بين ــابهی را در خ ــاق مش ــون اتف اکن
ــا همــان ســبک و ويژگــی اســت  اگرچــه در شــکل و فــرم ب
ــه ای  ــا درون ماي ــه متفــاوت و ب ــوا و جان ماي امــا از نظــر محت
طنزگونــه اســت. در واقــع بــه تعبيــر مارکــس: »تاريــخ دوبــار 
تکــرار می شــود: بــار اول بــه صــورت تــراژدی و بــار دوم بــه 
صــورت کمــدی«. اکنــون واقعــا نمی دانــم کــه مارکــس ايــن 
ــا آن هــا  ســخن را در توصيــف »بهــاری  هــا« گفتــه اســت ي

ــد. ــن ســخن نماين کوشــيده  اند کــه خــود را مصــداق اي
ــه  در شــرايطی کــه مــردم ايــران مشــغول کمــک  رســانی ب
زلزلــه  زدگان کرمانشــاه بودنــد، بقايــی، مشــايی و احمدی نــژاد 
بــا برقــراری يــک نمايــش سياســی در اعتــراض بــه دادگاهی 
شــدن بقايــی، بــا بست نشــينی در حــرم حضــرت عبدالعظيــم 
بــه ايــراد ســخنان راديکالــی عليــه دولــت، قــوه  قضائيــه و بــه 
طــور خــاص »خانــواده الريجانــی« پرداختنــد. ايــن ســه نفــر 
ــه  ــه احــکام ظالمان ــا اشــاره ب در بخشــی از اطاعيــه خــود ب
قــوه  قضائيــه و هم چنيــن برخــورد نامناســب بازجويــان، ايــن 
قــوه را بــه تــاش بــرای بســتن دهان  هــا و شکســتن قلم  هــا 
متهــم کردنــد. اگرچــه انتقاداتــی بــه قــوه  قضائيــه وارد اســت 
ــياه  ــه س ــا آن کارنام ــژاد و تيمــش ب ــه احمدی ن ــن  ک ــا اي ام
در برخــورد بــا مخالفيــن بخواهنــد بــه ايــن مســئله اعتــراض 
کننــد، چيــزی جــز هوچی  گــری و بــازی سياســی بــرای فــرار 
ــه  ــت ک ــک پيداس ــد. ني ــر نمی رس ــه نظ ــخ گويی ب از پاس
احمدی نژادی هــا بــرای باقــی مانــدن در صــدر اخبــار و 
قرارگرفتــن در معــرض توجهــات مــردم و رســانه ها حاضــر 
بــه انجــام هــر کاری هســتند، خــواه بــردن زنبيــل قرمــز بــه 
دادگاه باشــد و خــواه تهديــد بــه انتشــار اســناد محرمانــه ای 

کــه هيــچ وقــت منتشــر نشــد.

طــرز شــگفت آوری شــنيع و خشــن باشــد. 
ــا ايــن همــه توافــق نظــری و اتحــاد تشــکياتی نيروهــای  ب
فعــال در عــراق، اعــم از اســامی و غيــر اســامی، توانســت 
بــه قائلــه و جريــان داعــش در عــراق مهــر پايانــی بکوبــد. 
ــی  ــوده باق ــان گش ــی همچن ــش اصل ــود پرس ــن وج ــا اي ب
مانده اســت: آيــا بــا از بيــن رفتــن جريــان داعــش می تــوان 
ــود را در  ــی خ ــِم افراط ــه سلفيس ــه انديش ــد ک ــی ش مدع
ــی  ــش بين ــرد؟ پي ــد ک ــد نخواه ــر بازتولي ــای ديگ قالب ه
ــا توجــه بــه نقــش آفرينــی  آينــده منطقــه و ســلف گرايی ب
ــه ای  ــه ای و فرامنطق ــران منطق ــف و بازيگ ــای مختل گروه ه
ــه شــدت دشــوار اســت.  ــی ب اگــر نگوييــم غيــر ممکــن ول
تعــدد متغيرهــای دخيــل و آشــفتگِی نظــری دربــاره برخــی 
از مهم تريــن مفاهيــِم موجــود در انديشــه و جريانــات 
ــود  ــن وج ــا اي ــد. ب ــن دشــواری می افزاي ــر اي ــرا ب ســلف گ
بررســی تاريــخ سياســی و عقيدتــی ايــن منطقــه حکايــت از 
آن دارد کــه بــروز جريانــاِت افراط گــرا همچــون داعــش نــه 
نخســتين و نــه قاعدتــا آخريــن شــکل از بــروز راديکاليســم 
می توانــد باشــد. از آن جــا کــه بنيادهــای مذهبــی در درون 
ــت های  ــکان برداش ــوه ام ــورت بالق ــه ص ــد ب ــود می توان خ
متفــاوت و حتــی متعــارض را بپرورانــد، ارائــه برداشــت های 
ــود  ــن وج ــا اي ــد. ب ــع نمی باش ــکال ممتن ــدرن و رادي ضدم
ــه ای دقيــق مدعــی شــد چــه جغرافيــای  ــه گون ــوان ب نمی ت
ــدرو در  ــات تن ــا و جريان ــد گروه ه ــکن جدي ــرزمينی َمس س
درون جامعــه اســامی خواهــد بــود، امــا از هــم گســيختگی 
اجتماعــی، بــاز شــدن شــکاف های متعــدد قومــی و مذهبــی 
ــتان،  ــون ترکمنس ــامی هم چ ــورهای اس ــی از کش در برخ
ازبکســتان، افغانســتان و پاکســتان آن هــا را بــه کانديداهايــی 
ــث از  ــی منبع ــازه ای از افراط گراي ــکل ت ــوِر ش ــرای ظه ب
سلفيســم تبديــل کــرده اســت. بــا بدبينــی بايــد گفــت هــم 
ــی  ــدِن گروه هاي ــه وجــود آم ــگ خطــِر ب ــک صــدای زن اين
ــه و  ــه خاورميان ــاط منطق ــی نق ــش در اقص ــون داع هم چ
ــه  ــرای مقابل ــد ب ــه گــوش می رســد، باي آســيای مرکــزی ب
هم چنيــن  و  آن  عقيدتــی  پايه هــای  تضعيــف  آن،  بــا 
ــم  ــران، ه ــای اي ــل مرزه ــه داخ ــری آن ب ــت از تس ممانع

اکنــون آمــاده شــد.

يــک اپوزيســيون، تاييــد بخــش کثيــری از معترضــان وضــع 
موجــود را بــه دســت آورد. افــرادی کــه در زمــان رياســت 
ــای  ــت ها و دغدغه ه ــه خواس ــی ب ــه توجه ــوه مجري ــر ق او ب
ــان را  ــته های آن ــدت خواس ــه ش ــی ب ــت و حت ــا نداش آن ه

ــرد. ــرکوب می ک س
احمدی نــژاد در حــال حاضــر کــه تســلطی بــر منابــع 
ــرای جلــب  ــه طبــع آن واجــد شانســی ب ــدارد و ب دولتــی ن
نظــر افــراد محــروم جامعــه نيســت، در طمــع جلــب 
ــتگاه قضــا  ــه دس ــوريدن علي ــه ش ــل ب ــا توس ــان ب ــر آن نظ
ــه  ــب توج ــان جل ــن مي ــه در اي ــه ای ک ــت. نکت برآمده اس
ــک  ــه نزدي ــژاد و حلق ــرر احمدی ن ــدات مک ــد تهدي می کن
ــور های  ــام کش ــه در تم ــری ک ــت. ام ــاگری اس ــه افش او ب
توســعه يافتــه وظيفــه مطبوعــات اســت امــا در کشــور مــا 
ــر  ــر ميس ــن ام ــات آزاد اي ــود مطبوع ــدم وج ــل ع ــه دلي ب
ــوء  ــو از آن س ــن نح ــه بهتري ــا ب ــت و احمدی نژادی ه نيس
ــان  ــژاد در زم ــم احمدی ن ــه تي ــد. کمااينک ــتفاده می کنن اس
دولــت نهــم و دهــم نيــز بــا محدودتــر کــردن رســانه ها از 
ايــن ضعــف بــه خوبــی اســتفاده و ضعف هــای دولــت خــود 
را پنهــان کردنــد. در فضايــی کــه رســانه های رقيــب امــکان 
فعاليــت نداشــتند، تيــم رســانه ای دولــت وقــت کوشــيد بــا 
حمايــت کامــل رســانه ملــی، چهــره ی مثبتــی از احمدی نــژاد 
ــن  ــدن حس ــس از روی کار آم ــا پ ــذارد. ام ــای گ ــه ج ب
روحانــی و بازتــر شــدن نســبی فضــای مطبوعــات، عملکــرد 
ــا  ــفاف تر و ب ــردم ش ــوم م ــرای عم ــژاد ب ــت احمدی ن دول
انتقــادات بــی ســابقه ای همــراه شــد. وضعيــت بــه گونــه ای 
پيــش رفــت کــه اصول گرايانــی کــه روزی از تمــام ظرفيــت 
خــود بــرای حمايــت از او اســتفاده کــرده بودنــد، طــی يــک 
چرخــش تاريخــی بــه سرســخت ترين مخالفــان و منتقــدان او 
بــدل شــدند. بايــد منتظــر مانــد تــا مشــاهده کــرد نتيجــه ی 
ــده  ــای پدي ــا هجمه ه ــد؛ آي ــا می انجام ــه کج ــن کارزار ب اي
ــه  ــتگاه قضائي ــس دس ــر رئي ــتانش ب ــوم و دوس ــزاره س ه
ــه  ــداری ک ــه اقت ــوه قضائي ــا ق ــد و ي ــه می ياب ــان ادام هم چن
در مقابــل ديگــران نشــان می دهــد را در برابــر آن هــا نيــز 

ــد؟ ــدار می کن پدي
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ــر  ــخ متاخ ــان« در تاري ــی »جري ــم )salafism(، نوع سلفيس
اســامی بــه شــمار مــی رود کــه در عيــن ارتــزاق از 
ســلف گرايی، مبتنــی بــر مناســبات خاصــی از قــدرت 
سياســی بــا رويکــرد منحصربــه فــرد اســت کــه در معنــای 
ــک  ــای ايدئولوژي ــا و جريان ه ــی رهيافت ه ــر تمام کان، ب
ــدد  ــه در ص ــت ک ــاق اس ــل اط ــی قاب ــی و غيردولت دولت
تجديــد خافــت تاريخــی و برســاختن جوامــع ســنی مذهــب 
ــف  ــد. در تعري ــام می باش ــلفی از اس ــت س ــه قرائ ــر پاي ب
عملياتــی، سلفيســم مقولــه ای مشــکک و دارای مراتب اســت 
ــم خــارج طيــف وســيعی از ســلفی گری ســنتی،  کــه در عال
ــکيل  ــام تش ــا اع ــرد. ب ــی را در برمی گي ــدل و افراط معت
ــی و برداشــت  ــراق و شــام، داعــش، تلق ــت اســامی ع دول
راديــکال از سلفيســم جــای برداشــت های ســنتی و معتــدل 
ــوم  ــه از مفه ــفته ای ک ــف آش ــايه تعري ــت و در س را گرف
ــم  ــاره ای از مفاهي ــروه پ ــن گ ــود، اي ــنت« می ش ــل س »اه
ــا  ــل ب ــوب و در تقاب ــه مطل ــادره ب ــلف را مص ــه س از جمل
ســاير فرقه هــای اســامی، از جملــه شــيعيان قلمــداد 
ــن  ــيس اي ــی تاس ــی و چگونگ ــاره چراي ــته ها درب ــرد. نوش ک
گــروه بســيار اســت و چندوچــون شــکل گيری آن در 
عــراق، آبشــخورهای نظــری و معرفــت شــناختی آن مــورد 
ــن  ــا اي ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــری فراوان ــای نظ بحث ه
ــاِم  ــاره فرج ــی درب ــه زن ــه گمان ــوان ب ــان می ت ــال همچن ح
کار ايــن جريــان از منظــر ارتبــاط آن با سلفيســم نگريســت. 
جريــان داعــش، يــک جريــان ســلف گرا بــه شــمار مــی رود. 
تاکيــد بــر ظواهــر و نقــل بــه جــای باطــن و عقــل و همچنين 
زدون ســاحِت اســام از پيرايه هــای زندگــی مــدرن از 
مهم تريــن مختصــات ايــن جريــان اســت. احيــای بــرده داری، 
برداشــِت بــه شــدت افراطــی و تقريبــا بــی ســابقه از قــرآن، 
حداقــل در دوراِن جديــد و تاکيــد بــر رابطــه نابرابــر در ميان 
گروه هــای مختلــف در درون جامعــه اســامی از جملــه 
ــده  ــن پدي ــی رود. اي ــه شــمار م ــروه ب ــن گ دســتاوردهای اي
نويــن در جهــان اســام، بــا تاکيــد بــر نوعــی فرقــه گرايــِی 

ــرن پيــش  ــک ق ــن اســدآبادی بيــش از ي ســيد جمــال الدي
بــرای مصــون مانــدن از خشــم ناصرالديــن شــاه و هــم چنيــن 
بيــان ســخنانی کــه شــايد گفتــن آن در فضــای آن روز جامعه 
ممکــن نبــود، در حرم حضــرت عبدالعظيم حســنی)ع( بســت 
ــس  ــه پ ــرد ک ــور می ک ــی تص ــر کس ــايد کمت ــت. ش نشس
ــا  ــرادی ب ــا اف ــال از آن روز ه ــد س ــش از ص ــت بي از گذش
بست نشــينی بــه همــان ســياق بــه مهندســی معکــوس بنــای 

تاريــخ ايــران بپردازنــد.
بست نشــينی در مکان  هايــی خــاص از ديربــاز، مبتنــی 
ــه  ــی و ســنتی ب ــه امــور عرف ــر  پاي ــر نيازهــای اجتماعــی ب ب
ــول  ــوم و در ط ــراض، مرس ــان اعت ــرای بي ــی ب ــوان راه عن
زمــان همــواره ميــان حاکــم و محکــوم و ظالــم و مظلــوم در 
ــدود  ــای مح ــوان نمونه ه ــه می ت ــت. اگرچ ــوده اس ــان ب جري
ــرد  ــت و جو ک ــوی جس ــد صف ــران عه ــينی را در اي بست نش
ــه اوج خــود رســيد  ــه ب ــی در دوره قاجاري ــه داليل ــا ب ــا بن ام
و بــدل بــه ســنت شــد. شــيوه معمــول بست نشــينی چنيــن 
بــود کــه وقتــی شــخصی تقاضايــی داشــت، در محــل امــن و 
مقدســی بســت می نشســت و اعــام می کــرد تــا وقتــی بــه 
درخواســتش رســيدگی نشــود از آن جــا خــارج نخواهدشــد. 
ــت  ــوده اس ــول ب ــل قب ــی قاب ــرف اجتماع ــدام در ع ــن اق اي
ــی بست نشــينی در  ــت معمــول خــود يعن ــا از حال ــا بعده ام
ــارج و  ــته ها خ ــردن خواس ــرح ک ــرای مط ــدس ب ــی مق مکان
حتــی بــه گزينــه ای تبديــل شــد کــه افــراد مجــرم بــرای فرار 
ــن  ــد. اي ــتفاده می  کردن ــوء اس ــم س ــن رس ــازات از اي از مج
رونــد تــا جايــی پيــش رفــت کــه حتــی اميرکبيــر بــه شــدت 
مقابــل آن ايســتاد و آن را بــرای مدتــی متوقــف کــرد چراکــه 
ــن می شــد  ــع از اي ــا در ســفارتخانه ها مان بست نشــينی عمدت

کــه حکومــت بــر مــردم اقتــدار الزم را اعمــال کنــد.
ــی  ــوان خودکامگ ــينی را بت ــل بست نش ــن دلي ــايد مهم تري ش
ــد  ــون  من ــی قان ــود دســتگاه قضاي ــن نب ــم  چني ــان و ه حاکم
مــورد قبــول مــردم برشــمرد. همــان طــور کــه پيش تــر ذکــر 

ــاحِت  ــر س ــر ب ــران ناپذي ــه ای جب ــش، ضرب ــط داع توس
ايدئولوژی هــای اســام گرا و ســلف گرا وارد کــرد. چــرا کــه 
زيــن پــس هــر گــروه اســامی می بايســت در ابتــدا نســبت 
خــود را بــا داعــش روشــن کنــد و مواضــع خــود را نســبت 
بــه توحــش و ســبعيت صــورت گرفتــه به وســيله ايــن گروه 
ــود  ــول خ ــای معم ــه فعاليت ه ــد از آن ب ــازد و بع ــان س عي
بپــردازد. پــر واضــح اســت کــه بخشــی از تــواِن هــر گــروه 
ــد  ــت جدي ــن موقعي ــه و تبيي ــرف توجي ــد ص ــلف گرا باي س
ــه  ــِن به کارگرفت ــا تروريســم نوي ــکار ب ــام موضــع آش و اع
ــه نظــر  ــان باشــد. از آن گذشــته ب ــن جري شــده توســط اي
ــد از  ــی، بع ــی افراط ــلف گراي ــان س ــای جري ــد احي می رس
ــِف  ــورهای مختل ــلمين در کش ــوان المس ــه اخ ــا ک مدت ه
عــرب توانســته بــود برداشــتی معتــدل و تقريبــا متســاهل از 
سلفيســم را رواج دهــد، نشــان داد کــه راديکاليســم مکنــون 
ــد  ــی در دوران جدي ــد حت ــرا می توان در انديشــه های فرقه گ
ــه  ــدرن، ب ــر م ــات عص ــات و امکان ــتفاده از ملزوم ــا اس و ب

ــی  ــه زمان ــا چ ــدرت ت ــای ق ــه نهاد ه ــد ک ــد دي ــال باي ح
ــژاد را کــه خــود در رســاندن  ــد رفتار هــای احمدی ن می توانن
او بــه چنيــن جايگاهــی نقــش دارنــد، تحمــل می کننــد. فردی 
کــه در طــول هشــت ســال دولــت خــود کشــور را چنــد دهــه 
ــی نادرســت  ــی و مال ــا سياســت های پول ــد. ب ــب ران ــه عق ب
ارزش پــول ملــی ايــران بــه يــک ســوم کاهــش داد، بــا کاغــذ 
ــه  ــت، مســبب ب ــورای امني ــای ش ــدن قطعنامه ه ــاره  خوان پ
 وجــود آمــدن اجمــاع جهانــی بــی ســابقه  عليــه ايــران شــد 
و منافــع ملــی ايــران را دچــار تهديــد بــی ســابقه ای کــرد. 
ــته ترين  ــژاد آن را برجس ــه احمدی ن ــز ک ــر ني ــکن  مه مس
وجــه کارنامــه خــود می دانســت، در جريــان آزمــون 
ــن  ــردود شــد. در اي ــر غــرب کشــور م ــه اخي ســخت زلزل
ــار  ــر ب ــرار از زي ــرای ف ــش ب ــژاد و ياران ــرايط احمدی ن ش
انتقــادات تنــد و صريحــی کــه از جانــب مقامــات دولتــی و 
افــکار  عمومــی نســبت بــه کيفيــت ســاخت مســکن   مهــر به 
آن  هــا وارد شــد، ســعی کردنــد بــا اتخــاذ روشــی جديــد از 

ــار انتقــادات بگريزنــد. زيــر ب
در حالــی کــه در همــه  جــای دنيــا انتظــار اجتماعــی از 
سياســت مداران ايــن اســت کــه در شــرايطی که افــکار عمومی 
ــد و  ــادات بپردازن ــه پاســخگويی انتق جريحــه دار شده اســت ب
درد مــردم را تســکين دهنــد، احمدی نژادی هــا بــا ايجــاد ايــن 
نمايــش سياســی در پــی پــاک کــردن صــورت مســئله و انتقال 
توجهــات رســانه ها بــه ســمتی بودنــد کــه خــود  می خواســتند. 
ــی از  ــره خوب ــه خاط ــژاد ک ــه احمدی ن ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــات  ــه حي ــر ادام ــار ديگ ــای سياســی دارد ب ايجــاد دوقطبی ه
سياســی خويــش را در گــرو ايجــاد يــک دوقطبــی کاذب ديگر 
ــت اهلل هاشــمی  ــا آي ــه ب ــه در مواجه ــد. همان طــور ک می دان
رفســنجانی در جريــان انتخابــات رياســت جمهوری ســال 84 
ــيد،  ــه رس ــه نتيج ــرافيت ب ــر و اش ــی فق ــاد دوقطب ــا ايج و ب
ايــن بــار نيــز در پــی آن می باشــد کــه بــا ايجــاد دو قطبــی 
پاک دســتی در برابــر فســاد، خــود را در مقابــل الريجانی هــا 
قــرار دهــد. اين گونــه هــم می توانــد محکوميت هــای قضايــی 
اعضــای کابينــه اش را ناشــی از ايــن تقابــل نشــان دهــد و هــم 
بــا ســخن گفتــن از آزادی و برابری هــای اجتماعــی، در مقــام 



کرمانشاه آواز استاد سراج برای آوار 

در روز چهارشــنبه هشــتم آذرمــاه، دانشــگاه فردوســی مشــهد ميزبــان اســتاد حســام الديــن ســراج و اســتاد شــهرام ميرجالــی بــود. 
ــکده  ــی زاده دانش ــر رحيم ــر دکت ــی تئات ــر در آمف ــال احم ــم و ه ــس هفت ــيقی، ح ــای موس ــت کانون ه ــه هم ــه »آواز آوار« ب برنام
علوم پايــه و بــا هــدف جمــع آوری کمــک بــرای زلزلــه زدگان کرمانشــاه برگــزار شــد. ايــن برنامــه بــا اســتقبال پرشــور دانشــجويان 
و اســاتيد مواجــه شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه احســان اصولــی، رئيــس کميســيون فرهنگــی و اجتماعــی شــورای اســامی شــهر 

مشــهد نيــز در ايــن برنامــه حضــور داشــت.

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و یکم / نیمه اول آذر 396 دارالفنون
از حقوق قوام نیافته دانشجویی تا حقوق سخت

نگاهی به منشور حقوق دانشجویی در ایران

صحبتی از تجربه

ــر  ــه قش ــری را ب ــه مطالبه گ ــز روحي ــر چي ــش از ه ــه پي ک
دانشــگاهی خــود آمــوزش داده اند. منشــور دانشــجويی ســندی 
اســت در بردارنــده حقــوق و آزادی  هايــی کــه هــر جامعــه برای 
دانشــجويان خــود بــه رســميت می  شناســد و الزامــاً تدوين گــر 
آن يــک دولــت نيســت، بلکــه يــک مقــام محلــی، يک دانشــگاه 
ــن و  ــه تدوي ــد نســبت ب ــک انجمــن خــاص می توان ــی ي و حت
چارچــوب  بنــدی حقــوق دانشــجويی در غالــب يک ســند کتبی 

موســوم بــه منشــور دانشــجويی اقــدام کنــد.
ــجويی  ــورهای دانش ــب منش ــه، اغل ــگاه واقع گرايان ــک ن در ي
ــه  ــدارد و بيشــتر ب ضمانــت اجــرای چنــدان قابــل  توجهــی ن
 عنــوان يــک ســند راهنمــا و آگاهــی  بخــش مــورد توجــه قــرار 
می گيــرد. لــذا نبايــد آن هــا را بــه  مثابــه قانــون در نظــر گرفت 
و در صــورت نقــض بــه دنبــال راهــکار حقوقــی خاصــی بــرای 
ملــزم کــردن ناقــض بــه رعايــت اصــول و حقــوق منــدرج در 
ــد از نظــر دور داشــت کــه هــدف از  ــود. لکــن نباي منشــور ب
تدويــن چنيــن ســاختاری هــم چــون ســاير منشــورها، ايجــاد 
زمينــه  ای بــرای قانون گــذاری در آينــده اســت. بــه  نوعــی بــا 
تدويــن منشــور حقــوق دانشــجويی مــی  تــوان ســطح  آگاهــی 
قشــر دانشــگاهی را نســبت بــه آن چــه می  تواننــد و يــا بايــد 
انجــام دهنــد افزايــش داد و در نهايــت زمينه  هــای الزم بــرای 
ــا  ــد ب ــذا نباي ــم آورد. ل ــی را فراه ــای آت ــدور آيين  نامه  ه ص
نگرشــی آرمانــی توقــع داشــت کــه يــک منشــور مــو بــه  مــو 
مــورد توجــه نهادهــای مســئول قــرار بگيــرد و بايــد آن  را هــم 
چــون ســندی ديــد کــه باورهــای اجتماعــی و دانشــجويی را در 
خصــوص بايدهــا و نبايدهــای دانشــگاه مــورد شناســايی قــرار 
ــن جنبــه از  ــدون اينکــه الزامــی ايجــاد کنــد. اي داده اســت، ب
منشــور حقــوق دانشــجويی بســيار شــبيه بــه آن چيزی اســت 
 )soft law( کــه در حقــوق بيــن  الملــل بــه  عنــوان حقــوق نــرم
ــدون  مــورد اســتقبال قرارگرفتــه اســت کــه در آن ســندی ب
ايــن کــه هــر گونــه ضمانــت اجــرای حقوقــی داشــته باشــد به  
عنــوان اصولــی راهنمــا در اختيــار دولــت  هــا قــرار می گيــرد تا 
پــس از ارزيابــی و يافتــن ايــرادات عملــی و در برخــی مــوارد 

نوشــتار، نداشــتن نــگاه متفــاوت در پرداخــت بــه ســوژه و عدم 
تمايــل گزارشــگر بــه فعاليــت ميدانــی عنــوان کــرد. يزدانــی 
خــرم بــا نــگاه بــه فضــای مجــازی، از ايــن فضــا توأمــان بــه 
عنــوان فرصــت و تهديــد بــرای نســل جديــد روزنامه نــگاران 
ــر  ــر حاض ــات در عص ــودن اطاع ــترس ب ــرد؛ در دس ــاد ک ي
علــی رغــم اينکــه مزيتــی بــرای گزارشــگران و مقالــه نويســان 
بــه شــمار می رود، داشــتن نــگاه خــاص و متفــاوت را در نگارش 
ــه  ــا توصي ــن جلســه ب ــد. اي ــه مشــکل می کن ــزارش و مقال گ
يزدانــی خــرم بــه لــزوم مطالعــه آثــار کاســيک ايرانــی جهت 
افزايــش دايــره ی لغــات نويســنده و در نهايــت بــا پرســش و 

پاســخ دانشــجويان پايــان يافــت.
ســيد محمدمهــدی طباطبايــی، مديرمســئول نشــريه ی 
نســيم بيداری، بــا حضــور در دوميــن جلســه ی تجربــه 
ــل  ــر دالي ــود را ب ــای خ ــی صحبت ه ــور اصل ژورناليســم، مح
عــدم اســتقبال از نشــريات ســنتی و کاغــذی متمرکــز کــرد. 
وی بــا طــرح تاثيــر عنصــر آزادی بيــان در اســتقبال اجتمــاع 
از نشــريات، عمــده مــوج رســانه در ايــران را بــه چهــار بــازه 
ــع  ــا 1324، مقط ــال های 1320 ت ــروطه ی دوم، س ــی مش زمان
ابتــدای انقــاب اســامی و ابتــدای دوران اصاحــات نســبت 
ــی، آزادی  ــازه ی زمان ــار ب ــن چه ــی در اي ــه اصل ــه نکت داد ک
مطبوعــات در چــاپ مطالــب بــود. او با بررســی تاريخ سانســور 
مطبوعــات در ايــران از دوران مشــروطه تاکنــون، سانســور را به 
عنــوان بليــه ی جــدی رســانه در ايــران عنــوان کــرد. طباطبايی 
ــورها در  ــاير کش ــه در س ــاالی روزنام ــراژ ب ــه تي ــاره ب ــا اش ب
مقايســه بــا ايــران، مهم تريــن علــت افــول نشــريات کاغــذی 
در ايــران را نــه پيشــرفت تکنولــوژی بلکــه نشــناختن صحيــح 
ذائقــه مخاطــب در ايــران دانســت. وی بــا نگاهــی بــه فضــای 
ــان  ــران اذع ــر نشــريات اي ــم در نظــارت ب ــک حاک ايدئولوژي
کــرد کــه در چنيــن شــرايطی نيــز وظيفــه ی همــه ی مــردم 

ــت. ــگ اس ــون در فرهن ــردن قان ــه ک ــدی و نهادين قانون من
پــس از طباطبايــی، ســالن انديشــه در ســومين نشســت 
ــری،  ــد مهاج ــرای محم ــم پذي ــه ژورناليس ــات تجرب از جلس
ــردبيری  ــورای س ــابق ش ــو س ــرا و عض ــگار اصول گ روزنامه ن
ــود.  ــر ب ــايت خب ــه و س ــردبير روزنام ــان و س ــه کيه روزنام
ــن موضــوع  ــر اي ــا ذک ــن نشســت، مهاجــری ب ــدای اي در ابت
ــراد حاضــر در  ــه آخــرت، اف ــا دارد ن ــه دني کــه کار رســانه ن
جلســه را بــه کنــار گذاشــتن کار رســانه و مطبوعــات تشــويق 

می  افتــد نگاهــی تجربــی و آزمايشــی بــه ايــن منشــور اســت 
ــوق  ــه ســاختار حق ــواردی ک ــورد معــدود م ــه در م ــه البت ک
نــرم دارنــد تــا حــدودی توجيــه پذيــر اســت، امــا آن چــه که 
ــجويی  ــردی و دانش ــه ف ــلم و قوام يافت ــوق مس ــی از حق بخش
اســت، هــم چــون حــق آزادی بيــان و اصــل منــع تبعيــض، 
هيــچ  گاه نبايــد تحــت شــعاع چنيــن نگاهی قــرار بگيــرد، چرا 
ــه   ــن شــکل خــود ب ــوق در جدی تري ــن دســته از حق ــه اي ک
عنــوان حقــوق فــردی در قانــون اساســی مــورد شناســايی قرار 
ــوان در رابطــه  ــن شــکاف اصلــی کــه می  ت ــد. بنابراي گرفته  ان
بــا منشــور حقــوق دانشــجويی در ايران مشــاهده کرد، شــکاف 
قابــل تأمــل ميــان مفاد ســخت منشــور و برخــورد آزمايشــی 
و نــه چنــدان جــدی بــا مفــاد منشــور اســت کــه کامــًا در 
ــجويی در  ــورهای دانش ــت منش ــداف و ماهي ــا اه ــض ب تناق
ســاير کشورهاســت. روشــن  تر اينکــه همــان  گونــه کــه گفتــه 
شــد، منشــور حقــوق دانشــجويی محلــی اســت بــرای بيــان 
آن دســته از حقوقــی کــه مکمــل حقــوق مســلم دانشــجويی 
اســت، لکــن ايــن رويــه بــه  طــور کامــًا بالعکــس در منشــور 
ــران و برخــورد مســئولين دانشــگاهی  ــوق دانشــجويی اي حق
بــا آن مشــاهده می  شــود. لــذا مطالبــات دانشــجو در ايــران 
ــوق منشــور  ــی شــدن حق ــه اجراي ــه در زمين ــی ک و خألهاي
دانشــجويی و ســاير حقــوق مــدون نشــده دانشــجويان وجــود 
ــذاری  ــجويان پايه گ ــود دانش ــت خ ــه هم ــتی ب دارد بايس
شــود تــا بلکــه توجــه مقامــات قانون گــذار و ناظــر بــه ايــن 
مهــم جلــب شــود چــرا کــه حــق گرفتنــی اســت و هيــچ گاه 
بــا مکانيســم دســت روی دســت گذاشــتن و شــکوه کــردن 
ــت  ــان داش ــوان بي ــی می  ت ــه عبارت ــد. ب ــت نمی آي ــه دس ب
ــوان  ــه عن ــد ب ــگاه باي ــری در دانش ــه مطالبه گ ــه روحي ک
عــرف دانشــگاهی و روح حاکــم بــر فعاليت  هــای دانشــجويی 
مــورد توجــه قــرار بگيــرد، تــا جايــی کــه بتــوان در آينــده ی 
نزديــک شــاهد رعايــت حقــوق ســخت و مســلم دانشــجويی 
و تدويــن حقــوق مکمــل و قــوام نيافتــه بــرای ارتقــا درجــه 

دانشــجو و دانشــگاه بــود.

ــی در  ــای سياس ــه جناح ه ــن ک ــه اي ــاره ب ــا اش ــن ب هم چني
ــد، عنــوان کــرد  ايــران چارچــوب مشــخص اقتصــادی ندارن
کــه يــک روزنامه نــگار اقتصــادی بايــد از بــه دام افتــادن در 
ــت  ــد. وی در نهاي ــودداری کن ــی خ ــای سياس جبهه بندی ه
ــه  ــه ک ــان گون ــت: هم ــول داری گف ــاد تي ــح اقتص در توضي
ــف تقســيم  ــه قســمت های مختل ــران ب ــته ی دور اي در گذش
می شــد و در اختيــار افــراد مختلــف قــرار می گرفــت، 
ــه همــان  اکنــون نيــز بنگاه هــای اقتصــادی دولتــی تبديــل ب
ــارم  ــه ی چه ــت. جلس ــته اس ــروطه گش ــان مش ــول زم تي
نشســت های تجربــه ژورناليســم بــا پرداختــن ميرزاخانــی بــه 
مصاديــق صحبت هــای خــود در اقتصــاد ايــران و پرســش و 

پاســخ دانشــجويان پايــان يافــت.
آخريــن جلســه از نشســت های تجربــه ژورناليســم، بــا حضــور 
صــدرا محقــق، دبيــر ســرويس اجتماعــی روزنامــه شــرق، بــا 
ــزار  ــی برگ ــگاری اجتماع ــوزه ی خبرن ــدان ح حضــور عاقه من
شــد. در ابتــدای جلســه صــدرا محقــق با اشــاره بــه ويژگی های 
يــک روزنامه نــگار خــوب ســخنان خــود را آغــاز کــرد. محقــق 
ــگاه(  ــه )ن ــه، قريح ــوب را عاق ــگار خ ــای روزنامه ن ويژگی ه
و قلــم خــوب عنــوان کــرد. ســپس محقــق بــا پرداختــن بــه 
ايــن موضــوع کــه در روزنامه نــگاری اجتماعــی بايــد بــه بعــد 
خبــری گــزارش دقــت ويــژه ای داشــت، پرهيــز از پرداختــن 
بــه مســائل محلــی در رســانه های ملــی را از آفــات ايــن شــيوه 
روزنامه نــگاری دانســت. وی در ادامــه يکــی از مهم تريــن 
ــه خــود  ــد ب ــگار اجتماعــی می توان ــه روزنامه ن آســيب هايی ک
و جامعــه بزنــد را اهميــت زدايــی از ســوژه بــه دليــل پرداختــن 
بيــش از انــدازه بــه موضــوع ارزيابــی کــرد. محقــق همچنيــن 
ــت  ــگاری را يادداش ــی روزنامه ن ــوزه اجتماع ــات ح ــر آف ديگ
ــص و  ــتن تخص ــدون داش ــل ب ــه راه ح ــوده، ارائ ــی بيه نويس
اســتفاده از واژه هــای نامناســب جهــت بيشــتر نمايــان کــردن 
ســوژه دانســت. در پايــان می تــوان گفــت نشســت های 
تجربــه نــگاری ژورناليســم، مهم تريــن تمايــز جشــنواره هفدهم 
ــت  ــود. فرص ــين ب ــنواره های پيش ــا جش ــگاه ب ــريات دانش نش
مناســبی کــه جهت بهــره منــدی از نظــرات اصحاب نشــريات 
ــش مشــکات  ــرای کاه ــان ب ــارب آن ــال تج ــران و انتق در اي
نشــريات دانشــجويی بــرای تمامی دانشــجويان دانشــگاه فراهم 
ــرای  ــی باشــد ب ــن جلســات فتــح باب ــد. اميــد اســت اي گردي
حضــور هــر چــه بيشــتر روزنامه نــگاران در فضــای دانشــگاه.
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مجمــوع دانشــجويان در يــک کشــور، ســرمايه  های تخصصــی 
ــگاه  ــت دانش ــا غاي ــد و همان ــکيل می  دهن ــه را تش آن جامع
نيــز تعليــم و تربيــت قشــری فرهيختــه اســت کــه توانســته 
ــار مهارت هــای تخصصــی علمــی، مهارت  هــای  باشــد در کن
اجتماعــی بســيار را نيــز تمريــن کــرده باشــد. جامعــه از ايــن 
افــراد توقعاتــی روشــن و معيــن دارد و بــه هميــن دليل اســت 
ــی  ــيد های فراوان ــا و سوبس ــواره هزينه ه ــا هم ــه دولت ه ک
ــد  ــم قشــر دانشــجو می پردازن ــت و تعلي ــتای تربي را در راس
و ســاالنه درصــد بســياری از بودجــه در ايــن راســتا صــرف 
ــار  ــجو ب ــه دانش ــی ب ــم، تکاليف ــن مه ــال اي ــود. در قب می ش
ــز  ــی ني ــاً حق ــد الزام ــی باش ــه تکليف ــا ک ــر ج ــود و ه می  ش
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــع اي ــه توق ــر آين ــد. ه ــت می ياب موجودي
ايجــاد موازنــه و تعــادل ميــان ايــن حــق و تکليــف بازدهــی 
فــرد فــرد دانشــجويان و دانشــگاه ســير صعــودی بــه خــود 
ــود در  ــای موج ــاغل و تخصص ه ــت مش ــرد و در نهاي بگي
ــه از هــرم  ــرادی باشــد کــه هــر پل جامعــه را در تصــدی اف

نيازهــای آنــان بــه درســتی مرتفــع شــده اســت. 
از طــرف ديگــر کرامــت و ارزش واالی انســان، بــه  عنــوان يکــی 
از مبانــی و زيرســاخت  های نظــام جمهــوری اســامی ايــران در 
قانــون اساســی نيــز ذکــر آن رفتــه اســت. حقــوق دانشــجويان 
امــروزه رابطــه مســتقيم بــا ميــزان توســعه  يافتگــی جوامــع دارد 
و هــر چــه ســطح توســعه  يافتگــی بيشــتر باشــد، ميــزان حقــوق 
آموزشــی، اجتماعــی، فرهنگــی و رفاهی دانشــجويان نيز بيشــتر و 
قطعــاً اين مســئله منبعــث از اهميــت دانشــجو در ايــن جوامع و 
تجربــه مثبــت بهــا دادن بــه ايــن قشــر اســت. يکــی از ابزارهای 
مؤثــر کــه می توانــد در وهلــه اول بــه دانشــجويان و افــرادی کــه 
ــا ايــن صنــف ســر و کار دارنــد در خصــوص حقــوق اصلــی  ب
دانشــجويان آگاهــی ببخشــد، تدويــن منشــور حقوق دانشــجويی 
اســت کــه ابتــکار انجمــن  های پيشــتاز در کشــورهايی می  باشــد 

ــوان  ــه عن ــواره ب ــگاهی هم ــريات دانش ــزارش: نش ــش گ پی
جايگاهــی بــرای آزمــون و خطــای عاقه منــدان بــه مطبوعــات 
شــناخته شــده اند. شــايد يکــی از مهم تريــن مشــکات 
نشــريات بــه خصــوص نشــريات دانشــجويی در ايــران، عــدم 
انتقــال تجربــه بيــن اصحــاب قديمــی نشــريات و نســل پــس 
از آن هــا اســت. بــه هميــن بهانــه خانــه نشــريات در حاشــيه ی 
ــات  ــله جلس ــگاه سلس ــريات دانش ــنواره نش ــن جش هفدهمي
»تجربــه ژورناليســم« را در تاريــخ 7 الــی 9 آذرمــاه برگــزار کرد. 
نشســت های »تجربــه ژورناليســم« فرصتی مناســب بــرای عموم 
دانشــجويان بــود تــا بــه صحبــت فعالين نشــريات دانشــجويی و 
ــا نقــاط  روزنامه نــگاران شــاخص امــروز گــوش فــرا دهنــد و ب
قــوت و ضعــف خود آشــنا شــوند. اين سلســله جلســات شــامل 
ــری، اجتماعــی،  ــگاری هن ــج جلســه در زمينه هــای روزنامه ن پن
سياســی و اقتصــادی بــا حضــور آقايــان مهــدی يزدانــی خــرم، 
صــدرا محقــق، ســيد محمدمهــدی طباطبايــی، محمــد مهاجری 
ــای  ــاختمان کانون ه ــه س ــاالر انديش ــی در ت ــی ميرزاخان و عل

فرهنگــی و هنــری دانشــگاه برگــزار شــد.
در جلســه ی نخســت تجربه ژورناليســم، مهــدی يزدانــی خرم، 
ســردبير ماهنامــه ی تجربه و دبير گــروه ادب و هنــر ماهنامه ی 
مهرنامــه، بــا حضــور در جمــع عاقه منــدان نشــريات، صحبت 
خــود را بــا پرداختــن بــه تاريــخ روزنامه نــگاری ادبــی و هنــری 
آغــاز کــرد و شــروع روزنامه نــگاری ادبــی و هنــری در ايــران 
را ســال 76 بــا روزنامــه »جامعــه« دانســت. يزدانــی خــرم بــا 
اشــاره بــه اهميــت نشــريات دانشــجويی در عرصــه ی آزمــون 
ــن نشــريات، شــروع کار خــود را از نشــريات  و خطــای فعالي
ــه  ــی ب ــا نگاه ــرد. او ب ــوان ک ــران عن دانشــجويی دانشــگاه ته
ــران  ــال 84 در اي ــا س ــری ت ــی و هن ــريات ادب ــرفت نش پيش
اظهــار کــرد: تــا ســال 84 کــه فضــای نشــريات ادبــی و هنری 
تغييــر کــرد، منتقدين بســياری در اين زمينــه از دل دانشــگاه و 
نشــريات دانشــجويی بيــرون آمدنــد. وی صحبت های خــود را 
با تشــريح ســاختار تهيــه ی گــزارش و مقاله نويســی مطبوعاتی 
ــه را داشــتن  ادامــه داد و محوری تريــن الزمــه ی نوشــتن مقال
منــش و ســاختار فکــری مشــخص عنــوان کــرد و بزرگ تريــن 
ــه در  ــتن ذائق ــران را نداش ــی در اي ــزارش نويس ــکات گ مش

ــرای اجــرای ســند، مــورد  پــس از ايجــاد ســاختار های الزم ب
تصويــب در چارچوب ســندی ســخت )Hard law( قــرار بگيرد. 
در ايــران، همــواره دانشــجويان و فرهيختــگان دانــش آموختــه 
چــه در داخــل و چــه در خــارج کشــور تأثيــر مســتقيم و بــه 
ســزايی در آگاهــی بخشــی بــه عــوام مــردم جامعــه داشــته  اند 
ــران در ســده گذشــته نقــش  و در وقــوع دو انقــاب اخيــر اي
پــر رنگــی بــازی کــرده  انــد، لــذا پــر واضــح اســت کــه مقــام 
ــط   ــود و خ ــته ش ــاس داش ــتی پ ــوق وی بايس ــجو و حق دانش
ــود. در  ــيم ش ــتی ترس ــه  درس ــگاه ب ــجو و دانش ــی دانش مش
خصــوص تبييــن، شــناخت و توســعه حقــوق دانشــجويان در 
ــب   ــا و تصوي ــن  نامه ه ــن، آيي ــه قواني ــد ب ــاً نباي ــران صرف اي
ــن  ــد اي ــرد. در تائي ــنده ک ــود بس ــی موج ــای آموزش نامه ه
ــن  ــت يازدهــم در آخري ــان کــرد کــه دول ــد بي صحبــت باي
اقــدام خــود بــه  منظــور ارزش نهــادن بــه حقــوق دانشــجو، 
منشــور حقــوق دانشــجويی را در شــش فصــل و پنجــاه  و نــه 
مــاده تدويــن کــرد کــه بــا نگاهــی اجمالــی می  توان تشــخيص 
داد کــه در ايــن منشــور اقدامــی جز گــردآوری همــان قوانين 
ــی از  ــت. حقوق ــده اس ــام نش ــابق، انج ــای س ــن  نامه  ه و آيي
ــه،  قبيــل حقــوق صنفــی و تشــکياتی، حــق دادرســی عادالن
ــا و  ــارکت در فعاليت ه ــق مش ــاروا، ح ــای ن ــع تبعيض ه من
تصميم گيــری در امــور دانشــگاه، حــق اســتفاده از فرصت های 
برابــر، حــق آزادی بيــان، حــق انتقــاد و مطالبه گــری و ســاير 
ــرم  ــور محت ــن منش ــه در اي ــر اگرچ ــن ديگ ــوق بنيادي حق
شــمرده شــده اســت امــا آن چــه مــا بــه  عنــوان دانشــجو در 
ــت از  ــنيده  ايم حکاي ــده و ش ــور دي ــگاه های کش ــا دانش فض
نقــض مــوارد بســياری از حقــوق منــدرج در منشــور دارد. در 
خصــوص منشــور حقــوق دانشــجويی در ايــران کــه معاونــت 
فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم آن را در همــان ماه هــای 
آغازيــن شــروع بــه کار دولــت يازدهــم وعــده داد و هــدف 
ــرد،  ــوان ک ــازی و آگاهی بخشــی عن ــند را فرهنگ  س از آن س
بايــد قائــل بــه تفکيــک ميــان دو حــوزه حقــوق قــوام نيافتــه 
ــاق  ــگاه اتف ــای دانش ــه در فض ــود. آن چ ــخت ب ــوق س و حق

کــرد! ســپس مهاجــری بخــش اعظــم صحبت هــای خــود را 
ــاص داد و  ــان اختص ــژاد در اصول گراي ــان احمدی ن ــه جري ب
خاطــرات خــود را در ايــن زمينــه بــا مخاطبــان بــه اشــتراک 
گذاشــت و ايــن نکتــه را يــادآوری کــرد کــه اعتماد بيــن دولت 
ــه شــمار مــی رود  و ملــت، از اصلی تريــن ارکان در سياســت ب
ــت. وی  ــه اس ــان رفت ــژاد از مي ــان احمدی ن ــط جري ــه توس ک
ــن  ــی بي ــگ نيابت ــوان جن ــه عن ــران ب ــرياتی اي ــای نش از فض
ــر  ــرد و خاط ــاد ک ــف ي ــری مختل ــای فک ــا و جريان ه جبهه ه
نشــان کــرد کــه بــه علــت اين کــه نشــريات نيــاز به ســرمايه 
بــرای چــاپ و پخــش دارنــد، نمی تــوان نشــريه ای مســتقل بــه 
ــی  ــه عل ــزود ک ــن اف ــم چني ــت. وی ه ــای واقعــی آن ياف معن
رغــم داشــتن جبهــه در نشــريات مختلــف، يکــی از مهم تريــن 
ــرافت در  ــت و ش ــتن حريّ ــوب، داش ــگار خ ــات روزنامه ن صف

ــت. ــگاری اس ــود در روزنامه ن ــه خ ــاد از جبه انتق
علــی ميرزاخانــی، ســردبير روزنامــه ی دنيــای اقتصــاد، ديگــر 
ســخنران سلســله جلســات تجربــه ژورناليســم، ســخنان خــود 
را در جمــع فعاليــن نشــريات بــا اشــاره بــه نگاه هــای متفــاوت 
نســبت بــه مأموريــت روزنامه نــگار اقتصــادی آغــاز کــرد و بــا 
بررســی ديــدگاه در مدل هــای حاکميتــی مختلــف )اقتدارگــرا، 
کمونيســتی و ليبــرال( اذعــان کــرد کــه وظيفــه ی روزنامه نــگار 
اقتصــادی در چارچــوب مســئوليت اجتماعــی تعريف می شــود. 
بديــن معنــا کــه روزنامه نــگار اقتصــادی در نگــرش خــود بايد 
رفــاه عمومــی جامعــه را در نظــر داشــته باشــد. ميرزاخانــی بــا 
ــاه  ــع رف ــه نف ــت هايی ب ــه سياس ــه »چ ــوال ک ــن س ــرح اي ط
عمومــی اســت؟« الزمــه ی پاســخ بــه ايــن ســوال را دو مهارت 
دانســت؛ مهــارت نخســت بينــش اقتصــادی در روزنامه نگاری 
ــی  ــورد بررس ــوزه ی م ــاد ح ــناخت اقتص ــارت دوم ش و مه
)ايــران(. او مهــارت اول را مطالعــه ی شــخصی فــرد و شــناخت 
اصطاحــات علــم اقتصــاد عنــوان کرد و ســپس بــه توضيحاتی 
پيرامــون اقتصــاد ايــران پرداخــت. ميرزاخانــی اقتصاد ايــران را 
اقتصــادی ناســالم دانســت کــه از دو رويکــرد می تــوان بــه آن 
نــگاه کــرد؛ اقتصــاد رانتــی و اقتصــاد تيــول داری. او با اســتدالل 
از نظــرات ديويــد ريــکاردو دربــاره اقتصــاد رانتی اذعــان کرد 
کــه اقتصــاد ايــران تبديــل بــه يــک بــده بســتان بين دســتگاه 
ــت. وی ارزش  ــده اس ــوار ش ــت خ ــراد ران ــی و اف بروکراس
روزنامه نــگاری اقتصــادی را در گرفتــار نشــدن در بازی هــای 
ــی  ــه رانت خــواری دانســت. ميرزاخان اقتصــاد ناســالم از جمل



هیچ تشکلی را مخالف دولت نمی بینم، خوشحالیم که دانشجویان بدون لکنت زبان سخن گفتند!

بــه گــزارش گــروه سياســی خبرگــزاری دانشــجو، دکتــر حســن روحانــی در مراســم گراميداشــت روز دانشــجو در جمــع دانشــجويان دانشــگاه 
سيســتان و بلوچســتان در تــاالر فردوســی اظهــار داشــت: مــا بايــد در دانشــگاه ها حــرف بزنيــم، نقــادی و صحبــت کنيــم و راه حــل ارائــه 
دهيــم. اشــکالی نــدارد نظريــه ای کــه مطــرح می کنيــم مــورد قبــول نباشــد. وی افــزود: اگــر بنــا باشــد در دانشــگاه ها آزادی نباشــد حتمــا 
خاقيــت نخواهــد بــود و اگــر خاقيــت نباشــد حتمــا نــوآوری نيســت، مــا نيــاز بــه نــوآوری و خاقيــت داريــم. مشــروعيت مــا بــر مبنــای 
قــول مــردم اســت، عقــب نشــينی از عهــد بــا مــردم عقــب نشــينی از مشــروعيت خودمــان اســت. رئيــس جمهــور ادامــه داد: اگــر دولــت 
هم صــدای بــا مــردم نباشــد و گــوش شــنوا بــرای آنــان نداشــته باشــد جمهــوری اســامی ديگــر معنــا نــدارد. دانشــگاه ها بايــد مســتقل و 
آزاد باشــند، ايــن از اهــداف انقــاب بــود چــرا کــه دانشــجويان در کنــار روحانيــت و مــردم برای انقاب ســينه ســپر کردنــد. امروز متاســفانه 
دانشــگاه ها از کمبــود اســتقال گلــه می کننــد. در حالــی کــه شــعار مــا در انقــاب اســامی، اســتقال، آزادی و جمهــوری اســامی بــود، اکنون 
دانشــگاه مــا هــم از اســتقال و هــم آزادی گلــه دارد. هيــج تشــکلی را بــه عنــوان مخالــف دولــت نمی بينــم و همــه آنــان بــرای مــا محتــرم 

هســتند. وی تاکيــد کــرد: هــدف مــا پيــروزی بــرای مســئوليت نبــود بلکــه عمــل بــه عهــد بــا مــردم بــود.
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باشــد، پيامدهايــی چــون عــدم تســاهل سياســی که زمينه ســاز ادامه از صفحه 1
بــروز خشــونت سياســی اســت، قابــل تصــور اســت. بايســت 
توجــه نمــود کــه تشــکل های سياســی، معبــری مناســب بــرای 
نزديــک ســازی و آشــنا نمــودن تفکرات متنوع سياســی اســت 
کــه اگــر مــورد غفلــت واقــع شــود، آرامشــی کاذب ايجادکرده 

ــان می شــود. ــه ســاز طوف ــا زمين ام
6. تمایل به برنامه ها

اســت،  مشــاهده  قابــل   6 جــدول  در  کــه  همان طــور 
ــه  ــل ب ــبی تماي ــت نس ــری اکثري ــی و هن ــای فرهنگ برنامه ه
مشــارکت را در پاســخگويان بــه خــود اختصــاص داده اســت 
و پــس از آن برنامه هــای اجتماعــی قــرار گرفتــه اســت. ســاير 
عوامــل تقريبــا در يــک بــازه قــرار گرفتــه انــد. همچنــان که در 
جــدول شــماره 6 عنــوان شــد، ايــن جــا نيــز تاکيد شــده اســت 
ــد.  ــه نبوده ان ــورد توج ــدان م ــی چن ــای سياس ــه برنامه ه ک
ــه آن توجــه کــرد، توجــه ويــژه  نکتــه مهمــی کــه بايســت ب
بــه برنامه هــای فرهنگــی و هنــری اســت کــه تقريبــا برابــر بــا 
تمامــی گزينه هــای ديگــر، بــه تنهايــی مــورد توجــه بوده اســت. 
داليلــی را می تــوان بــرای ايــن امــر برشــمرد: 1. تغييــر ذائقــه 
نســل جــوان دانشــگاه )بــا در نظــر آوردن ايــن امــر که بيشــتر 
ــازه  ــی ب ــی يعن ــش در دوره کارشناس ــن پژوه ــخگويان اي پاس
ــودن فضــای  ــد(. 2. محــدود ب ــرار دارن ســنی 24-18 ســال ق
فعاليــت در شــهر مشــهد و وجــود امکانــات درون دانشــگاه که 

بــه نوعــی امــکان بــروز را فراهــم کــرده اســت.
7. جذابیت برنامه ها 

ــه  ــت ک ــئله اس ــن مس ــر اي ــماره 7 بيانگ ــدول ش ــای ج داده ه
مناظره هــای متخصصيــن بــا يکديگــر و مناظــرات دانشــجويی 
ــل را در دانشــجويان  ــه بيشــترين تماي ــی هســتند ک گزينه هاي
ــد. پــس  ــرای حضــور در برنامه هــای تشــکل ها برانگيختــه ان ب
ــرار  ــد ق ــدود 17 درص ــا ح ــی ب ــای آموزش ــا کارگاه ه از آن ه
گرفتــه اســت. ســاير گزينه هــا چنــدان مــورد اســتقبال نبوده انــد. 
بنابرايــن می تــوان نتيجــه گيــری کــرد کــه ميــزان اســتقبال از 
برنامه هــای هدفمنــد کــه در آن ديدگاه هــای مختلــف در 
ــتر  ــب بيش ــه مرات ــود، ب ــی می ش ــوع بررس ــک موض ــورد ي م
از برنامه هايــی کــه مونولــوگ )ســخنرانی يــک طرفــه( اســت، 
مــورد اســتقبال بــوده اســت. همچنيــن مناظره هــای دانشــجويی 
ــرای ارائــه نظــرات مختلــف دانشــجويان  کــه مکانــی اســت ب
از يــک ســو و از ســوی ديگــر ارتقــاء ســطح شــناختی و بهبــود 
توانايی هــای دانشــجويان اســت، بســيار بيشــتر از ســاير مــوارد 
مــورد توجــه بــوده اســت. نکتــه مهــم ديگــر، توجــه تشــکل های 
ــه نســبت  ــه ب ــای آموزشــی اســت ک ــه کارگاه ه دانشــگاهی ب
توجــه ويــژه ای را جلــب کــرده و توانايــی جــذب دانشــجويان بــا 
در نظــرآوردن مقتضياتــی کــه در جــداول ارائه شــد را داراســت.

8. مهمترین دالیل عدم مشارکت
بــا توجــه بــه جــدول 8، مشــغوليت بــه تحصيــل کــه بــه بيانی 
تداخــل برنامه هــای تشــکل های دانشــگاه را بــا تحصيــل 
دانشــجويان مــد نظــر داشــته، بيشــترين فراوانــی را در عــدم 
مشــارکت بــه خــود اختصــاص داده اســت. پــس از آن زمان بر 
بــودن برنامه هــا کــه بــه نوعــی تکميــل کننــده مشــغوليت بــه 
تحصيــل اســت انتخــاب شــده اســت. بيهــوده بــودن فعاليــت 
دانشــجويی گزينــه بعــدی انتخــاب شــده توســط پاســخگويان 

اســت و پــس از آن نيــز مشــغوليت شــغلی قــرار دارد. فعاليــت 
دانشــجويی و احتمــال ايجاد مشــکات بــرای دانشــجو در آينده 
ــارکت  ــدم مش ــای ع ــی را در گزينه ه ــن فراوان ــز کم تري ني
بــه دســت آورده اســت. چنيــن نتيجــه ای برخــاف بســياری 
ــبب  ــه س ــجويان ب ــه دانش ــت ک ــن معناس ــه اي ــا ب از تصوره
ــه  ــت ک ــای آن نيس ــجويی و هزينه ه ــت دانش ــرس از فعالي ت
ــد؛ بلکــه اگــر دانشــگاه فعاليــت دانشــجويی  فعاليــت نمی کنن
ــد  را از بروکراســی طاقــت فرســای اخــذ مجــوز خــارج و رون
ــتر  ــجويان بيش ــد، دانش ــهيل کن ــا را تس ــزاری برنامه ه برگ
ــد.  ــان می دهن ــوش نش ــه روی خ ــوق برنام ــا ف ــه فعاليت ه ب
کاهــش فشــار ســاختاری تحصيلــی و اختصــاص زمانــی بــرای 
فعاليــت دانشــجويی و حتــی قائــل شــدن امتيــاز ويــژه ای بــرای 
دانشــجويانی کــه در ايــن زمينه مشــغوليت دارند نيــز در جذب 
دانشــجويان بــه ايــن گونــه فعاليت هــا اثرگــذار خواهــد بــود.

9. رضایت از وضعیت دانشگاه
ــی  ــت، بررس ــرار گرف ــوال ق ــورد س ــه م ــی ک ــن موضوع آخري
ــه  ــی دانشــگاه اســت ک ــت فعل ــت دانشــجويان از وضعي رضاي
در ســه بخــش بررســی شــد. بــا توجــه بــه جــدول 9، از نظــر 
ــات  ــه، امکان ــگاه )کتابخان ــی دانش ــت علم ــخگويان، وضعي پاس
پژوهشــی، کيفيــت اســاتيد و...( در ســطح قابــل قبولی اســت؛ اين 
متغيــر ميانگيــن 65 از 100 را کســب کــرده اســت که نشــان گر 
ــل از نظــر پاســخ گويان،  ــی اســت. در مقاب ــل قبول ــت قاب رضاي
ــل و...(  ــه دانشــگاه، حمــل نق ــت رفاهــی دانشــگاه )تغذي وضعي
ــوان  ــر را می ت ــن ام ــه اي ــت ک ــش نيس ــت بخ ــدان رضاي چن
از کمــی ميانگيــن ايــن متغيــر مشــاهده کــرد )ميانگيــن 42 از 
100(. دانشــجويان بســتر و امکانــات الزم بــرای انجــام فعاليــت 
ــه نشــان از  ــد ک ــی کرده ان ــه ارزياب ــد ميان دانشــجويی را در ح
وجــود برخــی از کاســتی ها در کنــار انگيزه هــای فعاليــت اســت.

نتیجه گیری
ــی  ــگاه فردوس ــجوی دانش ــی 1255 دانش ــوع از بررس در مجم
مشــهد کــه بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــده بودنــد، حضور 
ــای  ــجويی و برنامه ه ــکل های دانش ــران در تش ــت دخت و فعالي
ــوم  ــی شــد. عــدم اقبــال رشــته های عل مربوطــه بيشــتر ارزياب
ــتقبال از  ــگاهی و اس ــکل های دانش ــت در تش ــه فعالي ــانی ب انس
ــه  ــوم پاي ــی و عل ــکده های مهندس ــور در دانش ــت مذک فعالي
مشــاهده شــد. دانشــجويان مقطــع کارشناســی بخــش اعظــم 
حضــور در تشــکل های دانشــجويی و برنامه هــای برگــزار 
ــه  ــبت ب ــی نس ــکل های سياس ــد. تش ــکيل داده ان ــده را تش ش
ــاف  ــا اخت ــی ب ــکل های غيرسياس ــی و تش ــای علم انجمن ه
چشــم گيری، بخــش کمتــری از فعاليــن دانشــجويی را بــه خــود 
اختصــاص داده انــد. در اولويــت انتخــاب در برنامه هــای برگــزار 
ــه برنامه هــای  ــری نســبت ب شــده، برنامه هــای فرهنگــی و هن
سياســی و اجتماعــی ســهم بيشــتری را داراســت. مشــغوليت به 
تحصيــل، زمــان بــر بــودن، بيهــوده بــودن فعاليــت دانشــجويی 
بــه ترتيــب ســه عامــل مهــم در عــدم اقبــال دانشــجويان بــه 
فعاليت تشــکياتی محســوب می شــود. رضايــت دانشــجويان از 
وضعيــت فعلــی دانشــگاه، در حيطــه وضعيــت علمــی و وجــود 
بســتر و امکانــات الزم بــرای انجــام فعاليــت دانشــجويی قابــل 
قبــول بــوده اســت و وضعيــت رفاهی دانشــگاه کمتــر از ميانگين 

و غيرقابــل قبــول ارزيابــی شــد.

جدول 8 - مهمترین دالیل عدم مشارکت

جدول 1- جنسیت پاسخگویان

جدول 3- مقطع تحصیلی 

جدول 4 - وضعیت فعالیت تشکل های دانشجویی  جدول 7 - جذابیت برنامه هاجدول 2 - فراوانی پاسخگویان بر اساس دانشکده

جدول 6 - تمایل به برنامه ها

جدول 5 - دالیل مشارکت در تشکل ها

جدول 9 - رضایت از وضعیت دانشگاه

ــد  ــز باي ــد ني ــی در تشــکل های دانشــجويی دارن ــل توجه قاب
مطمــح نظــر باشــد و بــا افزايــش حضــور و فعاليــت آنــان، از 

تجــارب آن هــا اســتفاده کــرد.
4. وضعیت فعالیت تشکل های دانشجویی

ــه داده هــای جــدول 4، انجمن هــای علمــی و بســيج  ــا توجــه ب ب
ــورد  ــکل های م ــان تش ــی را در مي ــترين فراوان ــجويی بيش دانش
ــن  ــی کم تري ــورای صنف ــل ش ــد و در مقاب ــش دارا بوده ان پرس
ميــزان در عضويــت را بــه خــود اختصــاص داده اســت. امــا در 
ســطح فعاليــت کــه نشــان دهنــده ميــزان فعاليــت و پيگيــری 
پاســخ گويان در تشــکل های مربوطه اســت، ســازمان دانشــجويان 
ــن را دارا  ــن ميانگي ــای علمــی باالتري جهاددانشــگاهی و انجمن ه
هســتند و در مقابــل نيــز بســيج دانشــجويی و شــورای صنفــی 
کم تريــن ميانگيــن ســطح مشــارکت را دارا بوده انــد. نکتــه قابــل 
ماحظــه ايــن که بهترين ســطح مشــارکت فقــط اندکــی از ميانه 
)50 از 100( باالتــر اســت و اکثريــت تشــکل ها ميانگيــن زيــر حد 
ميانــه کســب کرده انــد کــه ايــن وضعيــت نشــان دهنــده عــدم 
فعاليــت موثــر اعضــاء تشــکل های دانشــگاهی اســت؛ کمااينکــه 
ميانگيــن مجمــوع نيــز حــدود 46 از 100 محاســبه شــده کــه از 

ميانــه )50( کمتــر اســت.
نکتــه ديگــری کــه بايســت در ايــن جــدول مد نظــر قــرار بگيرد، 
عــدم جذابيــت تشــکل های سياســی اســت؛ بــا کنــار گذاشــتن 
ــی  ــداف غيرسياس ــا اه ــکلی ب ــا تش ــه اساس ــی ک ــورای صنف ش
ــن  ــجويان و انجم ــامی دانش ــه اس ــکل های جامع ــت، تش اس
ــوردار  ــت برخ ــزان عضوي ــن مي ــجويان از کم تري ــامی دانش اس
بــوده انــد. بــه ايــن بيــان کــه عضــو بــودن در ايــن تشــکل ها و 
فعاليــت آنــان کمتــر مــورد توجــه دانشــجويان بــوده اســت و در 
مقابــل انجمن هــای علمی توانســته اند بيــش از تمامی تشــکل های 
سياســی، عضوگيــری کننــد. اين مســئله اگرچه بــر ماهيت علمی 
دانشــگاه تاکيــد می کنــد، اما اضمحــال تدريجی فعاليت سياســی 
را نيــز در پــی خواهــد داشــت و کارويــژه دانشــگاه در اين حــوزه را 

دچــار اخــال خواهــد کــرد.
5. دالیل مشارکت در تشکل ها

بــا توجــه بــه نتايــج به دســت آمــده از جــدول 5، از ميــان 922 
ــد، اکثريــت نســبی  ــه ايــن ســوال پاســخ داده ان نفــری کــه ب
ــکل های  ــارکت در تش ــرای مش ــود ب ــل خ ــجويان دلي دانش
دانشــجويی را افزايــش توانايــی فــردی خــود انتخــاب کرده انــد. 
تاثيرگــذاری در آينــده شــغلی بــا حــدود 25 درصــد در رتبــه 
ــد  ــدود 9 درص ــا ح ــی ب ــش سياس ــه و گراي ــرار گرفت دوم ق
آخريــن گزينــه انتخابــی بــوده اســت. آن چــه از ايــن جــدول 
ــی و  ــای سياس ــش فعاليت ه ــرد، کاه ــت ک ــوان برداش می ت
کم رنــگ شــدن صبغــه سياســی تشــکل های دانشــگاهی 
اســت. بــا توجــه بــه ايــن کــه تشــکل های دانشــگاهی مکانــی 
ــتند،  ــی کشــور هس ــری فضــای سياس ــن و يادگي ــرای تمري ب
کم رنــگ شــدن و سياســت زدايــی از تشــکل های دانشــجويی 
اگرچــه در کوتــاه مــدت باعــث ايجــاد فضــای آرام در دانشــگاه 
ــری سياســی اعضــای  ــا فرآينــد جامعــه پذي خواهــد شــد، ام
جامعــه را دچــار اخــال خواهــد کــرد کــه پيامدهــای ناگــواری 
در پــی خواهــد داشــت. دانشــگاه مکانــی اســت بــرای مواجهــه 
ــی  ــاوت سياســی حاضــر در جامعــه و در صورت ــکار متف ــا اف ب
کــه ايــن مواجهــه بــی مقدمــه و بــدون داشــتن آگاهــی قبلــی 

ــی و  ــور صنف ــی، ام ــت علم ــدی از وضعي ــت، رضايتمن فعالي
ــرای  ــات در دانشــگاه ب ــودن بســتر و امکان رفاهــی و فراهــم ب
ــزه حضــور در تشــکل های  فعاليــت تشــکياتی دانشــگاه، انگي
ــور  ــای تشــکل های مذک ــا حضــور در برنامه ه دانشــجويی و ي
و... توســط تيــم نشــريه وقايع اتفاقيــه طراحــی و بــا مبنــا قــرار 
دادن دانشــکده های دانشــگاه فردوســی، اقــدام بــه جمــع آوری 
ــه و  ــورت گرفت ــی ص ــه ای از بررس ــد. خاص ــات گردي اطاع
تحليــل اطاعــات جمــع آوری شــده در ادامــه ارائــه می شــود.

1. جنسیت پاسخ گویان
بــا توجــه بــه جــدول 1، در نمونــه مــورد بررســی زنــان 3 درصد 
بيــش از مــردان بــوده انــد؛ اگرچــه در مجمــوع تقريبــا نمونــه به 

طــور مســاوی بيــن دانشــجويان مرد و زن تقســيم شــده اســت.
2. فراوانی پاسخ گویان بر اساس دانشکده

بــا توجــه بــه نتيــج بــه دســت آمــده از جــدول 2، دانشــکده های 
ــتند و  ــی را دارا هس ــترين فراوان ــه بيش ــوم پاي ــی و عل مهندس
ــه  ــم را در نمون ــن حج ــات کم تري ــازی و الهي ــل داروس در مقاب
مــورد بررســی داشــته انــد. در مجمــوع از تمامــی دانشــکده های 
ــکده های  ــر از دانش ــی)صرف نظ ــگاه فردوس ــر در دانش حاض
پزشــکی( در نمونــه مــورد بررســی حضــور داشــته انــد. آن چــه 
ــته های  ــل رش ــدم تماي ــود، ع ــت می ش ــدول برداش ــن ج از اي
علوم انســانی بــه فعاليــت در تشــکل های دانشــگاهی و در مقابــل 
ــت.  ــه اس ــوم پاي ــی و عل ــکده های مهندس ــال در دانش آن، اقب
ــا در  ــه عمدت ــای تشــکلی ک ــت فعاليت ه ــه ماهي ــه ب ــا توج ب
حوزه هــای سياســی- اجتماعی اســت، عــدم حضور دانشــجويان 
رشــته های انســانی کــه بــا ايــن مباحث بــه صــورت آکادميک 
آشــنا هســتند، خأليــی را ايجــاد خواهــد کــرد؛ فاصلــه گرفتــن 
ــوم انســانی از فعاليت هــای دانشــجويی و احتمــال  انديشــه عل
ــد وجاهــت علمــی و  ــه فاق ــای شــخصی ای ک ايجــاد نگرش ه
دانشــگاهی اســت. همچنيــن فاصلــه گرفتــن بخــش عظيمــی 
ــجويی را  ــای دانش ــگاه از فعاليت ه ــجويی دانش ــه دانش از بدن
ــان در  ــه نيازهــای آن ــه عــدم توجــه ب شــاهد هســتيم کــه ب

ــد.  ــد ش ــی خواه ــگاهی منته ــت گذاری دانش سياس
3. مقطع تحصیلی 

ــی  ــه يعن ــدول 3، 80 درصــد از حجــم نمون ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــه، دانشــجويان دوره کارشناســی  ــق حجــم نمون ــت مطل اکثري
ــه  ــا فاصل ــز ب ــری ني ــد و دکت هســتند. دانشــجويان دوره ارش
ــه را  ــم نمون ــد از حج ــب 18.5 و 1.5 درص ــه ترتي ــيار ب بس
دارا بــوده انــد. حضــور 80 درصــدی دانشــجويان کارشناســی 
يــک مزيــت بســيار مهــم بــرای تشــکل ها اســت؛ ايــن گــروه 
ــا دوره هــای  ــن دليــل کــه در مقايســه ب ــه اي از دانشــجويان ب
تحصيــات تکميلــی بــه ميــزان کمتــری درگيــر پروژه هــای 
پژوهشــی هســتند، نيروهــای آمــاده بــرای فعاليــت محســوب 
ــروه  ــن گ ــه اي ــن ک ــه اي ــه ب ــا توج ــن ب ــوند. همچني می ش
ادراک  و  هســتند  پايين تــری  ســنين  در  دانشــجويان  از 
ــد،  ــه دســت می آورن ــز در فضــای دانشــگاه ب ــدی را ني جدي
ــاعدی را  ــرايط مس ــب ش ــت گذاری مناس ــا سياس ــوان ب می ت
بــرای آشــنايی آنــان بــا شــرايط و قوانيــن فعاليــت سياســی، 
اجتماعــی، علمــی و... فراهــم کــرد. البته بايســت در نظــر آورد 
کــه اســتفاده از دانشــجويان تحصيــات تکميلی کــه تجربيات 



کبیان: فضای بگیر و ببند در دانشگاه ها نتیجه عکس می دهد کوا

ــروزی و پيشــبرد  ــل دانشــجويی در پي ــای اصي ــر جنبش ه ــت گراميداشــت روز دانشــجو و تأثي ــر اهمي ــد ب ــا تأکي ــان ب ــی کواکبي مصطف
اهــداف انقــاب اســامی ايــران، عنــوان کــرد: بزرگداشــت چنيــن روزی در 16 آذر هــر ســاله يــادآور نقــش مهــم جنبش هــای دانشــجويی 
در انقــاب اســامی اســت کــه ايــن مهــم نيــز امــروزه هــم احســاس می شــود. نماينــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی بــا 
بيــان ايــن کــه فضــای دانشــگاه ها بايــد بــه لحــاظ سياســی فضــای بــازی باشــد تــا دانشــجويان بتواننــد بــه راحتــی بــه بيــان نظــرات و 
ديدگاه هــای خــود در دانشــگاه بپردازنــد، افــزود: هميــن فضــای بــاز منجــر بــه ايجــاد شــور و هيجــان سياســی و افزايــش مشــارکت در 
رخدادهــای سياســی کشــور خواهــد شــد. وی ادامــه داد: هــر چــه فضــای دانشــگاه ها بــه لحــاظ سياســی تنگ تــر و بســته تر باشــد، نتيجــه 
عکــس خواهــد داد و فيلترينــگ و بگيــر و ببنــد، موجــب مشــارکت پاييــن در رخدادهــای سياســی کشــور خواهــد شــد. عضــو فراکســيون 
اميــد مجلــس در واکنــش بــه ليســت منتشــر شــده 100 نفــره ســخنرانان روز دانشــجو از ســوی دانشــگاه آزاد فقــط از يــک جنــاح خــاص، 
گفــت: ايــن اقــدام بــر خــاف مشــی فضــای بــاز سياســی در دانشــگاه ها اســت ولــی از ايــن موضــوع بی اطاعــم و حتــی خــود مــن نيــز 

بــه يکــی از واحدهــای دانشــگاه آزاد بــرای ســخنرانی در روز 16 آذر دعــوت شــده ام.

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و یکم / نیمه اول آذر 596 نگاه ویژه
دانشگاه به مثابه درد مشترک

میزگردی پیرامون وضعیت فعالیت های دانشجویی

هــم چنــان مطالبه گــر اســت و بــر اســاس آرمان هــای خــود 
پيــش مــی رود امــا فقــط شــدت و حــوزه اثرگــذاری آن مانند 
ــذار  ــی اثرگ ــان سياس ــته در جري ــت. در گذش ــته نيس گذش
ــازی  ــای مج ــی و فض ــان فرهنگ ــون در جري ــا اکن ــد ام بودن

اثرگــذار هســتند.
ســلطانی: مــن ورودی ســال 90 هســتم. در 
روزهايــی وارد دانشــگاه شــدم کــه در توصيف آن 
می تــوان گفــت روزهــای بســيار تلــخ دانشــگاه و 
کشــور. درهای دانشــگاه فردوســی توســط دانشــجويان مسدود 
و شيشــه های اتوبوس هــا شکســته شــده بــود. فضــای دانشــگاه 
ــود و در ايســتگاه های اتوبــوس چنديــن  ــه شــدت امنيتــی ب ب
مامــور حراســت حضــور داشــتند. اتوبوس هــا پولــی شــده بود 
و پيمــان کاران نيروهــای خــود را در اتوبوس هــا گذاشــته بودند 
ــت  ــوس را پرداخ ــه ی اتوب ــه هزين ــجويانی ک ــا دانش ــا ب ت
نمی کننــد، برخــود کننــد. چنيــن فضايی در دانشــگاه فردوســی 
دقيقــا اســتعاره ای از وضعيــت کلــی کشــور در ســال 90 بــود. 
امــروز خيلــی راحــت در خصــوص بســياری از مــوارد از جملــه 
ــه دو ســال حبــس ســعيد مرتضــوی  حصــر و حکــم ناعادالن
صحبــت می کنيــم امــا در دوره گذشــته فضــای ســکوت حاکم 
بــود. برنامه هــای دانشــگاه در ايــن دوره صرفــا ســخنرانی بــود 
آن هــم بــا ســخنرانانی خــاص: ســردار طائــب، ســردار ســعيد 

قاســمی، دکتــر حســن عباســی و غيــره.
ــن  ــد انجم ــه بودن ــم گرفت ــی تصمي ــی جمع ــن فضاي در چني
اســامی دانشــجويان را بازگشــايی کننــد و فضای تــک صدايی 
دانشــگاه را بشــکنند. چنيــن رويکــردی و چنيــن نــگاه متفاوتــی 
در آن فضــای ســخت بــرای مــن جــذاب بــود. در ايــن فضــا 
امــا فعاليت بســيار دشــوار بــود. اوليــن برنامــه ی مــا مناظره ای 
ــدی و ســعيد  ــاس عب ــن عب ــورد نظــارت اســتصوابی بي در م
ــه می شــد و  ــاس گرفت ــی تم ــای مختلف ــود. از جاه ــان ب احدي
ــا ايــن برنامــه برگــزار نشــود. جامعــه اســامی  فشــار بــود ت
ــه  ــا آن را ب ــد ت ــه برنامــه آمــده بودن ــا پــاکارد ب و بســيج ب
هــم بزننــد چراکــه عبــاس عبــدی را جاســوس می دانســتند! 
خاصيــت فضــای حاکــم در آن دوره ايــن بــود که هيــچ ارتباطی 
ميــان فعاليــن دانشــجويی تشــکل های مختلــف وجود نداشــت. 
امــروز امــا فضــا بــه کلــی متفــاوت اســت، چــه از لحــاظ تعــدد 
برنامه هــا و چــه از لحــاظ تکثــر گفتمانــی. بــه يــک نکتــه بايــد 
توجــه کــرد و ايــن کــه در دوره گذشــته ظرفيت فعاليت بســيار 
زيــادی وجــود داشــت امــا فضــای امنيتــی مانــع ايــن می شــد 
کــه دانشــجويی بــه ايــن ســمت بــرود. بعــد از اتفاقات ســال 88 
هزينــه فعاليــت سياســی و تشــکياتی آن قــدر بــاال رفــت کــه 
ســطح فعاليت هــای دانشــجويی را بــه شــدت تنــزل داده بــود. 
ــف  ــی تعري ــان اصول گراي ــل گفتم ــه ذي ــکل هايی ک ــی تش حت
می شــدند، بــه ســبب نبــود گفتمــان رقيب، ســطح فعاليت شــان 

بســيار پاييــن آمــده بــود.
طاهــری: مــن ورودی ســال 86 دانشــگاه ســهند 
ــز و ورودی 92 دانشــگاه فردوســی مشــهد  تبري
هســتم و می تــوان گفــت در مقاطــع کارشناســی 
ــی را  ــژاد و روحان ــت احمدی ن ــد، دو دول ــی ارش و کارشناس
ــوزه  ــه ح ــوان در س ــم می ت ــر می کن ــرده ام. فک ــه ک تجرب
ــجويی  ــای دانش ــگاه و فعاليت ه ــت دانش ــک وضعي ــه تفکي ب
ــت  ــی اس ــت های کل ــطح سياس ــک س ــرد. ي ــی ک را بررس
ــی  ــه دانشــجو را در بخش هاي ــئله ک ــن مس ــت اي ــا محوري ب
ــود. در  ــا نش ــی حوزه ه ــا وارد برخ ــرد ت ــرکوب ک ــاص س خ
ــی  ــجويان در بخش هاي ــردن دانش ــزه ک ــدف کانالي ــع ه واق
محــدود اســت تــا مثــا ديگــر جنبــش دانشــجويی تجربــه ای 
ــی و  ــت کل ــن سياس ــد. اي ــته باش ــه 70 را نداش ــد ده مانن

کنيــم چراکــه باعــث لطمــه بــه آن هــا می شــود! ايــن گونــه 
ــته  ــود داش ــن دوره وج ــواره در اي ــه هم ــای قيم مآبان رفتاره
اســت. حتــی جالــب آن کــه ســخنرانی بــرای حضــور در يک 
کارگاه مجــوز می گيــرد امــا چنــد مــاه بعــد بــرای ســخنرانی 
در برنامــه ای ديگــر مجــوز نمی گيــرد! در ســطح ســوم نيــز 
رويکــرد متفــاوت خــود دانشــجويان و نســل جديــد اســت 
کــه دوســتان اشــاراتی داشــتند و مــن نيــز در ادامــه نکاتــی 

را خواهــم گفــت.
عباســی: مــن ورودی 89 دانشــگاه صنعتــی 
شــريف بــودم. در بــدو ورود بــه دانشــگاه 
ــکل  ــجويی ش ــخصيت دانش ــوز ش ــا هن طبيعت
ــا  ــا ب ــود ت ــنجيده ش ــاز اســت فضــا س ــه اســت و ني نگرفت
تشــکل های موجــود آشــنا شــد. در ايــن دوران اصــا 
فضــای خوبــی در دانشــگاه حاکــم نبــود و درگيــری شــديدی 
ميــان تشــکل های موجــود در دانشــگاه حاکــم بــود. از 
ــی  يــک ســو انجمــن اســامی در دانشــگاه شــريف ادعاهاي
ــود  ــل انجمــن اســامی مســتقل معتقــد ب داشــت و در مقاب
گروهــی نفــوذی انجمــن اســامی اصيــل را تســخير کرده انــد 
ــزل داده  ــورش تن ــين های ش ــطح تئوريس ــن را در س و انجم
انــد. هميشــه ايــن ســوال برايــم وجــود داشــت کــه جنبــش 
ــا  ــال ب ــه ح ــه ک ــتباه رفت ــير را اش ــای مس ــجويی کج دانش
چنيــن وضعيتــی مواجــه اســت. بيــرون دانشــگاه نيــز فضــا 
بــه شــدت ملتهــب بــود. نيروهــای انتظامــی بــرای برخــورد 
بــا دانشــجويانی کــه در دانشــگاه شــعارهای ساختارشــکنانه 
ــد و  ــه بودن ــرار گرفت ــل دانشــگاه ق ــد، در مقاب ســر می دادن
مــا حتــی نمی توانســتيم از دانشــگاه خــارج شــويم. در چنيــن 
ــيج  ــف، وارد بس ــکل های مختل ــه ی تش ــا تجرب ــی ب فضاي

ــدم.  دانشــجويی ش
ــاوت  ــی تف ــد ب ــرايطی نمی ش ــن ش ــو در چني ــک س از ي
بــود و از ســوی ديگــر فضــای موجــود برايــم قابــل تحمــل 
نبــود. بــه هميــن دليــل انتقالــی گرفتــم و در ســال 92 وارد 
دانشــگاه فردوســی شــدم. دوســتان بــه امنيتــی بــودن فضــا 
ــاز  ــم ني ــر می کن ــن فک ــا م ــد ام ــاره کردن ــته اش در گذش
اســت تــا امنيتــی بــودن مجــددا بازتعريــف شــود. اينکــه در 
فضــای پرآشــوب نيــروی انتظامــی را ببينيــم فضــای امنيتــی 
ــاش  ــاص ت ــا سياســت گذاری خ ــه ب ــن ک ــا اي ــام دارد ي ن
شــود تــا مطالبــات تشــکل های دانشــجويی از ســطحی 
ــه  ــن ب ــت از پرداخت ــود وق ــبب کمب ــه س ــرود؟ ب ــر ن باالت
ــای  ــا در دوره ی آق ــا اتفاق ــژاد می گــذرم ام ــت احمدی ن دول
روحانــی فضــای امنيتــی شــکل گرفــت. در واقــع فضــا بــه 
ــجويان  ــات دانش ــجو مطالب ــه در روز دانش ــت ک ــمتی رف س
از مســائل صنفــی چــون اتوبــوس و کنســرت فراتــر نــرود. 
ــا  ــی داشــت ام ــی جهان ــش دانشــجويی روزگاری آرمان جنب
حــال تنــزل کــرده و حتــی در دانشــگاه خــود نيــز مهجــور 
اســت. جنبــش دانشــجويی اکنــون در ُکمــا بــه ســر می بــرد. 
قصــد ســياه نمايی نــدارم چراکــه همــواره پس از انقــاب، در 
خــوش بينانه تريــن حالــت فعاليــن دانشــجويی دغدغه منــد 
ــن  ــئله اي ــا مس ــد، ام ــوده ان ــجويان ب ــد کل دانش 10 درص
ــی  ــون وارد فضاي ــز اکن ــل ني ــن درصــد قلي اســت کــه همي
ــجو  ــا در روز دانش ــت. مث ــول نيس ــل قب ــه قاب ــده اند ک ش
صحبــت دانشــجويان بــا مســئولين دانشــگاه فقــط حــول اين 
موضــوع اســت کــه چــرا فــان فــرد در امــور عمومــی يــک 
ــرده اســت. مشــغول  ــه را کنســل ک ــان برنام دانشــکده ف
ــاده و  ــا افت ــه چنيــن مســائل پيــش پ کــردن دانشــجويان ب
ــود  ــود نم ــر خ ــائل مهم ت ــا از مس ــتن آن ه ــگاه داش دور ن
فضــای امنيتــی اســت. در بــازه زمانــی 16 آذر سياســت هايی 
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مقدمــه: فــارغ از ارزش گــذاری واژه مصلحــت، عــده ی 
کثيــری از فعاليــن دانشــجويی بــر ايــن نظــر هســتند کــه در 
دولــت حســن روحانــی، دانشــگاه در ســيطره مصلحــت قــرار 
دارد. اگرچــه تشــکل های زيــادی در دولــت حســن روحانــی 
ــد و  ــترده ندارن ــت گس ــکان فعالي ــا ام ــدند ام ــايی ش بازگش
ــايد  ــه ش ــی ک ــرد. وضعيت ــوز نمی گي ــا مج ــای آن ه برنامه ه
بتــوان آن را بــه ايســتادن روی يــخ لغزنــده تشــبيه کــرد؛ نــه 
امــکان بــه پيــش رفتــن وجــود دارد و نــه اصطحکاکــی ايجــاد 
ــد و  ــن موضــوع پرداخته ان ــه اي ــد بســياری ب می شــود. جراي
تحليل گــران گوناگونــی در ايــن خصــوص قلــم زده انــد، امــا 
کمتــر کســی بــه ســراغ فعاليــن دانشــجويی آمــده اســت تــا 
ــی دانشــگاه ها  ــان را در خصــوص وضعيــت کنون ســخنان آن
جويــا شــود. بازخوانــی و بررســی فعاليت هــای دانشــجويی در 
بســتر تاريــخ نيــز بــرای درک درســتی از وضعيــت کنونــی 
ــر  ــذا ب ــژه ای دارد. ل ــت وي ــده اهمي ــر در آين ــی بهت و حرکت
ــن  ــا حضــور فعالي ــردی ب ــزاری ميزگ ــا برگ ــا ب آن شــديم ت
دانشــجويی دانشــگاه فردوســی مشــهد، بــا نگاهی بــه تجربه ی 
ــت  ــی فعالي ــت کنون ــی وضعي ــه بررس ــا، ب ــت آن ه فعالي
ــن جلســه از  ــم. در اي ــن دانشــگاه بپردازي دانشــجويی در اي
ــه در  ــد ک ــل آم ــه عم ــوت ب ــکل هايی دع ــدگان تش نماين
ــی را  ــای سياســی و اجتماع ــن ســال ها بيشــترين برنامه ه اي
ــن  ــد. حاضري در دانشــگاه فردوســی مشــهد برگــزار کرده ان
ايــن جلســه عبارتنــد از: علــی ناصــری )دبيــر ســابق جامعــه 
ــلطانی  ــعود س ــال 95-94(، مس ــجويان در س ــامی دانش اس
)دبيــر انجمن اســامی دانشــجويان در بــازه زمانــی 94-95(، 
ســعيد طاهــری )عضــو شــورای مرکــزی انجمــن اســامی 
دانشــجويان نوانديــش در بــازه زمانــی 95-94(، ابوالفضــل 
ــی  ــال تحصيل ــجويی در س ــيج دانش ــئول بس ــی )مس عباس
جــاری( و رضــا قلندرآبــادی )مشــاور ســازمان دانشــجويان 
جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی(. علی رغــم ايــن کــه در 
طيفــی از گفتمــان اصول گرايــی و اصاح طلبــی هســتند 
ــوص  ــه خص ــترده ای ب ــای گس ــاف نظره ــا اخت و طبيعت
ــه ســبب  ــد، امــا ب در مــورد حــوادث ســال 78 و 88 دارن
هويــت دانشــجويی در مــواردی بــه ويــژه مشــکات پيــش 
ــد. آن  ــت در دانشــگاه اشــتراک نظــر دارن ــرای فعالي رو ب
چــه در ادامــه می خوانيــد، خاصــه ای از آن چيــزی اســت 
ــت  ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــرح ش ــه مط ــن جلس ــه در اي ک
طبــق رويــه جــاری در نشــريات، »وقايــع اتفاقيــه« در قبــال 
ــئوليتی  ــرد، مس ــرکت کنندگان در ميزگ ــار ش ــنديت گفت س

بــر عهــده نــدارد.
در خصــوص حــال و هوایــی کــه در هنــگام ورود به دانشــگاه 
ــه  ــه فعالیــت دانشــجویی روی بیاوریــد، ب ــا ب باعــث شــد ت
تشــکلی خــاص ورود پیــدا کنیــد و بعدهــا مســئولیتی در آن 
بپذیریــد، نکاتــی را بیــان کنیــد و بفرماییــد تجربــه فعالیــت 
دانشــجویی در دوره ی شــما نســبت بــه گذشــته و همچنیــن 

وضعیــت کنونــی بــه چــه صــورت اســت؟
وارد دانشــگاه شــدم  ناصــری: زمانــی کــه 
ــا ســال پايانــی دولــت احمدی نــژاد و  مصــادف ب
انتخابــات 92 در پيــش رو بــود. شــرايطی متفاوت 
ــود  ــم ب ــان خاصــی حاک ــور و هيج ــته و ش ــال های گذش از س
چراکــه قــرار بــود يــک جريــان بــا رويکــردی خــاص تغييــر 
کنــد و ايــن تــا حــد زيــادی قابــل پيش بينــی بــود. اگرچــه مــا 
تجربــه ی فعاليت دانشــجويی در دهــه 60 و 70 را نداريم اما آن 
چــه روايــت شــده بــه کلــی بــا وضعيــت فعلــی متفاوت اســت. 
جنبــش دانشــجويی در آن دوران به معنــای واقعی کلمه جنبش 
بــوده اســت نــه يــک جريــان اجتماعــی ســاده يــا تجمعــی از 
افــراد هــم فکــر. جنبــش دانشــجويی در آن دوره جريان ســاز و 
گفتمان ســاز و حتــی بــر انتخابــات رياســت جمهوری اثرگــذار 
بــوده اســت. امــا اکنــون از چنيــن وضعيتــی فاصلــه گرفته ايــم. 
ايــن کــه چــرا اکنــون بــا نوعــی رکــود مواجــه هســتيم داليــل 
ــه ی  ــر ذائق ــم تغيي ــا و ه ــرد دولت ه ــم عملک ــادی دارد؛ ه زي
دانشــجويان جديــد در ايــن رابطــه مهــم اســت. نســل جديدی 
کــه عمــده وقــت خــود را در فضــای مجــازی صــرف می کنــد، 
اگــر ســواد رســانه ای الزم را نداشــته باشــد ديگــر نمی توانــد 
ــد  ــه صــورت خاصــه باي ــذار باشــد. ب ــاز و اثرگ ــان س گفتم
ــا شــور و هيجــان  گفــت اگرچــه نوعــی رکــود در مقايســه ب
گذشــته را شــاهد هســتيم امــا معتقــدم جنبــش دانشــجويی 
متوقــف نشــده اســت. در واقــع جنبــش دانشــجويی در بخــش 
جريــان ســازی سياســی دچــار رکــود شــده امــا در حوزه هــای 
ديگــری مثــل فضای علمــی و نرم افــزاری فعاليت جــدی دارد. 
جنبــش دانشــجويی ويژگی هــای خــود را حفــظ کــرده اســت؛ 

ــا شــدت و ضعــف وجــود داشــته اســت و  ــواره ب کان هم
تفاوتــی نمی کنــد چــه دولتــی بــر ســر کار باشــد. مــن ايــن 
ــم.  ــذاری می کن ــگاه نام گ ــت زدايی از دانش ــد را سياس رون
ــر شــرايط  ســطح دوم سياســت های هــر دانشــگاه مبتنــی ب
ــی  ــت اول روحان ــی دول ــای ابتداي ــت. ماه ه ــاص آن اس خ
بــه خصــوص در دوره ی وزارت فرجــی دانــا، در حکــم 
ــن  ــود. در اي ــگاه ها ب ــه دانش ــازه ب ــی ت ــدن روح ــده ش دمي
دوره دانشــجويانی بــا گرايــش فکــری اصــاح طلبــی نيــز در 
دانشــگاه فردوســی مشــهد صاحــب تشــکل شــدند. اگرچــه 
تاســيس انجمــن اســامی دانشــجويان نوانديــش بــه ســبب 
ــود.  ــار ب ــقت ب ــيار مش ــود بس ــای موج ــنگ اندازی ه س
ــه ســبب رفتــار  دشــواری فعاليــت در دانشــگاه فردوســی ب
ــه ای  ــن نام ــا آيي ــليقه ای مســئولين دانشــگاه اســت. مث س
تصويــب شــده اســت تــا برنامه هــا در قالــب مناظــره 
برگــزار شــود و ايــن بــه معنــای آن اســت کــه اين حــق را از 
تشــکل ها می گيرنــد کــه ديــدگاه خــود را ارائــه کننــد. ايــن 
در حالــی اســت کــه طبــق آيين نامــه تشــکل های اســامی، 
ــری  ــف جهت گي ــائل مختل ــد در مس ــق دارن ــکل ها ح تش
خاصــی داشــته باشــند. ايــن رونــد باعــث يــک شــکل شــدن 
برنامه هــا می شــود و جــز تخليــه هيجــان نتيجــه ی ديگــری 
بــه دنبــال نــدارد. اگرچــه بعدهــا طــی تبصــره ای عنوان شــد 
ــخصيت های  ــا ش ــخنرانی را ب ــه ی س ــوان برنام ــط می ت فق
ملــی ترتيــب داد امــا مشــخص نبــود کــه شــخصيت ملــی 
ــف  ــه تعري ــا چگون ــته باشــد ي ــد داش ــی باي ــه ويژگی هاي چ
وقــت  مســئولين  ســليقه ای  نــگاه  مصاديــق  می شــود! 
دانشــگاه بســيار زيــاد اســت. در ارديبهشــت 95 برنامــه ای 
ــم،  ــده بودي ــدارک دي ــان ت ــه زن ــا موضــوع خشــونت علي ب
ــک  ــه ي ــی ک ــا مادام ــت ت ــوز نگرف ــه مج ــن برنام ــا اي ام
ــد!  ــه ش ــا اضاف ــب مهمان ه ــه ترکي ــی ب ــناس مذهب کارش
ايــن در حالــی بــود کــه نهــادی ديگــر بــا هميــن موضــوع 
بــه صــورت تــک ســخنران برنامــه برگــزار کــرد. در مــورد 
ــه  ــوند ک ــن می ش ــع از اي ــگاه مان ــئولين دانش ــری مس ديگ
ــزار  ــه برگ ــری برنام ــی و هن ــای فرهنگ ــا کانون ه ــم ب بتواني

کلــی وجــود دارد بــا محوریــت ایــن  سیاســت های 
کــه دانشــجو را در بخش هــای ی خــاص  مســئله 
ســرکوب کنــد تــا وارد برخی حــوزه ها نشــود. در واقع 
کــردن دانشــجویان در بخش هــای  هــدف کانالیــزه 
ی محــدود اســت تــا مثال دیگر جنبش دانشــجویی 
تجربـــــه ای ماننــــــد دهــــــه 70 را نداشتــــــه باشـــــد.
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دانشکده مهندسی نفت آبادان موقتا تعطیل شد

دانشــکده صنعــت نفــت آبــادان پــس از دو هفتــه تحصــن دانشــجويان ايــن دانشــکده و تعطيلــی کاس ها با تصميم مســئوالن دانشــگاه نفــت، تعطيل 
شــد. روابــط عمومــی دانشــگاه نفــت، بــا تأييد تعطيلی دانشــکده نفــت آبادان، علــت اين تعطيلــی را »غيبت بيش از ســه  شــانزدهم دانشــجويان در يک 
نيمســال آموزشــی« عنــوان کــرده اســت. امــا چيــزی کــه در ايــن ميــان عجيب بــه نظر می رســد، تعطيلــی دانشــکده در آســتانه روز دانشــجو اســت. 
نحــوه پاســخ بــه اعتراضــات صنفــی دانشــجويان بــا تعطيلی دانشــکده نيــز در نــوع خــود اقدامی نادر محســوب می شــود. بــه گــزارش نکونيــوز، در دو 
روز گذشــته اتفاقــات عجيبــی در پاســخ بــه اعتراضــات و تجمعات صنفی دانشــجويان دانشــکده صنعت نفــت آبــادان و فارغ التحصيان دانشــگاه نفت 
روی داد. ابتــدا، آزمــون اســتخدامی نفــت بــا حکــم ديــوان عدالــت اداری تــا اطــاع ثانــوی بــه حالــت تعليــق درآمــد. برخــی منابع ايــن دســتور ديوان 
عدالــت اداری را بــه شــکايت فارغ التحصيــان دانشــگاه نفــت از وزرات نفــت مربــوط دانســتند. طبــق قــرار قبلــی و فراخــوان وزارت نفــت، قــرار بــود 
آزمــون اســتخدامی ايــن وزارتخانــه دی مــاه ســال جــاری برگزار شــود. در عيــن حــال، اداره کل روابط عمومــی وزارت نفــت امــروز 12 آذرمــاه، دريافت 
هــر گونــه اباغيــه ای را مبنــی بــر توقــف آزمــون اســتخدامی وزارت نفت از ســوی ديــوان عدالــت اداری رد کــرد. اظهار نظر رســمی در اين مــورد هنوز 
از ســوی ديــوان عدالــت اداری صــورت نگرفتــه اســت. دانشــجويان دانشــکده نفت معتقدند که »هيات رئيســه دانشــگاه نفــت در حفظ امتيــازات مهم 
دانشــگاه صنعــت نفــت آبــادان از جملــه اســتخدام و امريــه« ناتــوان بوده اســت و اســتعفای دســته جمعی هيات رئيســه دانشــگاه را خواســتار شــده اند.
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متفــاوت اســت. زمانــی کــه در ســال 91 وارد دانشــگاه شــدم 
تکليفــم بــا خــودم مشــخص بــود و می دانســتم مــذاق 
سياســی مــن بــا کــدام تشــکل ســازگار اســت. جامعه اســامی 
دانشــجويان غيــر از فضــای سياســی حاکــم بــر آن کــه کامــا 
ــی  ــری و فرهنگ ــای فک ــود، فض ــق ب ــن منطب ــايق م ــا س ب
خاصــی نيــز دارا بــود. در زمــان ورود مــن بــه دانشــگاه، انجمن 
اســامی دانشــجويان، منشــعب و شــاخه ای از جامعه اســامی 

دانشــجويان بــود.
سلطانی: ادعای شما کذب محض است.

ناصــری: در ادامــه ادعــای خــود را در ايــن مســئله توضيــح 
ــگاه  ــه دانش ــن ب ــگام ورود م ــه در هن ــم داد. در نتيج خواه
ــی در  ــش اصــاح طلب ــا گراي ــه ب ــی، دانشــجويانی ک فردوس
دانشــگاه حضــور داشــتند، نمی دانســتند بــرای فعاليــت بايــد 
ــرای فعاليــت آن هــا فراهــم  ــرای ب ــد و بســتری ب کجــا برون
نبــود. تاســيس انجمــن اســامی دانشــجويان نوانديــش ايــن 
خــأل را جبــران کــرد. مشــخص اســت کــه مــا بــا نوانديــش 
ــل  ــا حداق ــم ام ــی داري ــادات فراوان ــات بســيار و انتق اختاف
ايــن کــه تکليــف ايــن تشــکل بــا خــودش مشــخص اســت 
ــد  ــگاه می آي ــه دانش ــه ب ــی ک ــاح طلب ــجوی اص و دانش
ــر فعاليــت سياســی بخواهــد انجــام دهــد،  ــد کــه اگ می دان
ــش  ــه گراي ــجويانی ک ــرود. دانش ــکل ب ــن تش ــه اي ــد ب باي
ــه  ــه جامع ــز ب ــد ني ــخصی دارن ــی مش ــی اصول گراي سياس
ــز  ــلطانی ني ــای س ــه آق ــخ ب ــد. در پاس ــامی می پيوندن اس
ــا نيســت کــه  ــن معن ــه اي ــم کــه ادعــای مــن ب ــد بگوي باي
همــان دانشــجويان عضــو جامعــه اســامی، انجمــن اســامی 
دانشــجويان را تاســيس کردنــد. بلکــه بــه ايــن معنــا اســت 
کــه هيئــت موســس ايــن انجمــن اســامی، بــا گرايشــی غيــر 
ــد.  ــن کردن ــن انجم ــيس اي ــه تاس ــدام ب ــی اق ــاح طلب اص
ــک  ــه ســبب شــرايط خاصــش ي ــز ب بســيج دانشــجويی ني
ــد  ــت و باي ــی اس ــکل سياس ــک تش ــه ي ــی و ن ــاد همگان نه
ــا هــر  ــا هــر دانشــجويی ب بســتری کل نگــر فراهــم آورد ت

ــد.  ــت آن دربياي ــه عضوي ــد ب ــری بتوان مشــی فک
ايــن کــه دانشــگاه فردوســی اکنــون بــرای هــر ذائقــه فکــری، 
بســتری بــرای فعاليــت دارد نکتــه ی مثبــت ايــن دوره اســت. 
اگــر دانشــجويی در منظومــه فکــری خــود بــه شــهيد مطهری 
ــا بــه عبدالکريــم ســروش، اکنــون تشــکلی  نزديــک باشــد ي
وجــود دارد کــه بتوانــد از طريــق آن نظــرات خــود را بيــان 
کنــد. امــا در مقابــل مــن نيــز بــا آقــای طاهــری در ايــن نکته 
موافقــم کــه متاســفانه مســئولين دانشــگاه اجــازه نمی دهنــد تا 
هــر تشــکل ســخنران مــد نظــر خــود را دعــوت کنــد. شــرط 
ــا  ــا راهگش ــز عم ــخنرانی ني ــرای س ــی ب ــخصيت های مل ش
نيســت چــرا کــه در يــک بــازه زمانــی خــاص کــه تشــکل ها 
از افــراد مطــرح حکومتــی دعــوت می کننــد، ايــن افــراد بــه 
ــد. در  ــگاه بياين ــه دانش ــد ب ــود، نمی توانن ــغله خ ــبب مش س
نتيجــه بايــد ســراغ قالــب برنامــه ی ديگــری نظيــر مناظــره 
رفــت و يــا برنامــه را بــا همــان ســخنران فقــط ويــژه اعضــا 
ــه ايــن مســئله انتقــاد داشــتيم.  برگــزار کــرد. مــا همــواره ب
ــت  ــود نداش ــکل وج ــن مش ــژاد اي ــی احمدی ن ــال پايان در س
مگــر در مــورد افــرادی کــه ســوابق امنيتــی داشــتند کــه ايــن 
بحــث متفاوتــی اســت. معاونــت فرهنگــی و مديــران معتــدل 
آن بــه صــورت کلــی نقطــه مثبــت دوره اخيــر اســت و مثــا 
دکتــر اصغرپــور بســيار بــا دانشــجويان همراهــی و همــکاری 
ــی  ــش سياس ــری و گراي ــت گي ــم جه ــی رغ ــد. عل می کردن
خــاص مديــران دانشــگاه، هيــچ وقــت نــگاه تبعيــض آميــزی 

ــد.  ــه تشــکل های دانشــجويی ندارن ب
ســلطانی: پيــش از پاســخ بــه ســوال بايــد بــه چند نکته اشــاره 
کنــم. بســيج دانشــجويی از نظر تشــکياتی بــا بيرون دانشــگاه 
در ارتبــاط اســت. ســازمان دانشــجويان جهاددانشــگاهی نيــز 
وابســته بــه ســازمان ديگــری اســت. جامعــه اســامی 
دانشــجويان کــه اصــا عضــو يــک حــزب اســت. زمانــی کــه 
مــا در انجمــن اســامی دانشــجويان فعاليــت می کرديــم، بــه 
مــا پيشــنهاد شــد کــه در شــورای هماهنگــی جبهــه اصاحات 
ــن نظــر  ــر اي ــم چــرا کــه ب ــا نپذيرفتي ــم، ام حــق رأی بگيري
ــا  بوديــم کــه انجمــن اســامی دانشــجويان را همــان طــور ب
گفتمــان دانشــجويی حفــظ کنيــم. شــعار مــا نيــز بازگشــت 
بــه مــرام نامــه دفتــر تحکيــم وحدتــی بــود کــه توســط ســه 
بزرگــوار يعنــی آيــت اهلل جــوادی آملــی، مقــام معظــم رهبری 
ــچ  ــه هي ــت. در نتيج ــده اس ــد ش ــی تايي ــت اهلل صانع و آي
ارتبــاط تشــکياتی بــا بيــرون دانشــگاه نداشــتيم و حتــی ايــن 
مســئله بــرای مــا خــط قرمــز بــود. البتــه بــرای يــک فعــال 
دانشــجويی کــه بعدهــا قــرار اســت در جامعــه درگيــر معاش 
شــود، خيلــی هــم خــوب اســت کــه بــا خــارج دانشــگاه رابطه 
ــت  ــی وضعي ــه بررس ــد، کمااينک ــته باش ــوی داش ــد ق و پيون
ــن  ــا فعالي ــاس ب ــرا در قي ــن دانشــجويی اصول گ ــده فعالي آين
دانشــجويی اصــاح طلــب مويــد ايــن نکتــه اســت، امــا مــا 

زيــر بــار ايــن مســئله نرفتيــم. در مخالفــت بــا ادعــای آقــای 
ناصــری بايــد بگويــم کــه اتفاقــا جامعــه اســامی دانشــجويان، 
انجمن هــای اخراجــی از دفتــر تحکيــم وحــدت بــوده اســت. 
گفتمــان مــا، گفتمــان دفتــر تحکيــم وحــدت در دوران اوجش 

اســت.
عباســی: شــما در شــرايط فعلــی عضــو دفتر تحکيم محســوب 

ــويد؟ می ش
ســلطانی: خيــر. دفتــر تحکيــم وحــدت کنونــی، يــک اتحاديــه 
تســخير شــده توســط جريــان اصول گــرای تنــدرو اســت کــه 
هيــچ ارزشــی بــرای مــرام نامــه و اســاس نامــه دفتــر تحکيــم 

وحــدت قائــل نيســت. 
امــا بــه صــورت خــاص در خصــوص بســتر فعاليــت 
ــم کــه  ــد بگوي دانشــجويی در دانشــگاه فردوســی مشــهد باي
ــود  ــاص خ ــف خ ــاط ضع ــه نق ــيار و البت ــت بس ــاط مثب نق
ــق  ــه موف ــک تجرب ــه ي ــاره ب ــا اش ــت را ب ــاط مثب را دارد. نق
ــه رياســت  ــی ب ــر کاف ــه دکت ــم. در ســال 92 ک ــر می کن ذک
دانشــگاه فردوســی رســيدند، موفــق شــده بوديــم کــه ميــان 
تشــکل های مختلــف بــرای مطالبــات دانشــجويی نوعــی وفاق 
ايجــاد کنيــم. ايــن نشــان می دهــد کــه در دانشــگاه فردوســی 
ــژه ای وجــود دارد کــه چنــد ســال پيــش از  ظرفيت هــای وي
آن اســتفاده شــده اســت امــا اکنــون چنــدان از آن اســتفاده 
نمی شــود. بــه طــور مشــخص در خصــوص فضای دانشــجويی 
شــايد بتــوان گفــت ديگــر چيــزی بــه نــام جنبش دانشــجويی 
ــدارد چــرا کــه جنبــش پارامترهــای خاصــی نظيــر  وجــود ن
اهــداف مشــخص، فراگيــر بــودن، فعاليــت منظــم و... دارد امــا 
اکنــون شــاهد آن نيســتيم. جريــان دانشــجويی اکنــون نوعــی 
ــان  ــه می کنــد. امــا خــب ايــن خــاص جري عســرت را تجرب
دانشــجويی نيســت و جريان هــای اجتماعــی بــه صــورت کلــی 
نوعــی رفتــار سينوســی را تجربــه می کننــد. بــه هميــن ســبب 
ــگاه  ــژه در دانش ــه وي ــور و ب ــجويی در کش ــان دانش ــه جري ب
فردوســی مشــهد اميــدوار هســتم. جريــان دانشــجويی نوعــی 
رونــق را تجربــه خواهــد کــرد امــا نــه الزامــا در پايــان دولــت 
روحانــی. چــرا کــه اصــا خبرهــای خوبــی از وزارت علــوم بــه 
گــوش نمی رســد و وزيــر منتخــب نيــز وزيــری نيســت کــه 

بتوانــد تغييــرات محسوســی ايجــاد کنــد.
دانشــجويان دانشــگاه فردوســی مشــهد مجــزا از افــراد ديگــر 
جامعــه نيســتند. همــان طــور کــه وضعيــت کتــاب خوانــی در 
جامعــه خــوب نيســت و کتــاب مهجــور اســت، در دانشــگاه 
نيــز هميــن وضعيــت حاکــم اســت. ديگــر در دانشــگاه شــاهد 
بحث هــای جــدی و عميــق فکــری نيســتيم و صرفــا لمپن هــا 
ــک  ــی ي ــد. حت ــرار می گيرن ــتقبال ق ــورد اس ــلبريتی ها م و س
تشــکل سياســی در برنامــه خــود از کمدين هــا دعــوت 
ــا  ــن روزه ــت. در همي ــب نيس ــا جال ــن اص ــد و اي می کن
ســازمان دانشــجويان جهاددانشــگاهی در ميزگــردی در رابطه 
بــا سياســت گــذاری دولــت در قبــال دانشــگاه از شــخصيتی 
چــون ســيدمحمدمهدی طباطبايــی دعــوت می کنــد امــا فقــط 
ــجويان  ــب دانش ــد. غال ــرکت می کنن ــه ش ــر در برنام 30 نف
کنونــی بــه نظــر مــن بــه گونــه ای نيســتند کــه بتــوان آن هــا 
ــان  ــح خودش ــاز صب ــی نم ــت و حت ــه دانس ــوذن جامع را م
ــوادث 88  ــه ح ــتان ب ــت دوس ــود. در صحب ــا می ش ــز قض ني
ــال 88 از  ــه در س ــان دانشــجويانی ک ــی هم ــد. حت ــاره ش اش
ــد،  ــاک می کردن ــينه چ ــان س ــرای آقاي ــاح ب ــمت دو جن س

را مــی زد و نيــروی امنيتــی بــود کــه بــا آن هــا برخــورد کــرد. 
ــط  ــم و فق ــرا را نمی بيني ــرف ماج ــن ط ــت اي ــچ وق ــا هي م
ــه  ــد ک ــی بودن ــا يکســری دانشــجوی افراط ــم اين ه می گويي

ــد! ــت کردن ــوب درس ــد و آش ــاد می زدن فري
قلندرآبــادی: البتــه مــن معتقــدم آن افــراط قبــل از انتخابات 
88 هــم بــود. مــن بارهــا شــاهد بــر هــم خــوردن برنامه هــای 
تشــکل ها از جانــب هــر دو طيــف بــوده ام. بعــد از انتخابــات 

هــم کــه ايــن رفتارهــای افراطــی اوج گرفــت.
ــوع  ــه موض ــم ب ــی بخواهي ــه سياس ــر از زاوي ــری: اگ ناص
بپردازيــم حــرف بســيار اســت. مثــا ايــن کــه گفتــه می شــود 
دهــه 70 دوره ی خوبــی بــرای جنبــش دانشــجويی اســت، من 
ــه صــورت خــاص  ــن دوره و ب ــن نظــر نيســتم کــه اي ــر اي ب
ــان جنبــش دانشــجويی  ــی آرم ــی 88 تجل ــات 78 و حت اتفاق
اســت. مــا بايــد ميــان خشــونت گرايی و آرمان گرايــی 
ــذاری  ــر از اثرگ ــويم. اگ ــل ش ــرز قائ ــجويی م ــش دانش جنب
ــای آن  ــه معن ــن ب ــت می شــود اي جنبــش دانشــجويی صحب
اســت کــه ايــن جريــان هويــت خــود را بــه عنــون مرجعــی 
اثرگــذار درک کــرده و ايــن بــاور را داشــته اســت کــه اگر در 
حــوزه ای وارد شــود می توانــد تاثيــر الزم را ايجــاد کنــد. چنين 
مســئله ای نقطــه ی مطلــوب در دوران گذشــته اســت نــه چيز 
ديگــری. 78 و 88 اتفاقــا نــه نقطــه عطــف بلکــه نقطــه ضعف 
ــی  ــک آرمان گراي ــه از ي ــرا ک ــش دانشــجويی اســت؛ چ جنب
مســتدل بــه يــک خشــونت گرايــی محــض می رســد. 
سياســت کــف خيابانــی دانشــجويان و خشــونت های پــس از 
آن اتفاقــا ســندی برضعــف ايــن جريــان اســت کــه بــه چنين 

رويکــردی بــدل شــده اســت.
اگــر بخواهیــم بیشــتر بــر دانشــگاه فردوســی تمرکــز کنیــم 
و در ایــن خصــوص دقیق تــر بشــویم، بســتر فعالیــت 
دانشــجویی در ایــن دانشــگاه را بــه صــورت خــاص، چگونه 
ــطح کالن  ــئله را در س ــن مس ــه ای ــد؟ چ ــی می کنی ارزیاب
ــد و  ــرار دهی ــه ق ــورد مداق ــگاه م ــران دانش ــی مدی یعن
ــکده ها و  ــئولین دانش ــون مس ــرد پیرام ــطح ُخ ــه در س چ
ــکات  ــی خــود از ن ــر اســاس ارزیاب تشــکل های موجــود. ب
مثبــت و منفــی وضعیــت فعلــی، بفرماییــد آینــده ی مســیر 
ــل در  ــی را حداق ــگاه فردوس ــجویی در دانش ــت دانش فعالی

ــد؟ ــه می بینی ــی چگون ــن روحان ــت دوم حس ــان دول پای
ــای دانشــجويی بســيار گســترده اســت و  ناصــری: فعاليت ه
ــد.  ــت کن ــددی فعالي ــای متع ــد در حوزه ه ــجو می توان دانش
در بســتر فعاليت هــای علمــی در دانشــگاه فردوســی متاســفانه 
ــگاه  ــی دانش ــای علم ــی الزم از انجمن ه ــاهد خروج ــا ش م
نيســتيم. افــرادی در انجمــن علمــی فعاليــت می کننــد و حتــی 
مســئوليت دارنــد کــه خودشــان چنــد تــرم مشــروطی دارنــد 
ــی  ــای علم ــه در انجمن ه ــاز ک ــی ب ــبب فضاي ــه س ــط ب و فق

ــوند. ــا می ش ــذب آن ه ــت ج ــم اس حاک
ــی  ــورت خوب ــا ص ــئله ای اص ــن مس ــه چني ــلطانی: اگرچ س
ــزی  ــن چي ــوان چني ــود دارد. نمی ت ــفانه وج ــا متاس ــدارد ام ن
را بــه عنــوان انگيــزه ای بــرای فعاليــت در انجمن هــای علمــی 

بــه همــه نســبت داد امــا مصاديــق زيــادی دارد.
ــای  ــتر فض ــی بيش ــای علم ــای انجمن ه ــه. فض ــری: بل ناص
خودمانــی اســت تــا آن کــه خروجــی علمــی خاصــی داشــته 
باشــد. چنيــن رونــدی از انجمن هــای علمــی انتظــار نمــی رود. 
امــا فضــای فعاليــت سياســی و اجتماعی در دانشــگاه فردوســی 

از بيــرون بــر روی هميــن درصــد قليــل فعاليــن دانشــجويی 
ــد و از  ــی بمان ــطحی باق ــات س ــا مطالب ــود ت ــال می ش اعم

ــرود. ــر ن ــردم فرات ــاره ک ــر اش ــه پيش ت ــواردی ک م
قلندرآبــادی: من ورودی 87 دانشــگاه فردوســی 
ــه  ــا رســيدن ب هســتم، دوره ای پــر از هيجــان ت
ــار  ــات 88. اگــر حــوادث ســال 78 را کن انتخاب

ريم،  شـايد دانشگـاه هيـچ دوره ی ديگـری به ميـزان بگـــذا
ســال ورود مــن، شــاهد شــور و نشــاط و حتــی تنــش نبــود؛ 
ــان  ــه ی حامي ــه مقابل ــژاد و البت ــن احمدی ن ــرای رفت ــد ب امي
او بــرای جلوگيــری از چنيــن اتفاقــی. اگرچــه در بــدو ورودم 
ــه  ــود ک ــخص ب ــم مش ــری تکليف ــر فک ــگاه از نظ ــه دانش ب
اگــر بخواهــم فعاليــت کنــم بــه چــه تشــکلی وارد شــوم امــا 
متاســفانه انجمــن اســامی کــه در دانشــکده مــا يعنــی الهيات 
فعاليــت می کــرد، مرتبــط بــا طيــف شــيراز بــود و خــب مــن 
عاقــه ای بــه ايــن طيــف نداشــتم. بــه هميــن ســبب شــروع 
ــا نشــريات دانشــجويی و نشــريه ای بــه نــام  فعاليــت مــن ب
ــرم،  ــته می نگ ــه گذش ــه ب ــی ک ــود. زمان ــان« ب »راه درخش
اشــتباهات و تندروی هــای زيــادی را از هــر دو ســوی طيــف 
دانشــجويان بــه خاطــر مــی آورم کــه بعدهــا در حــوادث پس 
از انتخابــات 88 بــه اوج خــود رســيد. دفتــر انجمــن اســامی 
دانشــکده پــس از انتخابــات بســته شــد و بــه عقيــده ی مــن 
ــت  ــته فعالي ــور و دِر بس ــادی از کل کش ــته نم ــن دِر بس اي
ــواره  ــه هم ــبب آن ک ــه س ــن ب ــود. م ــا ب ــاير حوزه ه در س
ــای  ــم، از فض ــت کن ــی فعالي ــای آرام ــتم در فض می خواس
ــا  ــی ب ــه صــورت اتفاق ــم و ب ــه گرفت ــود فاصل ــش موج پرتن
ســازمان دانشــجويان جهاددانشــگاهی آشــنا شــدم. بــه نظــر 
مــن ســازمان دانشــجويان فضايــی عاقانــه و معتــدل داشــت 
ــرد. ــت ک ــه در آن فعالي ــش و تومأنين ــا آرام ــد ب ــه می ش ک

دوران پــس از 88 بــدون شــک ويژگــی بــارز آن تــک صدايی 
ــورت  ــه ص ــب ب ــاح طل ــجويان اص ــريات دانش ــود. نش ب
زنجيــره ای يکــی بعــد از ديگــری توقيــف می شــد. در ســال 
ــا  ــم ت ــاش کردي ــازمان دانشــجويان ت ــق س ــا از طري 90 ام
ايــن تــک صدايــی را بشــکنيم و بــه بهانــه ی اختــاس 3 هزار 
ــای  ــره و آق ــای خــوش چه ــان آق ــاردی، مناظــره ای مي ميلي
رنانــی برگــزار کنيــم تــا صــدای هــر دو طيــف شــنيده شــود. 
پــس از آن نيــز مناظــره ای ميــان آجودانــی و ســليمی نميــن 
ــده ای  ــش عم ــم. بخ ــب دادي ــنفکری ترتي ــوع روش در موض
از صحبت هــای ايــن ميزگــرد حــول محــور 88 اســت. 
ــده اســت و  ــم 88 همــواره زن ــل فکــر می کن ــن دلي ــه همي ب
تاثيــری کــه آن دوران گذاشــته هــم چنــان در فعاليت هــای 
ــجويی  ــش دانش ــر جنب ــت. از تعبي ــدان اس ــجويی جاوي دانش
اســتفاده نمی کنــم چراکــه اعتقــادی بــه جنبــش دانشــجويی 
ــه ی  ــش گون ــرم جنب ــه ف ــن نظــرم ک ــر اي ــی ب ــدارم و حت ن
آن تاثيــرات مخربــی دارد و در خصــوص چرايــی آن بســيار 
ــس از 88  ــه پ ــت ک ــخص اس ــرد. مش ــت ک ــوان صحب می ت
ــن  ــدم اي ــا معتق ــرد ام ــای دانشــجويی فروکــش ک فعاليت ه
ــر مثبتــی نيــز داشــته اســت و آن ايجــاد نوعــی  حــوادث اث
عقانيــت در دانشــجويان بــود. در واقــع مــن بــر خــاف نظر 
ــد  ــی را باي ــه زوال آرمان گراي ــدم ک ــن معتق ــه اي ــياری ب بس
ــا ديــده ای مثبــت بــه آن نگريســت چــرا کــه بســياری از  ب
ــی  ــن آرمان گراي ــه ی همي ــته در نتيج ــخ گذش ــوادث تل ح
ــف شــاهد  ــای مختل ــر در برنامه ه ــون ديگ ــوده اســت. اکن ب
زد و خــورد فيزيکــی افــراد بــا يکديگــر نيســتيم و فضــا ميــان 
جناح هــای مختلــف حــول محــور گفت و گــو اســت. مــن هــم 
ــی را  ــژاد و روحان ــت احمدی ن ــری دو دول ــای طاه ــل آق مث
ــن دوران را در زوال  ــوان اي ــه می ت ــک جمل ــده ام و در ي دي
آرمــان گرايــی و رشــد عقانيــت )عقــل معــاش( و واقــع بينی 

ارزيابــی کــرد.
ــه  ــم ک ــادی موافق ــای قلندرآب ــر آق ــا نظ ــن ب ــری: م طاه
ــه جــای آن کــه واقع گــرا باشــند،  دانشــجويان در گذشــته ب
آرمــان گــرا بــوده انــد. در واقــع دانشــجويان در گذشــته بــه 
ــتند  ــط می خواس ــه فق ــد بلک ــوس نبوده ان ــج ملم ــال نتاي دنب
ــا تنــدروی متفــاوت  ــاد بزننــد. امــا ايــن ب حرف شــان را فري
اســت. آن چــه پــس از 88 می بينيــم، يعنــی آن خشــونت و 
عصبيــت دانشــجويان از هــر دو طيــف، پيــش از 88 وجــود 
نداشــت. دانشــجو پيــش از آن حرفــش را مــی زد و شيشــه 
نمی شکســت. در يــک پرونــده جــدا در خصــوص 88 بســيار 
ــدر  ــجويان را آن ق ــرا دانش ــه چ ــرد ک ــت ک ــوان صحب می ت
ــال  ــب س ــای ملته ــه فض ــی ب ــای عباس ــد. آق ــت کردن اذي
89 در دانشــگاه اشــاره می کننــد امــا توجــه نمی کننــد 
ــل  ــار را تحم ــال فش ــک س ــش از آن ي ــجويان پي ــه دانش ک
ــب  ــس از 88 از جان ــوادث پ ــود در ح ــراط موج ــد. اف کردن
دانشــجويان نبــود؛ بلکــه ايــن افــراط و خشــونت بــر آن هــا 
اعمــال می شــد و صرفــا واکنــش نشــان می دادنــد. حتــی در 
حادثــه کــوی دانشــگاه نيــز دانشــجوی آرمــان گــرا حرفــش 

فعالیت هــای  از 88  پــس  کــه  اســت  مشــخص 
دانشــجویی فروکــش کرد اما معتقــدم این حــوادث 
ایجــاد نوعــی  نیــز داشــته اســت و آن  اثــر مثبتــی 
عقالنیــت در دانشــجویان بــود. در واقــع مــن بــر 
کــه زوال  خــالف نظــر بســیاری بــه ایــن معتقــدم 
آرمان گرایی را باید با دیده ای مثبت به آن نگریست.

78 و 88 اتفاقــا نــه نقطــه عطــف بلکــه نقطــه ضعــف 
جنبش دانشجویی است؛ چرا که از یک آرمان گرایی 
مســتدل بــه یــک خشــونت گرایی محــض می رســد. 
سیاست کف خیابانی دانشجویان و خشونت های 
ایــن جریــان بــر ضعــف  اتفاقــا ســندی  از آن  پــس 
کــه بــه چنیــن رویکــردی بــدل شــده اســت. اســت 
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عملکرد مناسب دانشگاه ها باعث ارتقای فرهنگ جامعه می شود

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از دانشــگاه تهــران، محمود نيلی احمــد آبــادی در اختتاميه نخســتين جشــنواره فرهنگ دانشــگاه تهــران گفت: 
بــا توجــه بــه اهميــت مســئله فرهنــگ در جامعه، دانشــگاه تهــران هميشــه در راســتای ارتقای فرهنگــی حرکت می کنــد زيــرا ارتقای فرهنــگ جامعه 
در گــرو عملکــرد دانشــگاه ها اســت. وی افــزود: جشــنواره فرهنــگ دانشــگاه تهــران رويــداد مهمی اســت کــه با حضــور فعال دانشــجويان برگزار شــد. 
ايــن رويدادهــای جمعــی نشــان از عملکــرد دانشــگاه تهــران دارد که هميشــه در چنيــن رخدادهايی حضور خوبی داشــته اســت. نيلی احمدآبــادی اظهار 
داشــت: هــر اقدامــی کــه مــا انجــام می دهيــم نشــأت گرفتــه از فرهنــگ مــا اســت و محــور تمــام ايــن فرهنگ هــا در دانشــگاه شــکل می گيــرد. وی 
ضمــن تاکيــد بــر نقــش دانشــجويان در پيشــبرد فرهنــگ گفــت: دانشــجويان در ايــن امر بســيار اهميــت دارنــد زيرا دانشــجويان بــا توجه به شــرايط 
ســنی در شــکل گيری فرهنــگ نقــش موثــری دارنــد و بــا توجــه به اهميت مســئله فرهنــگ در جامعــه، وظيفه دانشــگاه اين اســت که در شــکل گيری 
فرهنــگ خــوب عمــل کنــد و دانشــگاه تهــران بــه عنــوان دانشــگاه مــادر در کشــور در ايــن زمينــه خــوب عمل کــرده اســت. رئيــس دانشــگاه تهران 
اضافــه کــرد: رســالت دانشــگاه ارتقــای فرهنــگ جامعــه و فرهنگ عمومی اســت و اگــر دانشــگاه را فرهنگ ســاز بدانيم حرف اشــتباهی نزده ايــم. توجه 
بــه نيــاز دانشــجويان در حــوزه فرهنــگ بايــد اولويــت داشــته باشــد و ايــن به معنــای بی توجهــی به حــوزه فرهنگ و نيــاز فرهنگــی کارکنــان و اعضای 

هيــات علمــی و در مجمــوع کل دانشــگاه نيســت. وی افــزود: نبايــد مرزی ميــان فرهنگ و تحصيل در دانشــگاه وجود داشــته باشــد.
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طاهــری: حداقــل ايــن امــکان وجــود دارد کــه اکنــون می توان 
ــی را نقــد کــرد. در زمــان  مســئولين و حتــی شــخص روحان
ــژاد اصــا امــکان حــرف زدن وجــود نداشــت چــه  احمدی ن
برســد بــه انتقــاد از او. در آن زمــان احمدی نــژاد را بــه مقــام 
ــرده  ــی ک ــان معرف ــام زم ــده ام ــانده و نماين ــه رس ــک اله ي

بودنــد.
عباســی: يکــی از داليلــی که ما در روز دانشــجو جشــن برگزار 
ــان  ــود مي ــونت موج ــه آن خش ــت ک ــن اس ــم همي می کني
ــان دانشــجويی  ــات دانشــجو را بشــکنيم. وحــدت جري جريان
بــه نظــر مــا جــای جشــن دارد و همچنيــن نســل جديــد بــه 
ــن برداشــت نســل  ــع اي ــد. در واق ــه فکــر می کن ــن بهان همي
جديــد اســت کــه در ايــن فضــا بهتريــن قالــب برنامــه بــرای 

پاسداشــت چنيــن روزی همــان جشــن اســت.
امــا در نقــد مســئولين فعلــی بايــد گفــت کــه هيــچ کــدام کار 
ــه و  ــزاری برنام ــد برگ ــد و درک نمی کنن تشــکياتی نکرده ان
هماهنگــی مهمــان چــه قدر دشــوار اســت. هفت برنامــه مجوز 
نگرفتــه و فقــط يــک اردو اســتخر موفــق بــه اخــذ مجوز شــده 
اســت. مســئولين فعلــی دانشــگاه حتــی اعتقــادی هــم بــه کار 
ــه  ــد. وقتــی مديريــت فعاليت هــای داوطلبان تشــکياتی ندارن
شــکل می گيــرد بــه ايــن معناســت کــه تشــکل های موجــود 
را نماينــده ی دانشــجويان نمی داننــد. ايــن واضــح اســت کــه 
ــذب  ــجويان را ج ــياری از دانش ــته اند بس ــکل ها نتوانس تش
ــت.  ــت نيس ــز درس ــی ني ــن مديريت ــاد چني ــا ايج ــد ام کنن
برخــی مديــران دانشــگاه حتی بــا دانشــجويان مســتقيم ارتباط 
ــان  ــد در ف ــا می گوين ــای ويژگــی آن ه ــر مبن ــد و ب می گيرن
تشــکل فعاليــت کنيــد! نقــش مديريــت فرهنگــی در دانشــگاه 
ســتادی و تســهيل گری بــرای برنامه هــا اســت نــه ايــن کــه 
ــتی  ــگاه درس ــد. مســئولين ن ــه کنن ــا مداخل ــواره در آن ه هم
نيــز بــه دانشــجو ندارنــد. همــواره ايــن نــگاه ميــان مديــران 
دانشــگاه حاکــم اســت کــه دانشــجو اشــتباه می کنــد و ايــن 
ــرف  ــران و برط ــتباهات را جب ــد آن اش ــه باي ــتيم ک ــا هس م
کنيــم. در صورتــی کــه بايد ايــن شــجاعت در ميان مســئولين 
دانشــگاه وجــود داشــته باشــد کــه اگــر دانشــجو اشــتباهی نيز 
مرتکــب شــد از آن دفــاع کنيم. زمانی که مســئولين دانشــگاه 
بــه دنبــال بــده بســتان ها بــا بيــرون دانشــگاه باشــند، طبيعتــا 
چنيــن چيــزی ديگــر محقــق نمی شــود. زمانــی کــه مديريــت 
فرهنگــی دانشــگاه بــه بــازاری دو ســاله بــدل شــود، اضمحال 
ــی  ــران فعل ــورد. مدي ــد می خ ــجويی کلي ــای دانش فعاليت ه
ــر  ــان تغيي ــر آن تصميم ش ــد و ه ــات رأی ندارن ــگاه ثب دانش
ــه در  ــدت روي ــاد وح ــع از ايج ــری مان ــن ام ــد. چني می کن
ــران  ــت مدي ــاط مثب ــا در خصــوص نق دانشــگاه می شــود. ام
ــگ و  ــی فرهن ــان از اهال ــت خودش ــوان گف ــز می ت ــت ني وق
ــر  ــن ام ــتند. اي ــی هس ــوالت فرهنگ ــده محص ــرف کنن مص
باعــث افزايــش شــعور مديريتــی و ارتقــاء فعاليت هــای 
ــد  ــز باي ــان ني ــجويان خودم ــا دانش ــود. م ــی می ش فرهنگ
ــی  ــرون زاي ــرو خــارج شــويم و اســتراتژی ب از اســتراتژی پي
ــر  ــد شــد مگ ــق نخواه ــر محق ــن ام ــم. اي ــش بگيري را در پي
ــت نهادهــای مختلــف بيــرون و درون  ــا جلوگيــری از دخال ب

ــجويی. ــای دانش ــگاه در فعاليت ه دانش
ــی  ــدا پرسش ــث در ابت ــه بح ــش از ورود ب ــادی: پي قلندرآب
ــای عباســی دارم. مســئول بســيج دانشــجويی دانشــگاه  از آق

ــود؟ ــاب می ش ــه انتخ چگون
عباســی: طبــق آخريــن قانونــی کــه بــه امضــای آقــای خاتمی 

رســيده اســت، مســئول بســيج اســتان 3 نفــر را کــه بيشــترين 
رأی را کســب کرده انــد بــه رئيــس دانشــگاه معرفــی 
می کنــد و ايشــان از ايــن ميــان آن هــا يــک نفــر را انتخــاب 

می کنــد.
ــارج از  ــيج در خ ــئول بس ــع مس ــس در واق ــادی: پ قلندرآب
دانشــگاه در انتخــاب مســئول بســيج دانشــجويی نقــش دارد 
ــد  ــه نباي ــد ک ــرح کردي ــه مط ــی ک ــاب بحث ــن ب ــن م و اي
نهادهــای بيرونــی در فعاليت هــای دانشــجويی مداخلــه کننــد، 

ــراد اســت. ــوع اي يــک ن
ــل مســئول بســيج دانشــجويی  ــه امــروز حداق ســلطانی: البت
يــک دانشــجو اســت. در قيــاس بــا گذشــته کــه مســئول آن 

يــک پاســدار بــود اوضــاع بهتــر شــده اســت.
عباســی: البتــه مداخلــه نهادهــای بيرونــی در رفتــار تشــکل ها 

نمــود پيــدا می کنــد و ايــن مســئله اســت کــه اهميــت دارد.
ــت  ــد گف ــی باي ــوال اصل ــه س ــا در پاســخ ب ــادی: ام قلندرآب
کــه وضعيــت دانشــگاه فردوســی پــس از انتخابــات 92 واقعــا 
ــی بيشــتر  ــزاری و شــفافيت مال ــات ســخت اف ــر و امکان بازت
ــريات  ــد و نش ــاره گرفتن ــی دوب ــکل ها جان ــت. تش شده اس
دانشــجويی بســياری شــروع بــه فعاليــت کرده انــد. اما مســئله 
اساســی ايــن اســت کــه وضعيــت فعاليــت دانشــجويی را بايد 
ــی  ــگاه بررس ــئولين دانش ــور دانشــجويان و مس ــول دو مح ح
ــه  ــور ک ــان ط ــه اســت و هم ــر از جامع ــرد. دانشــگاه متاث ک
گفتــه شــد، مادامــی کــه وضعيــت مطالعــه در جامعــه خــوب 
نيســت، در دانشــگاه نيــز نامناســب اســت. در واقــع دانشــجو 
ــدم در  ــن دي ــه م ــاری ک ــن ب ــه اســت. اولي ــی از جامع بازتاب
ــک  ــرای ي ــود ب ــزار می ش ــدی برگ ــتندآپ کم ــگاه اس دانش
ــون در  ــا کن ــه ت ــی ک ــام کارهاي ــردم تم ــاس ک ــه احس لحظ
دانشــگاه و در قالــب فعاليت هــای دانشــجويی انجــام داده ايــم، 
ــه  ــن بحــث می گــذرم و ب ــا از اي ــوده اســت. ام ــده ب ــی فاي ب
ــای  ــم آق ــر می کن ــن فک ــردازم. م ــگاه می پ ــئولين دانش مس
عباســی و طاهــری در ايــن جلســه هماننــد بســياری ديگــر، 
ــت های  ــه دس ــد ک ــی دارن ــان ناپلئون ــی ج ــر داي ــی تفک نوع
ــگاه  ــی از دانش ــت زداي ــه سياس ــغول ب ــرده ای مش ــت پ پش
ــوب  ــت نامطل ــدارم و وضعي ــگاه را ن ــن ن ــن اي ــتند. م هس
امــروز را ناشــی از نوعــی لجبــازی از جانــب مســئولين 
دانشــگاه می دانــم. ايــن کــه نهــاد رهبــری بــا طيــف خاصــی 
از برنامه هــا مقابلــه می کنــد يــا خيــر، چنــدان مــورد بحــث 
مــن نيســت چــرا کــه نهــاد رهبــری همــواره در ايــن ســال ها 
نگاهــی خــاص داشــته و رويــه ی ثابتــی را دنبــال کرده اســت. 
بحــث مــن بــا مديــران هــم ســويی اســت کــه در ايــن دولــت 
ــا  ــی الزم را ب ــا همراه ــيده اند ام ــت رس ــی مديري ــه کرس ب
ــم  ــاران چش ــا ز ي ــظ »م ــول حاف ــه ق ــد. ب ــجويان ندارن دانش
يــاری داشــتيم/خود غلــط بــود آن چــه مــا پنداشــتيم«. اگرچه 
مصاديــق زيــادی بــرای لجبــازی مســئولين دانشــگاه دارم امــا 
تحليلــی در خصــوص چرايــی آن هنــوز کشــف نکــرده ام. اين 
لجبــازی بــه نوعــی همــه را اذيــت می کنــد. برخــی ديگــر از 
مشــکات هــم ناشــی از اعمــال نظرهــای ســليقه ای مســئولين 
ــه ســبب ناآشــنايی  دانشــکده های مختلــف اســت کــه گاه ب
ــت.  ــا اس ــای آن ه ــجويی و فعاليت ه ــای دانش ــان از فضاه آن
حتــی گاه شــرايط بــه گونــه ای اســت کــه امــور عمومــی يــک 
ــه  ــد و توجي ــت می کن ــه دخال ــات برنام ــکده در جزئي دانش

نيســت کــه ايــن مســئله بــه آن ارتباطــی نــدارد. 
طاهــری: هــر دانشــکده بــرای خــود بــه منزلــه ی يــک ايالــت 
خودمختــار اســت کــه قواعــد و قوانيــن خــاص خــود را دارد. 
مثــا برخــی دانشــکده ها بــه صــورت جداگانــه بــرای خــود 
ُمهــر تاييــدی دارنــد کــه حتمــا بايد بــر روی پوســترها باشــد 
تــا پوســتر اجــازه ی نصــب بگيــرد. امــور عمومــی دانشــکده 
ــان  ــد مهم ــدا باي ــه ابت ــت ک ــرده اس ــام ک ــی اع روانشناس
ــه مرحلــه بعــد  ــا مجــوز ب برنامــه مــورد تاييــد مــا باشــد ت
ارســال شــود. دانشــکده ادبيــات نيــز در مثــال ديگــری اعــام 
ــه  ــکده برنام ــن دانش ــه در اي ــکلی ک ــر تش ــت ه ــرده اس ک
برگــزار می کنــد بايــد لوگــو معاونــت فرهنگــی ايــن دانشــکده 
ــی  ــد! حت ــرار ده ــتر ق ــان در پوس ــو خودش ــار لوگ را در کن
ــر  ــی تئات ــا آمف ــاالر ي ــه ت ــرای ارائ ــکده ها ب ــی از دانش بعض

ــد. ــول می کنن ــای پ تقاض
ــت  ــم معاون ــرای حک ــکده ها ب ــی از دانش ــادی: بعض قلندرآب
دانشــجويی و فرهنگــی- اجتماعــی نيــز ارزشــی قائل نيســتند. 
در پايــان و بــه صــورت خاصــه در خصوص آينــده ی فعاليت 
ــای  ــر دوره ی فعاليت ه ــه ديگ ــت ک ــد پذيرف دانشــجويی، باي
پرشــور و ملتهــب گذشــته اســت. همــان طــور کــه جامعــه 
نيــز در وضعيــت راکــدی بــه ســر می بــرد، وضعيــت 
دانشــگاه نيــز چنيــن اســت. البتــه بــار ديگــر صحبت گذشــته 
خــود را تکــرار می کنــم کــه فاصلــه گرفتــن از آرمــان گرايــی 
ــای  ــر فعاليت ه ــت ب ــی عقاني ــدن نوع ــم ش ــته و حاک گذش

دانشــجويی بســيار مثبــت اســت. 

اســت و در راســتای کاناليــزه کــردن دانشــجويان بــرای جــدا 
کــردن آن هــا از مشــغوليت های سياســی عمــل می کنــد، امــا 
ــای  ــح نيســت. انجمن ه ــا در موردشــان صحي ــن قضاوت ه اي
ــود  ــگاه خ ــه در جاي ــد ک ــان را دارن ــی خودش ــی خروج علم
محتــرم اســت. ضمــن ايــن کــه از تمامــی تشــکل ها افــرادی 

ــد. ــور دارن ــی حض ــای علم در انجمن ه
اتفاقــا مــن معتقــدم کــه رفتــار تبعيض آميــز همــواره در طــول 
ايــن دوره در دانشــگاه فردوســی مشــهد وجــود داشته اســت. 
ــه ســبب آن کــه اجــازه حضــور  ــا ب ــم م برنامــه پخــش فيل
ــا  ــزار نشــد ام ــد، برگ ــم در دانشــگاه را ندادن بازيگــر زن فيل
ــه  ــود برنام ــری خ ــاد رهب ــواده نه ــه زن و خان ــد مطالع واح
اکــران فيلــم فرشــته ها بــا هــم می آينــد را بــا حضــور بازيگــر 
زن فيلــم، نازنيــن بياتــی برگــزار می کنــد. هــر برنامــه ای در 
ــزام می کننــد کــه فقــط در قالــب مناظــره  ــان را ال حــوزه زن
برگــزار شــود امــا به ســاير نهادهــا در قالــب ســخنرانی مجوز 
ــنفکری  ــان روش ــامی جري ــن اس ــتگاه انجم ــد. خاس می دهن
دينــی اســت امــا بــه هيــچ روشــنفکر دينــی مجــوز نمی دهنــد 
کــه بــه دانشــگاه بيايــد. مســئولين دانشــگاه در ســطوح بــاال 
بســيار محافظــه کار هســتند و حاضــر نيســتند هيــچ خطــری 

را بــه جــان بخرنــد.
عباسی: پس چرا از آن ها حمايت می کنيد؟

طاهــری: اتفاقــا مــا همــواره از مديــران و مســئوالن دانشــگاه 
و حتــی ســطوح باالتــر انتقــاد کرديــم. حتــی در واکنــش بــه 
ــل  ــوم، در مقاب ــر عل ــوان وزي ــه عن ــی ب ــای غام انتخــاب آق
ســازمان مرکــزی تجمــع اعتراضــی برگــزار کرديــم امــا هيــچ 
کــدام از دانشــجويان ســاير تشــکل ها در ايــن اعتــراض 
شــرکت نکردنــد. دوباره شــاهد بازگشــت دانشــجويان ســتاره 
ــد؟ وضعيــت  ــا چــرا شــما اعتراضــی نمی کني دار هســتيم ام
دانشــگاه آزاد بــه هميــن ترتيب اســفناک اســت. ليســتی تهيه 
ــد  ــرا می توانن ــخنران های اصول گ ــط س ــه فق ــت ک ــده اس ش

در دانشــگاه آزاد ســخنرانی کننــد.
ــاير  ــا س ــدی ب ــا ح ــا ت ــی ام ــجويان فعل ــل دانش در تحلي
دوســتان موافقــم. فضــای گفتمانــی دانشــجويان فعلــی متمايز 
از گذشــته اســت. فــارغ از ارزش گــذاری، دانشــجويان فعلــی 
ــن را  ــخن گفت ــکان س ــد ام ــط باي ــا فق ــتند. م ــرا هس واقع گ
ــوص  ــه در خص ــال چ ــم، ح ــم کني ــجويان فراه ــرای دانش ب
سياســت های کان دنيــا صحبــت کننــد چــه پيرامــون 
ــای  ــی فضاه ــجويان فعل ــود. دانش ــه خ ــای روزان دغدغه ه
ملتهــب گذشــته را تجربــه نکرده انــد و همــواره فشــار 
ــه  ــوده اســت ک ــن ب ــع از اي ــا مان ــر آن ه ــی ب ــاختار علم س
بــه ســاير حوزه هــا ورود پيــدا کننــد. از ســوی ديگــر عــدم 
امــکان صحبت هــای جــدی در دانشــگاه در حوزه هــای 
ــود. ــجويان می ش ــخصيت دانش ــد ش ــع از رش ــف، مان مختل

ــر  ــا ســخنران های صاحب نظ ــای جــدی ب ســلطانی: برنامه ه
ــط  ــا فق ــود. ام ــوز نمی ش ــذ مج ــه اخ ــق ب ــگاه موف در دانش
ــای  ــوان صحبت ه ــا عن ــا ب ــه ای مث ــا برنام ــت ت ــی اس کاف
در گوشــی در مــورد شــب زفــاف بفرســتيد تــا بــه ســرعت 

مجــوز بگيــرد!
ــد  ــل جدي ــن نس ــه م ــم ک ــد بگوي ــان باي ــری: در پاي طاه
ــه  ــا ب ــد اتفاق ــل جدي ــم. نس ــی نمی دان ــی اطاع ــل ب را نس
نســبت گذشــته دسترســی بســيار خوبــی بــه اطاعــات دارد 
ــه  ــل گرفت ــن نس ــن از اي ــخن گفت ــل و س ــکان تحلي ــا ام ام

شــده اســت.
عباســی: در پاســخ بــه ســوال اصلــی مــن بحــث خــودم را بــا 
يــک ســوال شــروع می کنــم. چــرا بيــم و اميدهــای جنبــش 
ــد؟  ــر مشــخص کن ــک نف ــد رأی آوردن ي دانشــجويی را باي
ــکات  ــی از مش ــد؟ يک ــارج ش ــا خ ــن فض ــد از اي ــرا نباي چ
عمــده ايــن اســت کــه تشــکل های موجــود در دانشــگاه بــا 
يکديگــر تعامــل مســتمر ندارنــد. دانشــجويان از هــر تشــکلی 
ــادی و  ــه رويکــرد انتق ــی از جمل ــد ويژگ ــه باشــند در چن ک
ــال  ــن س ــد. چندي ــتراک دارن ــر اش ــا يکديگ ــری ب مطالبه گ
ــروز  ــای ام ــياری از بحث ه ــا بس ــت ام ــته اس از 88 گذش
ــو و  ــورد 88 گفت و گ ــد در م ــرا نباي ــود. چ ــون آن ب پيرام
ــدم  ــت؟ ع ــده ی آن را بس ــه پرون ــرای هميش ــار ب ــک ب ي
ــی  ــث زيرزمين ــجويی باع ــات دانش ــان جريان ــو مي گفت و گ
ــا و  ــی آرمان ه ــر فراموش ــود. خط ــات می ش ــدن مطالب ش
ــه روز  ــز روز ب ــی ني ــوام گراي ــی ع ــوی نوع ــه س ــت ب حرک
ــتر  ــدن بيش ــطحی ش ــوی س ــه س ــجويی را ب ــش دانش جنب
پيــش می بــرد. بايــد گفــت و گــو کــرد تــا تئــوری و منطقــی 
ــه  ــا ب ــاد م ــا انتق ــود. اتفاق ــم ش ــت، حاک ــر اس ــه محکم ت ک
ــا  ــرا برنامه ه ــه چ ــت ک ــوده اس ــن ب ــگاه اي ــئولين دانش مس
را کنســل می کننــد. مــا هميشــه بســته ی برنامــه پيشــنهاد 
ــود  ــم و... می ش ــش فيل ــره، پخ ــامل مناظ ــه ش ــم ک می دهي
امــا متاســفانه برنامه هــای سياســی مجــوز نمی گيــرد و 

ــود. ــزار می ش ــن ها برگ ــان جش ــن مي ــط در اي فق

ــه  ــاعت در رابط ــک س ــی ي ــد حت ــن نمی توانن ــر م ــه نظ ب
فرهنــگ يــا موضوعاتــی در ايــن قبيــل صحبــت کننــد چــرا 
کــه بنيــه ی فکــری و گفتمانــی الزم را ندارنــد. مــا در دفتــر 
انجمن اســامی دانشــجويان برخــی دســت نوشــته های 
ــات  ــا و مطالع ــم، بحث ه ــه می بيني ــه 70 را ک ــای ده نيروه
بســيار جــدی و عميــق بــوده اســت امــا متاســفانه مــا امــروز 
ــتيم.  ــی نيس ــجويان فعل ــان دانش ــی مي ــن مباحث ــاهد چني ش
ــيم  ــرايط باش ــن ش ــری در اي ــاهد تغيي ــم ش ــر می خواهي اگ
ــم،  ــی خــارج کني ــوری فعل و تشــکل ها را از شــرايط کاريکات
فکــر می کنــم بايــد در دانشــگاه فردوســی مشــهد جلســات 

ــيم. ــته باش ــری داش ــر فک عميق ت
ــای  ــه ادعاه ــخ ب ــاه در پاس ــی کوت ــط خيل ــن فق ــری: م ناص
آقــای ســلطانی چنــد نکتــه را بگويــم. اين کــه جامعه اســامی 
دانشــجويان عضــو يــک حــزب اســت بــه معنــای آن نيســت 
کــه تمامــا بايــد مجــری فراميــن حــزب باشــد. بهتــر اســت 
ــزب و  ــه ح ــم ن ــه کار ببري ــروان را ب ــه پي ــظ جبه ــان لف هم

تمايــز حــزب و جبهــه نيــز کامــا مشــخص اســت.
ســلطانی: اتفاقــا بــه همــان داليلــی کــه پيش تــر اشــاره کــردم، 
يعنــی نبــود بنيــه ی فکــری الزم در نســل جديــد، دانشــجويان 

در تعامــل بــا نيروهــای بيــرون دانشــگاه بــازی می خورنــد.
ــا  ــم حــزب ب ــد می کن ــم تاکي ــاز ه ــه ب ــن ک ناصــری: اول اي
ــا از  ــود ام ــه ب ــو جبه ــوان عض ــت. می ت ــاوت اس ــه متف جبه
ــورای  ــس ش ــات مجل ــرد. در انتخاب ــروی نک ــن آن پي فرامي
ــت و  ــک ليس ــروان ي ــه پي ــت جبه ــال 94، ليس ــامی س اس
ــی کــه  ــا جاي ــا ت ــود. م ــاوت ب ــا آن متف ليســت مــا کامــا ب
توانســتيم در جبهــه پيــروان اثرگــذار بوديــم و زمانــی کــه بــه 
نتيجــه نرســيديم ليســت جداگانــه ای ارائــه کرديــم. دوم ايــن 
کــه انجمــن اســامی دانشــجويان دانشــگاه فردوســی مشــهد 

ــه تشــکل مــا. عضــو اخراجــی دفتــر تحکيــم اســت ن
ســلطانی: البتــه ايــن افتخــار مــا اســت کــه ديگــر عضويتــی 
در دفتــر تحکيــم فعلــی نداريــم چــرا کــه اکنــون از اتحاديــه 

جامعــه اســامی دانشــجويان نيــز وضعيــت بدتــری دارد.
طاهــری: مــن پيــش از پاســخ بــه ســوال اصلــی ابتــدا چنــد 
نکتــه در رابطــه بــا صحبــت دوســتان بيــان کنــم. مــن کامــا 
بــا صحبــت آقــای ســلطانی در رابطــه بــا فعاليــن دانشــجويی 
ســال 88 مخالفــم. اتفاقــا دانشــجويانی کــه در آن دوره 
ــه تئوريــک  ــراد قــوی در زمين ــد بســيار اف فعاليــت می کردن
بودنــد. همچنيــن آقــای ناصــری عنــوان کردنــد کــه جنبــش 
ــت.  ــده اس ــود دور ش ــته خ ــای گذش ــجويی از آرمان ه دانش
ــد  ــا ايــن فاصلــه گرفتــن دانشــجويان از آرمان هــا را باي اتفاق
ــرا  ــکل های اصول گ ــود تش ــجو خ ــای روز دانش در برنامه ه
جســت و جــو کرد که در روز شــهادت 3 دانشــجو، اســتندآپ 
ــن  ــد. اي ــزار می کنن ــده برگ ــرگرم کنن ــابقه س ــدی و مس کم
اســتحاله روز دانشــجو از معنــای حقيقــی آن اســت. در انجمن 
اســامی نوانديــش هــر انديشــمندی را تصميــم داشــتيم برای 
روز دانشــجو دعــوت کنيــم به مــا مجــوز ندادند. اگر دانشــجو 
در مواقعــی شــدت گفتــاری و رفتــاری هــم داشته اســت بــه 
ــرف  ــد ح ــازه نمی دهن ــا اج ــه آن ه ــه ب ــوده ک ــبب آن ب س
ــای  ــا قضاوت ه ــدت ب ــه ش ــن ب ــد. همچني ــود را بگوين خ
ــد  ــم. باي ــی مخالف ــای علم ــا انجمن ه ــه ب ــتان در رابط دوس
ــراد را از حــوزه فعاليــت اجتماعــی آن هــا  ــار شــخصی اف رفت
جــدا کــرد. انجمــن علمــی بــا تمــام نقدهايــی کــه بــه آن وارد 

دفتــر تحکیــم وحــدت کنونــی، یــک اتحادیــه تســخیر 
شــده توســط جریان اصول گرای تندرو اســت که هیچ 
ارزشــی بــرای مــرام نامــه دفتــر تحکیــم وحــدت قائــل 
نیســت. ایــن افتخــار مــا اســت کــه دیگــر عضویتــی در 
دفتــر تحکیــم فعلــی نداریــم چــرا کــه اکنــون از اتحادیــه 
جامعه اسالمی دانشجویان نیز وضعیت بدتری دارد.

زمانــی کــه مدیریــت فرهنگــی دانشــگاه بــه بــازاری دو 
ساله بدل شود، اضمحالل فعالیت های دانشجویی 
کلید می خورد. مدیران فعلی دانشگاه ثبات رأی ندارند 
و هــر آن تصمیــم شــان تغییــر مــی کنــد. چنیــن امــری
مانــع از ایجــاد وحــدت رویــه در دانشــگاه می شــود.



انتقاد از حذف مستندی درباره فائزه هاشمی از »سینما حقیقت«

کارگــردان و تهيه کننــده مســتند »مثــل يــک زن« کــه بــه زندگــی خانوادگــی و سياســی فائــزه هاشــمی می پــردازد، از حــذف اثــرش از 
جشــنواره حقيقــت انتقــاد کــرد. مــژگان ايانلــو در گفت وگويــی بــا ايســنا بــا اشــاره بــه ايــن کــه فيلــم مســتند بلنــد »مثــل يــک زن« 
را کــه يازدهميــن فيلــم اش اســت بــه جشــنواره مســتند حقيقــت ارائــه کــرده اســت و توســط هيــأت انتخــاب پذيرفتــه شــده بــود، بيــان 
کــرد: بــرای ســاخت ايــن فيلــم کــه دربــاره زندگــی خانوادگــی و سياســی فائزه هاشــمی اســت دو ســال همــراه ايشــان بــودم و صحنه های 
متعــددی را از زندگی شــان کــه شــامل خانــواده آقــای هاشــمی رفســنجانی هــم می شــود، فيلمبــرداری کــردم. امــا متأســفانه بــا وجــود 
ايــن کــه هيــأت انتخــاب ايــن فيلــم را از بيــن آثــار ارائــه شــده بــه عنــوان يکــی از آثــار منتخــب برگزيــد، »مثــل يــک زن« از نمايش در 
جشــنواره حقيقــت منــع شــده اســت. ايــن عضــو انجمــن مستندســازان خانــه ســينما ادامــه داد: بــا پيگيری هايــی کــه دربــاره حــذف فيلم 
انجــام دادم، متوجــه شــدم آقــای حيدريــان رئيــس ســازمان ســينمايی خواســته اند آثــار مســتندی کــه مصــداق يــک فــرد زنده سياســی 
در آن هــا وجــود داشــته از جشــنواره حــذف شــود و بــر ايــن اســاس فيلــم مــن هــم يکــی از ايــن مــوارد اســت. ايانلــو گفــت: بــرای ايــن 
اتفــاق پيگيــری زيــادی انجــام دادم و حتــی بــا آقــای صالحــی وزيــر فرهنگ و ارشــاد اســامی هــم صحبــت کــردم و در نهايت بــرای اين 

کــه بــه دور از حاشــيه و جنجــال باشــيم، گفتنــد ترجيــح می دهنــد فيلمــی از افــراد زنــده سياســی در جشــنواره نباشــد.

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و یکم / نیمه اول آذر 896 فر هنگ و هنر
فریاد اعتراض بر ضیافت آقای رئیس!

مروری بر نیم قرن کارنامه ی سینمایی مسعود کیمیایی

ســه اثــر برتــر کيميايــی )درکنــار قيصــر و گوزن هــا( می داننــد، 
دارای همــان خصوصيــات و مفاهيم هميشــگی ســينمای کيميايی 
ــرد و  ــی جوانم ــود قهرمان ــت: وج ــخصی اش اس ــای ش و دني
باغيــرت، حمايــت از محروميــن و تهــی دســتان، طغيــان عليــه 
خيانــت و حيلــه گــری، وجــود گفتمــان فاعليــت و کنــش مندی 
ــينماها  ــه س ــوچ« را روان ــی در ســال 1351 »بل ــره. کيمياي و غي
می کنــد کــه بــه اســتفاده از ســکانس های جنســی و پــرده دری 
ــی  ــينمايی وی يعن ــه س ــمين تجرب ــود. در شش ــوم می ش محک
ــان  ــری اقتباســی از رم ــاهد اث ــز مجــددا ش ــم »خــاک« ني فيل
آوسنه باباســبحان نوشــته محمــود دولت آبادی هســتيم؛ اقتباســی 
کــه بــا اعتــراض دولت آبــادی مبنــی بر تغييــر نظرگاه داســتانش 
ــن در  ــت دوربي ــت و حرک ــای درس ــود. نورپردازی ه ــراه ب هم
خدمــت ضرب آهنــگ برانگيزاننــده فيلــم و همچنيــن موســيقی 
متــن زيبنــده کــه برگرفتــه از مرثيه هــای ايــام محــرم اســت را 

ــم »خــاک« دانســت. ــوان از مشــخصه های مثبــت فيل می ت
ــدان  ــياری از منتق ــم بس ــه زع ب
امــا »گوزن هــا« ماناتريــن ردپــای 
کيميايی در ســينمای ايران اســت. 
ــه لحــاظ گفتمانــی  فيلمــی کــه ب
ادامــه ای تعميــق يافته از ســينمای 
او اســت. بــار ديگــر درون مايــه و 
مســئله، قهرمانــی آرمان گراســت 
کــه رفاقــت، غيــرت و جوانمردی 
دغدغه هــای اصلــی او را تشــکيل 
ــه  ــاوت ک ــن تف ــا اي ــد، ب می ده
ايــن بــار دو قهرمــان داريــم کــه 
ــک  ــه ي ــاوت ب ــير متف از دو مس
مقصــد واحــد می رســند. فيلمنامه 
ايــن اثــر، نبــوغ کيميايــی در قصه 
گويــی بــه صــورت مــوازی را بــه 
رخ می کشــد. اگــر او مجبــور بــود 
ــم را  ــی از فيل ــر« دقايق در »قيص
عامدانــه بــه صــورت فيلمفارســی 
پرداخــت کنــد و از برخــی وقايــع 

ــه  ــا« ب ــه ســادگی بگــذرد، ديگــر در »گوزن ه ــم ب ــی فيل ابتداي
ســبب ســکته ای کــه فيلمفارســی پــس از »قيصــر« زد، لزومــی 
بــرای ايــن کار نمی بينــد. از ايــن رو از همــان ابتــدا درهــر حيث، 
بــا پرداخت هايــی قــوی مواجــه هســتيم. غلــو نيســت اگــر بازی 
شــاهکار بهــروز وثوقــی )بازيگــر ثابــت فيلم هــای کيميايی پيش 
از انقــاب( در نقــش ســيد رســول را، ماندگارتريــن پرداخــت از 
يــک شــخصيت معتــاد در ســينمای ايــران بدانيــم. در مجمــوع 
می تــوان »گوزن هــا« را نســخه ای غنــی شــده از ســينمای 

کيميايــی بــه حســاب آورد.
ــر  ــخصی ترين اث ــن و ش ــال 1355 متفاوت تري ــی در س کيمياي
خــود »غــزل« را جلــوی دوربيــن می بــرد. »غــزل« که برداشــتی 
آزاد از داســتان »مزاحــم« نوشــته خورخــه لوييــس بورخــس بود 
و مــدال نقــره جشــنواره بيــن المللی فيلــم مانهايم-هايدلبــرگ را 
بــرای کيميايــی بــه ارمغــان آورد، به دليــل دورشــدن کيميايی از 
ســبک و ســياق آثــار درخشــان قبلــی اش، نتوانســت در داخــل 
کشــور، چــه از ســوی منتقــدان و چــه از ســوی تماشــاگران عــام 
مــورد اســتقبال قرار بگيــرد. آخرين ســاخته ی کيميايــی پيش از 
انقــاب نيــز »ســفر ســنگ« بــود. در ايــن فيلــم کــه بــه وضوح 
تحــت تاثيــر تــب و تــاب انقــاب ســاخته شــده اســت، شــاهد 

و بــی نظيــری از تهــران روزهــای جنــگ دانســت. حل شــدن 
ــود  ــم، نب ــر در فيل ــکلی باورپذي ــه ش ــه ب ــائل روز جامع مس
ــی  ــن بازخوان ــب و همچني ــت و نچس ــای گل درش ديالوگ ه
ارزش هــای اخاقــی در جامعــه، همگــی مــواردی بودنــد کــه 
ــد.  ــل می کردن ــته تبدي ــری برجس ــه اث ــار« را ب ــدان م »دن
»گروهبــان«، »ردپــای گــرگ« و »تجــارت« ســاخته های 
ــل  ــه شــصت و اواي ــر ده ــی در اواخ ــدی مســعود کيمياي بع

ــد. ــاد بودن ــه هفت ده
ــدی  ــر بع ــه اث ــترک در س ــوری مش ــث مح ــون و بح مضم
ــود. »ضيافــت«، »ســلطان«  ــی ب ــی، جــوان گراي مســعود کيمياي
و »مرســدس« آثــاری هســتند کــه هــر کــدام از منظــری بــه 
ــا وجــود  ــد؛ از هميــن رو نيــز ب ــان پرداختــه بودن زندگــی جوان
ضعف هــای جــدی در ســاختار، عمومــا بــا اقبال گســترده نســل 
ــد همچــون  ــرو شــدند. کشــف اســتعدادهايی جدي جــوان روب
فريبــرز عــرب نيــا، هديــه تهرانــی و محمدرضا فروتــن و معرفی 
آنــان بــه دنيــای بازيگــری، از دســتاوردهای کيميايی در ســاخت 
ايــن آثــار بــود. »فريــاد« بيســتمين اثر مســعود کيميايــی و يکی 
ــه در بســتر  ــه اوســت؛ فيلمــی ک ــار کارنام ــن آث از ضعيف تري
جنــگ تحميلــی، کنش هــای کاراکترهايــش بيشــتر از آن کــه 
همدلــی تماشــاگر را برانگيزنــد، شــکلی کاريکاتــور گونــه به خود 
گرفتــه بودنــد. در بحبوحــه حــوادث سياســی ســال 78، کيميايی 
»اعتــراض« را می ســازد. ايــن اثــر را از يــک منظــر می تــوان در 
زمــره مهمتريــن فيلم هــای مســعود کيميايــی قــرار داد: اين تنها 
جايــی اســت کــه مــا در ســينمای او شــاهد مقابلــه و مناظــره دو 
قطــب متفــاوت فکــری هســتيم. اميـر کــه همسر برادرش رضــا 
را به سبب خيانت به برادرش به قتل رسانده، پــس از آزاد شــدن 
از زنــدان بــا جامعــه ای روبــرو می شــود کــه هيــچ شــباهتی بــه 
دنيــای او نــدارد. از طرفــی رضــا کــه در ايــن دنيای مــدرن جزو 
فعــاالن سياســی اســت، ســعی می کنــد تغييــرات زمانــه را برای 
ـاره  بــرادر بزرگ تــر خــود توضيــح دهــد. همچنيــن اين فيلم با اش
ـاي کــوی دانشــگاه تهــران، نوعي عقده گشايي  ه درگيـريه ـب
ــگاه خــود  ــال جاي ــه دنب ــه ب ــود ک ــی ب براي ابراز درد دل جوانان
در سياســت بودنــد. »ســربازهای جمعــه« پروژه بعــدی کيميايی 
پــس از چهــار ســال دوری از وطــن بــود کــه بــدل بــه تجربه ای 
ناگــوار بــرای وی شــد و موجــی از انتقــادات را بــه همراه داشــت. 
ــد  ــا ح ــم« ت ــاخت »حک ــا س ــه« ب ــربازهای جمع ــی »س ناکام
زيــادی جبــران شــد. کارگردانی و فضاســازی اســتادانه کيميايی، 
فيلمبــرداری ماهرانــه زريــن دســت و خوانندگــی رضــا يزدانــی 
دســت بــه دســت هــم داد تــا شکســت های پيشــين کيميايــی 
جبــران شــود. تاکيــد بــي مــورد و افراط گونــه کيميايــي در خلق 
شــخصيت هايــي جعلــي و موقعيــت هايــي غريــب، ســبب شــد 
کــه »رئيــس«، بيســت و چهارمين ســاخته وی، برخــاف آن چه 
کــه انتظــار مــي رفــت مــورد توجــه قــرار نگيــرد. مهم تريــن 
ــان«،  ــه در خياب ــی، »محاکم ــدی کيمياي ــر بع ــاره اث ــه درب نکت
ــود.  ــر ب ــه اث ــگارش فيلنام ــادی در ن ــر فره ــا اصغ ــکاری ب هم
حاصــل ايــن همــکاری، کاهــش محســوس ايــرادات فيلمنامــه 
و توليــد اثــری تماشــايی بــود. همچنيــن در ايــن فيلــم کيميايــی، 
درســت ترين رويکــرد بــه قهرمانانــش را برگزيــده و آن را همان 
 طــور کــه امــکان وجــود قهرمانــی در ايــن دوران هســت، نشــان 
داده اســت. تجربــه ثابــت کــرده اســت کــه کيميايــي همچنــان 
ــان هاي  ــتر از انس ــاه را بيش ــل و پنج ــاي چه ــاي دهه ه آد م ه
ــراغ  ــه س ــرگاه ب ــل ه ــن دلي ــه همي ــد و ب ــر مي شناس معاص
ســاخت فيلمــی در آن حــال و هــوا مــی رود، معمــوال آثــار قابــل 
قبــول تــری را از او شــاهد هســتيم. »جــرم« فيلمــی اســت بــا 
هميــن مشــخصه کــه بــه مــدد فيلمبــرداری کــم نظيــر تــورج 
منصــوری و اســتفاده از صــدای اســتادان دوبلــه کشــور نظيــر 
چنگيــز جليلونــد و منوچهر اســماعيلی، علــی رغم انبــوه انتقادات 
وارد بــر آن، بــه اثــری مطلــوب بــدل گشــته اســت. اثــری کــه 
توانســت ســيمرغ بلورين بهترين فيلم را در جشــنواره بيســت و 

نهــم فيلــم فجــر از آِن کيميايــی کنــد.
ــی  ــه کارگردان ــی اگرچ ــت مســعود کيمياي ــد گف ــان باي در پاي
مهــم در تاريــخ ســينمای معاصــر ايــران بــوده و هســت امــا در 
ســال های اخيــر، بــه خصــوص دهــه حاضــر، افولــی آزاردهنــده 
را تجربــه می کنــد. »متروپــل« و »قاتــل اهلــی« آخريــن 
ســاخته های وی، بيــش از آن کــه يــادآور ســينمای نــاب 
کيميايــی باشــند، خاطره خــوش مخاطبــان از آثار درخشــان وی 
را نيــز رفتــه رفتــه بــه ورطــه فراموشــی کشــانده اند. پافشــاری 
بيهــوده کيميايــی بــر عناصــری کــه در جامعــه امــروز چنــدان 
خريــداری ندارنــد، ســر دادن شــعارهای پــوچ و توخالــی و نيــز 
اســتفاده از همــان شــخصيت های گذشــته در دنيــای امــروزی 
ــايد  ــدارد، ش ــان ن ــای آن ــی از دغدغه ه ــب درک ــه مخاط ک
مهم تريــن داليلــی باشــند کــه ســبب الکــن بــودن ســينمای او 

ــا مخاطــب امــروزی شــده اســت. در ارتبــاط گيــری ب
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پیش از انقالب 57
اگــر مولفــی بــه قصــد بررســی ســينمای ايــران قلــم بــه دســت 
ــای  ــی از چهره ه ــار يک ــت آث ــر اس ــک ناگزي ــدون ش ــرد، ب گي
بحث برانگيــز و جنجالی ســينما در ايران يعنی مســعود کيميايی را 
بــه تفصيل مــورد بحــث قــرار دهــد؛ کارگــردان و فيلمنامه نويس 
نــام آشــنا و جريــان ســازی کــه او را از آغازگــران مــوج نــو در 
ســينمای ايــران می داننــد. کارگردانــی کــه بيــن تمامی نســل های 
عاقه منــد بــه ســينما، هــواداران بــی شــمار و ويــژه ای دارد و هــر 
بــار کــه تصميــم بــه ســاخت فيلمــی می گيــرد، همــواره بحــث 
ــدازد.  ــه راه می ان ــينما ب ــی س ــان اهال ــی را مي ــای فراوان و جدل ه
بــه بهانــه اکــران فيلــم ســينمايی »قاتــل اهلــی« آخريــن ســاخته 
مســعود کيميايــی، بــر آن شــدم تــا نگاهــی اجمالــی به نيــم قرن 

فعاليــت هنری او در ســينما بينــدازم.
ــا  ــار در ســن 25 ســالگی و ب مســعود کيميايــی بــرای اوليــن ب
ــظ  ــم »خداحاف ــان در فيل دســتياری مرحــوم ســاموئل خاچيکي
ــد  ــال بع ــذارد و دو س ــينما می گ ــه س ــه عرص ــا ب ــران« پ ته
ــل  ــه دلي ــه ب ــازد ک ــا« را می س ــه بي ــود »بيگان ــم خ ــن فيل اولي
ــال  ــا اقب ــودن از ســاختار مســتحکم و منســجم ب برخــوردار نب
چندانــی روبــرو نمی شــود. يــک ســال بعــد امــا »قيصــر« وضــع 
را تغييــر می دهــد. اجــازه دهيــد قبــل از پرداختــن بــه فيلم مهم 
»قيصــر«، ابتــدا پيرامــون جريــان فيلمســازی قبــل از ايــن فيلــم 
موســوم بــه جريــان »فيلمفارســی«، شــرحی کوتاه داشــته باشــم 
تــا تاثيــر فيلــم »قيصــر« بــر ســينمای پيــش از انقــاب را بهتر و 
بيشــتر درک کنيــم. اصطاح »فيلمفارســی« کــه بــرای اولين بار 
در اوايــل دهــه چهــل شمســی توســط دکتر هوشــنگ کاووســی 
ــينمای  ــه س ــاره ب ــد، اش ــرده ش ــه کار ب ــی ب ــه فردوس در مجل
عامــه پســند ايــران داشــت. فيلم هــای ايــن جريــان عمومــا بــا 
مولفه هايــی هم چــون داســتان پردازی هــای عجوالنــه و عمومــا 
ــوص  ــه خص ــی )ب ــای خارج ــده از فيلم ه ــرداری ش ــه ب گرت
ــط و شــخصيت پردازی هــای  ــد(، رواب ــوود و هن ســينمای هاليي
عاريــه و غيرقابــل بــاور، رقــص و آواز کابــاره ای بــدون ارتبــاط 
بــا داســتان فيلــم شــناخته می شــوند. فيلمفارســی فقــط سلســله 
عکس هــای متحرکــی اســت بــرای راهزنــی از جيــب تــوده. در 
فيلمفارســی چيــزی بــرای تفکر وجــود نــدارد و هــدف نهايی آن 
چيــزی جــز نفوذ بــه دل تماشــاگر و ســرگرم کردن آن نيســت. 
ــگاری  ــاده ان ــتعمل و س ــه های مس ــر از کليش ــی فرات فيلمفارس
ــه  ــائل را ب ــتی ترين مس ــهل ترين و دم دس ــی رود و س ــده نم ش
خــورد مخاطــب می دهــد و ســنجه هنــری و فکــری آن صرفــا 
بــر مبنــای ميــزان اســتقبال مخاطبيــن اســت و آن را حجتــی بر 

ــد.  ــود می دان ــت خ حقاني
کيميايــی بــا ســاخت فيلــم »قيصــر« عليــه جريــان فيلمفارســی 
يعنــی جريــان غالــب ســينمای ايــران بــه پــا می خيــزد؛ فيلمــی 
کــه بــا زبانــی تنــد و تيــز و جــدی بــه انتقــاد سيســتم اجتماعی 
و سياســی موجــود می پــردازد. همچنيــن بــا تاکيــد بــر گفتمــان 
ــی  ــا )حت ــه ناهنجاری ه ــا خواســتن علي ــه پ ــدی و ب ــش من کن
اگــر ايــن بــه پــا خواســتن فــردی باشــد(، جامعــه خــواب زده 
را بــه واکنــش فعاالنــه در برابــر ايــن سيســتم تشــويق می کنــد. 
ــد: قيصــر در  ــه می گوي ــن گون ــاره ی »قيصــر« اي ــی درب کيمياي
ــک  ــت )ي ــود داش ــه وج ــی ک ــينمای آن روز و نگاه ــل س مقاب
کشــتی پــر از رقــص و آواز و خوشــبينی های اجتماعــی(، حــرف 
ــش  ــن پرس ــود و اي ــد ب ــخ و تن ــرد و تل ــرح می ک ــازه ای مط ت
ــدارد؟  را مطــرح می کــرد کــه چــرا جامعــه عکــس العملــی ن
موجــی کــه کيميايــی با ســاخت اين فيلــم ايجــاد کرد، مســير را 
بــرای ورود بزرگانــی همچــون اميــر نــادری، داريــوش مهرجويی، 
ناصــر تقوايــی، بهــرام بيضايی، ســهراب شــهيد ثالــث و ديگرانی 
از ايــن دســت همــوار کــرد. »قيصــر« را بايــد آغازگــر رونــدی 
ــان  ــر خــاف جري ــدی کــه ب ــو در فيلمســازی دانســت، رون ن
ــر،  ــق ت ــی عمي ــن و بيان ــب دارای لح ــه مرات ــی«، ب »فيلمفارس

ــود. ــر ب ــی قوی ت ــر و پرداخت ــاختاری غنی ت س
ــه ی  ــز در ادام ــی ني ــوری« ســومين ســاخته کيمياي »رضــا موت
قيــام او عليــه فيلمفارســی ســاخته می شــود. ايــن فيلــم اگرچــه 
نســبت بــه »قيصــر«، چــه از منظــر محتــوا و چــه از منظــر فرم، 
فيلمــی بــه مراتــب ضعيف تــر اســت امــا بايــد اذعــان داشــت 
کــه ســايه ی ســنگين »قيصــر« نيــز اجــازه ی ديــده شــدن »رضا 
موتــوری« را آن چنــان کــه شايســته اش بــود، نــداد. موســيقی 
متــن فيلــم اثــر اســفنديار منفــردزاده و ترانــه فيلــم بــا صــدای 
فرهــاد مهــراد، از نــکات برجســته و قابــل اشــاره ايــن اثر اســت. 
مســعود کيميايــی بــرای ســاختن چهارميــن اثر خــود، به ســراغ 
اقتباســی از کتــاب »ســه قطــره خــون« نوشــته ی صــادق هدايت 
ــی از  ــدان آن را يک ــه بســياری از منتق ــی رود. »داش آکل« ک م

غلبــه وجــه ايدئولوژيــک بــر وجــه هنــری اثــر هســتيم. »ســفر 
ســنگ« کــه اتحــاد روســتاييان )رعيــت( را در برابــر صاحبــان 
زميــن )اربابــان( بــه تصويــر می کشــد، اگرچــه از لحــاظ ارزش 
هنــری در جايگاهــی پايين تــر از »قيصــر« و »گوزن هــا« 
ــرش  ــير نگ ــه  اوج س ــه ، نقط ــاظ درونماي ــا از لح ــرار دارد ام ق
آرمان خواهانــه ی کيميايــی را عيــان می ســاخت کــه از مرحلــه  
انتقــام و قيــام فــردی در يــک درگيــری شــخصی بــه وادی قيام 
جمعــی در وجــوه کامــاً اجتماعی شــده صعــود کــرده اســت. به 
طــور کلــی می تــوان کارنامــه مســعود کيميايــی را در زمانــه ای 
کــه فيلم هــای خارجــی توجــه اکثــر مخاطبــان را بــه ســوی خود 
ــول و درخشــان دانســت. اســلوب  ــل قب ــد، قاب جلــب می کردن
ــود کــه توانســت در بســتر  ــی ب فيلمســازی و انديشــه کيمياي
مضاميــن اجتماعــی و بــا انتخــاب قهرمانانــی از طبقه فرودســت 
و همچنيــن قــدرت انکارناپذيــرش در خلــق ديالوگ هايــی 
ــا  ــتر بدان ه ــه پيش ــی ک ــاير ويژگی هاي ــدنی و س ــوش نش فرام
اشــاره شــد، ســينمای ايــران را تــا 
حــدودی از ابتــذال نجــات دهــد.

پس از انقالب 57
کيميايــی کــه در آن ســال ها 
ــاز  ــی ترين فيلمس ــوان سياس عن
می کشــيد،  يــدک  را  ايرانــی 
نخســتين ســاخته بعد از انقابش، 
ــون  ــز پيرام ــز« را ني ــط قرم »خ
ــاواک  ــور س ــک مام ــی ي زندگ
کــه قربانــی شــرايط شــده اســت، 
کــه  قرمــز  خــط  می ســازد. 
براســاس فيلمنامه »شــب سمور« 
ــاخته  ــی س ــرام بيضاي ــته به نوش
ــف  ــل توقي ــه دلي ــود، ب ــده ب ش
ــد! در  ــده نش ــز دي ــدن هرگ ش
ــغ و  ــدی، »تي ــم بع ــاخت فيل س
ــر  ــار ديگ ــی ب ــم«، کيمياي ابريش
بــه ســراغ مضمونــی مــی رود کــه 
يــک بــار آن را بــه شــکلی موفــق 
در »گــوزن هــا« تجربــه کــرده اســت؛ اعتيــاد. شــايد ايــن فيلــم 
را بتــوان شــروع اصلی تريــن مشــکل ســينمای کيميايــی پــس 
از انقــاب دانســت؛ يعنــی عــدم انطبــاق شــعارهای هميشــگی 
ســينمای او بــا تغييــرات روز جامعــه. بنابرايــن »تيــغ و ابريشــم« 
بــه ســبب هميــن ضعــف و البتــه سانســور شــديدی کــه بــر 
آن اعمــال شــد، جــزو آثار شکســت خــورده کيميايی محســوب 
می شــود. کيميايــی کــه بــا گــذر زمــان نتوانســته بــود عاقــه 
ــد،  ــوش کن ــوآر و گانگســتری را فرام ــينمای ن ــه س ــرش ب واف
»ســرب« را بــه جهــت ادای ديــن بــه هميــن ســينما می ســازد. 
ــه در  ــد ک ــت می کن ــودی را رواي ــک زوج يه ــتان ي ــم، داس فيل
جريــان هجــرت بــه ســرزمين موعــود )اســرائيل( بــا مصائــب و 
ماجراهايــی روبــرو می شــوند. کيميايــی در ايــن فيلــم با اســتفاده 
درســت از طــرز تفکــری روشــنفکرانه، يهوديت را از صهيونيســم 
جــدا می کنــد. »ســرب« اگرچــه درگيشــه بــا شکســت مواجــه 
شــد امــا توانســت نظــر منتقــدان را جلــب کنــد و از نظــرگاه 
ــدل  ــی ب ــار مســعود کيمياي ــن آث ــی از مهم تري ــه يک ايشــان ب
ــازد.  ــار« را می س ــدان م ــی »دن ــال 1368، کيمياي ــود. در س ش
فيلمــی کــه بســياری آن را بهتريــن ســاخته ی او پــس از انقاب 
می داننــد. »دنــدان مــار« را می تــوان ســند تصويــری درخشــان 



نگاه های آماری و کمیتی باعث شده تا جشنواره فیلم فجر نتواند به سمت استاندارد جهانی برود

بــه گــزارش ســينماپرس، ســيدضياء الديــن دّری کارگــردان ســينما و تلويزيــون گفــت: جشــنواره فيلــم فجــر از زمــان تأســيس اش به مناســب ايام 
دهــه مبــارک فجــر و پيــروزی انقــاب اســامی تأســيس شــده و از ايــن رو هــدف آن از ابتــدا بــر ايــن امــر اســتوار بــوده کــه آمــار توليــدات يــک 
ســال ســينمای کشــور را ارائــه کنــد. ايــن جشــنواره از ابتــدای امــر شــکلی آمــاری داشــته و بــرآن بــوده تــا حاصــل تاش هــای يــک وزارتخانــه 
فرهنگــی در طــول يــک ســال را نمايــش دهــد. وی ادامــه داد: بــرای مســئوالن ايــن وزارتخانــه هــم هيــچ گاه مهم نبــوده اســت که خودشــان بودجه 
توليــد فيلم هــا را تأميــن کرده انــد و يــا بخــش خصوصــی بــرای توليــد فيلم هــا ســرمايه گذاشــته اســت؛ دولت هــا هميشــه در پــی آن بوده انــد کــه 
آمــار و بيــان کاری پــر و پيمانــی از لحــاظ کميتــی از خــود ارائــه کننــد و مثــاً بگويند که امســال ســال خوبی برای ســينمای ايــران بــوده و در طول 
ســال مثــاً 100 فيلــم توليــد شــده اســت. ايــن نــوع نگاه هــای آمــاری و کميتــی از ابتــدا باعــث شــده تــا جشــنواره فيلــم فجــر نتوانــد به ســمت و 
ســوی جشــنواره های اســتاندارد جهانــی بــرود. ايــن ســينماگر پيشکســوت خاطر نشــان کــرد: جشــنواره فيلــم فجــر از ابتدا همــان دورهمــی و گعده 
بــوده و ســينماگران نمی تواننــد در ايــن شــرايط بــا انتقادهــای خــود مشــکات متعــدد ايــن جشــنواره را پررنــگ کننــد و آن هــا را زير ســوأل ببرند. 

وقایع اتفاقیه / شماره چهل و یکم / نیمه اول آذر 996 فر هنگ و هنر
تئاتر دانشجویی؛ ُبّرندگی یا ابزار سرگرم کنندگی؟

ــد  ــر و هنرمن ــر هن ــواره گريبان گي ــه هم ــی ک محدوديت هاي
ــر دانشــجويی  ــورد تئات ــوده و چــه بســا در م ــک ب ــن ُمل اي
ــود  ــاش خ ــواره ت ــز بوده اســت؛ هم ــر شــديدتر ني ــن ام اي
ــه ســوی بهتــر شــدن برداشته اســت.  را در جهــت گامــی ب
ــاس  ــف آن احس ــال ها ضع ــن س ــه ی اي ــه در هم ــا آنچ ام
ــود  ــد، نب ــه ذات باش ــم ب ــاً قائ ــا صرف ــا موفقيت ه ــده ت ش
يــک سيســتم آموزشــی منســجم و درســت در کانــون تئاتــر 
دانشــگاه بوده اســت. ايــن خــاء و حــل آن چالشــی بــود کــه 
از ســال 1390 بــا روی کار آمــدن علــی افشــار بــه عنــوان 
ــوان  ــه عن ــی ب ــر نجف ــای امي ــوت از آق ــون و دع ــر کان دبي
ــته  ــازماندهی آن برداش ــای س ــن گام ه ــر، اولي ــدرس تئات م
ــی  ــگاه فردوس ــر دانش ــه تئات ــی ب ــر نجف ــا ورود امي ــد. ب ش
بــه تدريــج و بعــد از پســتی بلندی هايــی کــه امثــال حميــد 
ــب و  ــاورزيان، اينجان ــد کش ــوری، محم ــا صب درودی، مهس
اميرحســين عاملــی بــه عنــوان دبيرهــای کانــون تئاتــر ايــن 
ــی  ــازات بزرگ ــيده ايم؛ امتي ــه دوش کش ــا را ب ــال ها آن ه س
ــی  ــازات بزرگ ــد و امتي ــه دســت آم ــر ب ــون تئات ــرای کان ب
هــم از دســت رفــت. در ايــن مــورد نمی تــوان بــه ســادگی 
ــوان  ــر می ت ــد و مختص ــی مفي ــم زد. ول ــت و قل ــخن گف س
ــياه  ــال های س ــه در س ــادی  ک ــکات اقتص ــا مش ــت ب گف
ــش  ــی پي ــای دولت ــور و بودجه ه ــرای کل کش ــا 92 ب 84 ت
آمــد، وزارت علــوم و رديــف بودجه هــای اختصــاص يافتــه 
ــده  ــن قاع ــز از اي ــگاه ني ــی دانش ــای فرهنگ ــت بخش ه جه
ــا هدايــت مــدرس کاس هــای بازيگــری  مســتثنی نبــود. ب
ــی  ــال ها، يعن ــن س ــر در اي ــون تئات ــِی کان و نمايشنامه نويس
ــر  ــی ديگ ــی و از طرف ــختی های مال ــن س ــی، اي ــای نجف آق
ــا آن  ــه ت ــد ک ــه ش ــر تجرب ــون تئات ــات در کان ــی ثب نوع
موقــع ســابقه نداشــت. در نتيجــه ی ايــن فرآينــد، توليــد و 
ــت  ــمتی رف ــه س ــا ب ــاب متن ه ــا در انتخ ــرای نمايش ه اج
کــه اوالً، مرحلــه ی مجوزگيــری کــه مســتقيماً از ســوی دفتر 
نمايندگــی نهــاد رهبــری صــورت می گيــرد، در ســريع ترين 
زمــان ممکــن و بــا کم تريــن تنــش و دردســر انجــام شــود و 
دومــاً، نمايش هــا بــه ســمت گيشــه ای بــودن پيــش برونــد 
تــا دســت کــم از پــس مخــارج توليــد خودشــان بربياينــد.

ــه  ــوان اين گون ــا بت ــود ت ــاره ای ب ــده، چ ــِل عم ــن دو دلي اي
ــی  ــط فروش ــا بلي ــدک وزارت ب ــای ان ــم بودجه ه ــی رغ عل
کــه عمــا در فضــای تئاتــر دانشــجويی هيــچ گاه در گذشــته 
مرســوم نبــوده، )امــا جالــب اســت کــه مســئولين در 
ــداد  ــد( تع ــر بوده ان ــن ام ــا در اي ــوق م ــال ها مش ــن س اي
بيشــتری نمايــش بــه روی صحنــه بــرود، هنرجويــان 
ــری  ــان تئات ــع جري ــند و در واق ــه برس ــه صحن ــتری ب بيش

ــد، دانشــجوی دانشــگاه از فضــای  ــه شــمار می آي فلســفی ب
پيشــرفت و اميــد بــاز مــی دارد و ممکــن اســت دانشــجو بــا 
ــل  ــوا، مســائلی از قبي ــن محت ــا اي ــن نمايشــی ب ــدن چني دي
مبــدأ جهــان و خلقــت را بــه چالــش بکشــد. از ايــن دســت 
ــه و  ــدرس گرفت ــه از م ــواردی ک ــراوان اســت، م ــا ف مثال ه
ــد عطــای خطــر  ــح می دهن ــع آن دانشــجويان ترجي ــه طب ب
کــردن و توليــد نمايــش پــر حاشــيه را بــه لقايــش ببخشــند 
ــا،  ــورها و محدوديت ه ــی از سانس ــا درياي ــی ب ــر از گاه و ه
ــاک  ــه خ ــرا ب ــت م ــی نيس ــل »کس ــی از قبي نمايش هاي
بســپارد« بــه کارگردانــی اميرحســين مدنــی )زيــر نظــر امير 
نجفــی(، »خــدای کشــتار« بــه کارگردانــی عليرضــا ربيعــی و 
يــا نمايــش »مجلســنامه« بــه نويســندگی محمــد رحمانيان و 
کارگردانــی اميــن صبــوری کــه بــا فشــارهای موجــود تقريبــا 

چيــزی از متــن رحمانيــان در اجــرای نهايــی باقــی نمانــد.
ــه  ــی ک ــؤاد زيدانلوي ــای ف ــر آق ــون تئات ــی کان ــر فعل دبي
ــن فضــا  ــش را در همي ــه نماي ــن مســئوليت، س ــش از اي پي
بــه روی صحنــه برده اســت، بــا ايــن هــدف ســکان هدايــت 
کانــون را بــر عهــده گرفــت تــا تعادلــی ايجــاد کنــد ميــاِن 
ــه ی پيشــروی دانشــجويی  ــا روحي ــق ب ــه در تطاب ــاری ک آث
ــدن  ــی گردان ــال تواناي ــر ح ــه ه ــه ب ــاری ک ــتند و آث هس
ــز  ــا بودجــه ی ناچي ــی ب ــر را از نظــر مال ــون تئات چــرخ کان
فعلــی دارنــد. در کنــار حفــظ کميــت توليــدات کانــون تئاتر، 
ــار نيــز بايــد توجــه شــود. از  ــه افزايــش ســطح کيفــی آث ب
طرفــی می تــوان اميــدوار بــود بــا بازگشــت دوبــاره ی اميــن 
صبــوری در قامــت مــدرس کاس هــای بازيگــری در کانون 
تئاتــر، نمايش هايــی از جنــس همــان »مجلســنامه« کــه ســه 
ــه روی  ــراوان ب ــا مشــکات و ســختی های ف ــش ب ــال پي س
صحنــه رفــت، تعدادشــان بيشــتر شــود و از طرفــی فضــای 
ــه  ــا ب ــه جــای صرف ــر دانشــگاه، ب ــان تئات ــرورش هنرجوي پ
ــی  ــاب متن هاي ــد و انتخ ــمت تولي ــه س ــيدن، ب ــه رس صحن
ممــاس بــر روحيــه ی کنجکاوانــه ی دانشــجويی، پيــش برود. 
ــه  ــای بســياری اســت ک ــر مســتلزم هزينه ه ــن ام ــه اي البت
ــر،  ــون تئات ــی شــورای مرکــزی کان ــد اعضــای فعل ــد دي باي
ــا  ــد ي ــا را دارن ــت آن  هزينه ه ــرای پرداخ ــارت الزم ب جس
ــه روز  ــود روز ب ــدوار ب ــوان امي ــه می ت ــد ک ــد دي ــر؟ باي خي
ــد  ــر مانن ــای بهت ــه روزه ــگاه ب ــجويی در دانش ــر دانش تئات
ــرافت  ــر، ش ــه تئات ــی ک ــه؟ روزهاي ــا ن ــردد ي ــته بازگ گذش
خــود را پــس از ســال های ســال در ميــان مســئوالن بازيافتــه 
بــود و فــروش در گيشــه، آخريــن اولويــت دانشــجويان بــود. 
ــر  ــا ب ــون و خط ــه و آزم ــک کام، تجرب ــه در ي ــی ک فضاي
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کانــون تئاتــر دانشــگاه فردوســی در ســال 1378 بــه طــور 
رســمی آغــاز بــه کار کــرد. ايــن امر توســط هيئت مؤّسســی 
متشــکل از افــرادی چــون عبــاس جانفــدا، احســان ابراهيمی، 
ــن ديگــر صــورت گرفــت.  ــی و چنــد ت ســّيد محســن غياث
يکــی از مهمتريــن اتفاقاتــی کــه در ســال تحصيلــی 84-85 
ــجويی در  ــاه دانش ــر کوت ــنواره ی تئات ــزاری جش رخ داد؛ برگ
ســطح ملـّـی بــود. در ايــن رويــداد بــزرگ هنــری کــه البتــه 
بــه دليــل پــاره ای از مســائل از جملــه تغييــر در مديريــت 
فرهنگــی دانشــگاه بــه صــورت بســيار مختصرتــر از طــرح 
ــی از  ــروه نمايش ــل گ ــش از چه ــد، بي ــزار گردي ــه برگ اولي
ــرای  ــش از 120 اج ــتند و بي ــور داش ــور حض ــر کش سرتاس
ــد. در ســال  نمايــش، شــش کارگاه تخصصــی برگــزار گردي
1385 نيــز، کانــون تئاتــر دانشــگاه فردوســی ميزبانــی 
ــران  ــگاهی اي ــر دانش ــی تئات ــنواره ی بين الملل ــن جش دهمي
ــده  ــر عه ــور ب ــرق کش ــمال ش ــمال و ش ــه ی ش را در منطق
ــور  ــا حض ــا 86 ب ــال های 84 ت ــل س ــد فاص ــت. در ح داش
افــرادی چــون مازيــار شــاهچراغی بــه همــراه تيمــش کــه از 
ــر آن ســال ها  ــون تئات ــال شــورای مرکــزی کان اعضــای فع
ــا  ــياری ب ــگارد بس ــای آوان ــد، نمايش ه ــمار می آم ــه ش ب
روحيــه ای اعتراضــی از جملــه نمايــش »مــرگ تصادفــی يک 
ــه روی صحنــه ی آمفــی  ــو و... ب ــو ف ــر داري آنارشيســت« اث
ــون  ــه کان ــت ک ــس ســابق(  رف ــی )پردي ــی فعل ــر رودک تئات
ــک  ــدن ي ــق ش ــم از تعلي ــی را اع ــای هنگفت ــر هزينه ه تئات
ــر  ــون تئات ــزی کان ــورای مرک ــای ش ــن از اعض ــد ت ــا چن ي
و فشــارهای بســيار ديگــری از ايــن دســت، پرداخــت. 
ــا  ــون عليرض ــی همچ ــور فعاالن ــا حض ــد، ب ــال های بع س
عبــادی، مجيــد حافــظ، اميــن صبوری، ســميرا افشــار و ســينا 
پاشــازاده در ِســَمِت دبيــری کانــون طــی شــد و از بزرگترين 
ــه موفقيــت نمايــش  ــوان ب ــن ســال ها می ت دســتاورد های اي
ــگری در  ــعيد عس ــی س ــه کارگردان ــوش« ب ــر چهارگ »آژي
جشــنواره ی تئاتــر دانشــگاهی ايــران منطقــه ی شــمال کشــور 
)رشــت( در ســال 1387 بــا کســب عنــوان بازيگــری برتــر و 

ــی ســوم اشــاره کــرد. کارگردان
آنچــه مســلم اســت در همــه ی اين ســال هايی کــه چکيده ای 
از آن مطــرح شــد، کانــون تئاتــر بــه مــدد گروه هــای پيگيــر 
ــجويی و  ــه ی دانش ــظ روحي ــا حف ــواره ب ــد، هم و عاقه من
معتــرض خــود و همچنيــن بــا حفــظ زيبايی شناســی وجهــان 
ــه ی  ــم هم ــت، علی رغ ــر اس ــی هن ــالت اصل ــه رس ــی ک بين

ــد ايــن اســت  دانشــگاه فراگيرتــر شــود. نتيجــه ی ايــن رون
ــه در  ــی ک ــر نمايش هاي ــت اکث ــال ها اس ــم س ــه می بيني ک
دانشــگاه فردوســی اجــرا می شــوند، فاقــد اعتبــاری هســتند 
ــذاری  ــجويی نام گ ــگارد دانش ــر آوان ــوان آن را تئات ــه بت ک
ــاس  ــاط حس ــر روی نق ــتش را ب ــه دس ــری ک ــرد. تئات ک
ــی  ــا اجتماع ــش صرف ــر حرف ــا اگ ــذارد و ي ــه اش  بگ جامع
ــی کــه بشــر  نيســت، از جهان بينی هــای عميــق و چالش هاي
امــروز را مضطــرب کــرده اســت، ســخن  بگويــد و تصويــر 
بيافرينــد. ســال ها اســت کــه نمايشــی از دانشــگاه فردوســی 
نتوانســته بــه جشــنواره ی بيــن المللــی تئاتــر دانشــجويی کــه 
ــری کشــور اســت،  ــن جشــنواره ی تئات ــه نوعــی معتبرتري ب
راه پيــدا کنــد و آخريــن بــاری کــه ايــن مهــم رخ داد ســال 
1391 بــود کــه نمايــش »نعــل کــردن خــر ســرکش« بــه 
ــی  ــا نزديک ــی ت ــر نجف ــای امي ــی آق نويســندگی و کارگردان
مراحــل انتهايــی ايــن جشــنواره پيــش رفتــه و جوايــزی در 
ــز  ــری ني ــی و بازيگ ــن، کارگردان ــف مت ــای مختل زمينه ه
ــا  ــود اتفاق ــان خ ــه در زم ــی ک ــت. نمايش ــب کرده اس کس
می تــوان گفــت در مســير روحيــه ی دانشــجويی بــوده اســت 
امــا بعدهــا وقتــی خالــق ايــن اثــر بــه عنــوان مــدرس پــای 
ــی  ــن متن هاي ــاب چني ــذارد، از انتخ ــر می گ ــون تئات در کان
بــرای اجــرا توســط شــاگردانش امتنــاع مــی ورزد و تــاش 
ــی  ــش اصل ــا پرس ــد. ام ــل  کن ــر عم ــد، محافظه کارت می کن
اينجاســت کــه علــت ريشــه ای ايــن قبيــل محافظه کاری هــا 
ــب  ــرای مخاط ــاً ب ــه نهايت ــی ک ــت؟ محافظه کاری هاي چيس
دانشــجوی روشــنفکر کــه بــه دنبــال ســطح ارتقــا يافته تــر 
ــون  ــانه ی کان ــری از رس ــنامه های عميق ت ــرای نمايش و اج

ــر نيســت. ــر دانشــگاه اســت، توجيــه پذي تئات
در ســال های 1392 تــا 1395، شــش نمايــش صرفــا طنــز، 
ســه نمايــش عاشــورايی، يــک نمايش عروســکی، ســه نمايش 
محيطــی و شــش نمايــش درام بــه روی صحنــه رفته اســت. 
ــا  ــر صرف ــال های اخي ــر در س ــون تئات ــه کان ــه ک ــن  گفت اي
ــن  ــق اي ــدی پرداخته اســت، طب ــای کم ــد نمايش ه ــه تولي ب
ــه ی  ــا، گفت ــی ژانره ــه گوناگون ــه ب ــا توج ــام و ب ــار و ارق آم
دقيقــی نيســت امــا واقعيــت ايــن اســت که تعــداد بســياری 
ــند  ــه نمی رس ــه صحن ــچ گاه ب ــر، هي ــای عميق ت از نمايش ه
ــوند. در  ــف می ش ــن متوق ــری مت ــه ی مجوزگي و در مرحل
ــر  ــو«، نوشــته ی امي ــش »پاک ــه نماي ــوان ب ــورد می ت ــن م اي
ــن پاســخ از  ــا اي ــش ب ــه دو ســال پي ــی اشــاره کــرد ک نجف
ــِن  ــه مت ــد ک ــه ش ــری مواج ــاد رهب ــده ی نه ــوی نماين س
نمايــش، القــا کننــده ی تفکــرات اگزيستانسياليســت اســت و 
از آن جايــی کــه اضطــراب بشــری يکــی از ارکان ايــن تفکــر 

در روزهای آینده با سازمان دانشجویان



عکاسی ایران؛ نگاهی به خود، نگاهی به جهان

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، »عکاســی ايــران؛ نگاهــی بــه خــود، نگاهــی بــه جهــان« بــه عنــوان شــعار ششــمين دوره رويــداد »10 روز 
بــا عکاســان« انتخــاب شــد. ســاعد نيــک ذات، دبيــر ششــمين دوره ايــن رويــداد گفــت: بــا توجــه بــه شــرايط کنونــی جهــان و تحــوالت 
عکاســی، ايــن شــعار کــه مناســب شــرايط امــروز اســت، انتخــاب شــده اســت و عکاســی ايــران و موقعيــت آن را در جهــان بررســی 
می کنــد. وی ادامــه داد: رويــداد »10 روز بــا عکاســان« يــک شــعار کلــی بــا عنــوان »عکاســی، فرهنــگ، جامعــه« دارد کــه بــه ارتبــاط 
عکاســی، جامعــه و فرهنــگ و تاثيــرات ايــن ســه مقولــه بــر يکديگــر توجــه می کنــد. در هــر دوره در ذيــل شــعار کلــی، يــک شــعار 
بــر اســاس شــرايط عکاســی و جامعــه ايــران انتخــاب می شــود کــه شــعار »عکاســی ايــران؛ نگاهــی بــه خــود، نگاهــی بــه جهــان« از 
ســوی اســماعيل عباســی، عــکاس و مــدرس عکاســی و از اعضــای شــورای علمــی ايــن رويــداد پيشــنهاد و در شــورای علمــی تصويــب 
شــد. انجمــن عکاســان ايــران ششــمين رويــداد »10 روز بــا عکاســان« را بــا هــدف ايجــاد شــرايط بــرای مبــادالت فکــری و فرهنگــی و 

همچنيــن ارائــه تازه تريــن دســتاوردهای عکاســی آذرمــاه امســال در خانــه هنرمنــدان ايــران برگــزار خواهــد کــرد.
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سهم 20 درصدی ایران از تلفات جانی زلزله در جهان

بــه گــزارش خبرنــگار راه و شهرســازی گــروه اقتصــادی باشــگاه خبرنــگاران جــوان، حســن علــی مجبوريــان، قائــم مقــام مديرعامــل خانه 
عمــران، در نشســت خبــری بــا موضــوع »ايمن ســازی ســاختمان ها در برابــر زلزلــه« بــا بيــان اين کــه طــی 5 دهــه اخيــر بــه واســطه 
وقــوع زلزلــه  حــدود 470 هــزار نفــر در دنيــا کشــته شــده اند، اظهــار کــرد: ايــن در حالــی اســت کــه بــه دليــل وقــوع زلزلــه طــی 50 
ســال اخيــر حــدود 114 هــزار نفــر در کشــورمان جــان خــود را از دســت داده انــد .مجبوريــان بــا اشــاره بــه ايــن کــه صنعــت ســاختمان، 
بزرگتريــن و مهمتريــن صنعــت کشــور بــه شــمار مــی رود ادامــه داد: درآمــد ســاالنه کشــور از صنعــت ســاختمان بيــن 80 تــا 90 هــزار 
ميليــارد تومــان بــوده و ايــن در حالــی اســت کــه گــردش مالــی و درآمــد ســاالنه کشــور از فــروش نفــت بيــن 70 تــا 80 هــزار ميليــارد 
تومــان بــوده اســت. وی افــزود: حجــم ســرمايه گــذاری در بخــش ســاختمان بايــد افزايــش يابــد زيــرا ايــن صنعــت، نقــش مؤثــری در 
افزايــش ايجــاد شــغل در کشــور دارد. مجبوريــان بــا بيــان ايــن کــه هزينــه ســاخت و ســاز بــرای ايجــاد اشــتغال بيــن 20 تــا 25 ميليــون 
تومــان اســت افــزود: ايــن در حالــی اســت کــه هزينــه ايجــاد اشــتغال در ســاير صنايــع 150 ميليــون تومــان اســت، بنابرايــن بايــد از 
فرصت هــای موجــود در ايــن صنعــت بــرای ايجــاد اشــتغال اســتفاده کنيــم. وی بــا بيــان اينکــه طبــق پژوهشــی کــه يــک مؤسســه ژاپنی 

در خصــوص ســاختمان های ناايمــن در ايــران انجــام داده اســت بيــن 50 تــا 55 درصــد از ســاختمان ها در ايــران نــا ايمــن هســتند.
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که بر سر خراب شد مهر و محبتی 

جهان به سوی امنیت و عدالت برای زنان

آمــار ايــران، از ســال 84 تــا پايــان ســال 91، قيمت مســکن شــاهد 
ــده از دوران  ــا مان ــه ج ــر ب ــوده اســت. اث رشــد 459 درصــدی ب
ــوان همچنــان در  ــی در حــوزه ی مســکن را می ت ــاب دالل پرتب وت
پرتعــدد بــودن بنگاه هــای معامــات ملکــی کــه روزگاری تمامــی 
پهنــه ی شــهر را فــرا گرفتــه بودنــد، ديــد. افــراد از اقشــار گوناگون 
بــرای فــرار از رکــود بــازار توليــد و صنعــت، شــانس خــود را در 
مبادلــه و معاملــه ی مســکن امتحــان می کننــد. پيامدهای ناشــی از 
افزايــش نقدينگــی و تجربــه ی خــوب بــازار مســکن، دالالن را بعد 
از رکــود مســکن بــه ســوی بازارهــای وسوســه کننــده ی ارز و غيره 
راهــی می کنــد. رکــود صنعــت ايــران و وجــود ســرمايه ای هنگفت 
ناشــی از پــول فــروش نفــت، جامعــه ی ايــران را بــه جــای توليــد، 
بــه ســوی داللــی و کســب ســودهای زودگــذر ولــی ضربه زننــده 

ــد. ــت می کن هداي
خانه پوشالی

»اينکــه فقــط يــک ســاختمان با ديــوار و ســقف دار ســاخته شــود، 
بــدون آنکــه نيازمندی هايــی مثــل امنيــت، بهداشــت، آمــوزش، 
بــرق، آب و گاز در نظــر گرفتــه شــود، درســت نيســت و مــردم 
چطــور می تواننــد از ســاختمانی کــه در بيابــان ســاخته و رها شــده 
اســتفاده کننــد.« شــايد اين نظر حســن روحانی، خاصــه ای کامل از 
وضعيــت فعلــی بســياری از واحد های مســکن مهر باشــد؛ مصداق 
بــارز »ســنگ بــه چــاه انداختــن و هــزار عاقــل ناتــوان از بيــرون 

مصاديقــی کــه بــرای خشــونت در نظــر گرفتــه می شــود شــامل 
هــر گونــه آزار و تعــرض جســمی، جنســی و روانــی در خانــواده و 
جامعــه اســت. مــوالوردی بخــش عمــده ی صحبت هــای خــود را 
بــه اليحــه ی »تاميــن امنيــت زنــان در برابر خشــونت« اختصاص 
داد و در ايــن راســتا گفــت: ايــن اليحــه پــس از ســه ســال  و نيــم 
بررســی های متعــدد بــه مراحــل نهايــی خــود نزديــک شــده و 
اميــد اســت ظــرف حداکثــر دو مــاه آينــده بررســی ايــن اليحــه 
ــه مجلــس شــورای  ــت ب ــه انجــام و توســط دول ــوه قضايي در ق
اســامی ارائــه شــود. مــوالوردی همچنيــن تصريــح کــرد: تاش 
شــده اليحــه تاميــن امنيــت زنــان در برابــر خشــونت، اليحــه ای 
جامــع بــا در نظــر گرفتــن همــه ابعــاد باشــد و سياســت های قوه 
قضائيــه نيــز در تدويــن آن مــد نظــر قــرار گرفتــه شــده اســت. 
در ايــن اليحــه ســه وظيفــه بــرای تاميــن امنيــت زنــان در نظــر 
گرفتــه شــده اســت کــه عبارتنــد از: تغييــر قوانيــن به نحــوی که 
زنانــی را کــه در دام روابــط سوءاســتفاده گرايانه افتاده انــد، بتوانــد 
حفاظــت کنــد و همچنيــن موانــع مجــازات مرتکبيــن خشــونت 
برداشــته و جنبه هــای تبعيض آميــز قوانيــن حــذف شــود. 
دســتيار ويــژه رئيس جمهــور در امــور حقوق شــهروندی همچنين 
بــه نقــش کليــدی قانــون در ايــن حــوزه اشــاره و بيــان کــرد: در 
کنــار تاثيــر و تاثــر متقابــل فرهنــگ و قانــون، تاکيــد محــوری بر 
قانــون اســت کــه می توانــد منجــر بــه فرهنــگ ســازی و ارتقــا 
فرهنــگ جامعــه شــود. مــوالوردی افــزود: برخــی صاحب نظــران 
معتقدنــد ديوارهــای خانــواده بــه حــدی بلنــد اســت کــه قانــون 
ــگاه موجــب  ــن ن ــدان وارد شــود و شــايد تســلط اي ــد ب نمی توان
شــده مــا در تنظيــم اليحــه مربوطــه بــه مجموعــه ای از تدابيــر 
پيش گيرنــده حفاظتــی و حمايتــی در کنــار يکديگــر توجــه کنيم. 
بــه هميــن ســبب تاش شــده اســت تــا در ايــن اليحه وجــوه آن 

بــا اقتضائــات بومــی، محلــی و ملی ســنخيت داشــته باشــد.
مــوالوردی بــا اشــاره بــه اينکــه خشــونت عليــه زنــان يــک پديده 
ــده دارای عوامــل و  تــک عاملــی نيســت، اظهــار کــرد: ايــن پدي

فراوانــی يافــت. طــرح ناموفــق »پروئيت ايگــو« که در ســال 1955 
در ايــاالت متحــده ی آمريــکا اجــرا و بــا شکســت مواجــه شــد، 
نمونــه ای ديگــر از آن هــا اســت. پروئيــت ايگــو که بــا تخريب آن 
مــرگ »معمــاری مــدرن« اعــام شــد؛ در حقيقــت طرحــی برای 
خانــه دار کــردن اقشــار کم درآمــد بــوده اســت؛ چنديــن واحــد با 
توصيف هايــی شــبيه به واحدهای مســکن مهــر در کنــار يکديگر 
در خــارج از محــدوده ی شــهری. امــا نــه مســائل اقتصــادی و نــه 
عــدم اســتحکام آن موجبــات تخريب و انفجــار آن را مهيــا نکرد؛ 
بلکــه اشــکال در آثــار و پيامد هــای منفــی اجتماعی آن بوده اســت. 
کمتــر از دو دهــه از افتتــاح پروئيــت ايگــو نگذشــته بود کــه تمام 
ســاکنين شــهر آن را بــه عنوان محلــی برای بــزه کاران و بــدکاران 
ــت گشــت زنی و دســتگيری  ــی پليــس جرئ می شــناختند و حت
ــه  ــا ب ــرای ضعف مجرمــان را نداشــته اســت. کم کــم منفعــت ب
ــد  ــار کم درآم ــکان اقش ــود. اس ــدل می ش ــاع ب ــرای اجتم ــا ب ب
و برحســب اتفــاق آســيب پذير جامعــه در جايــی دور از شــهر و 
قطــع دسترســی بــه جامعه ی شــهری با تعبيــه ی اکثريــت نيازها 
و بــه نوعــی طــرح تعاريــف »شــهروند درجــه ی اول« و »شــهروند 
درجــه ی دوم«، افــراد ســاکن را بــه جامعــه گريــزی و بــزه کاری 
ســوق می دهــد. همچنيــن بــه آنــان ايــن حــس را القــا می کنــد 
کــه ســاکنين بعضــاً مرفــه شــهر آنــان را بــه حــال خــود رهــا 
کــرده اســت و سرنوشــت شــان ديگر بــرای آنــان اهميتی نــدارد. 
ــده، آرام  ــکل طراحی ش ــاختمان های يک ش ــا س ــر اين ه ــاوه ب ع
هويــت آنــان را می ربايــد و نوعــی پوچــی در خلقيــات آنــان ايجاد 
می کنــد. يــک فــرد ســاکن در چنيــن مجتمع هايــی کامــاً آمــاده 
بــرای هنجارشــکنی و اعمــال جــرم اســت؛ همچنيــن ارزان بــودن 
ايــن خانه هــا نيــز ســبب نفــوذ باندهــای مجرمانــه در ايــن گونــه 

مجتمــع هــای مســکونی می شــود.
ــوع خــود يــک برداشــت ناشــيانه از  ــران، در ن مســکن مهــر اي
مجموعــه ی پروئيــت ايگــو اســت؛ خــواه يــا ناخــواه نيــز دچــار 
کارکردهــای منفــی آن شــده اســت. خانواده هايــی کــه بــرای دور 
بــودن از رنــج اجــاره نشــينی بــه »مهــر« پنــاه آورده انــد؛ اکنــون 
ــا  ــر اينکــه ســقف بــاالی سرشــان مســتحکم اســت ي عــاوه ب
نــه، نگرانــی بــرای آينــده ی اجتماعــی فرزنــدان شــان نيــز بــه 
مجموعــه ی دغدغــه هايشــان افــزوده شــده اســت. شــايد تنهــا 
بايــد اميــد داشــت کــه روزی طرح هــای بــدون پشــتوانه فکــری 
مناســب، از فضــای مديريــت کان کشــور رخت ببنــدد و قبل از 
بيــان هــر شــعاری پيامدهای آن ســنجيده شــود. ايــن اميد محقق 
نخواهــد شــد مگر با حضــور متخصصــان و پژوهشــگران در صدر 

ــور. ــای کان کش تصميم گيری ه

ــور،  ــد اينکــه صب ــزاری می ســپارد مانن ــای اب ــان نقش ه ــه زن و ب
با گذشــت و مهربــان باشــند، کــه در واقــع بــه  نفــع و درخدمــت 
ديگــران بــودن اســت. وی ادامــه داد: امــروز حتــی  يکــی از داليــل 
تاخيــر در ســن ازدواج بــه ويــژه بــرای دختــران، نــوع تصــور در 
جامعــه پذيــری دوگانــه در بطــن فرهنــگ  مــا از نقش هايی اســت 
کــه بــرای يــک دختــر تصويــر می کنيــم؛ چــه بســا زنــان مــا بــه 
هميــن دليــل در نظــام حقوقــی و قضايــی مــورد اجحــاف واقــع 
می شــوند و زنــان بــا وجــود آن کــه در خانــه از ســوی همســر و 
غيــره مــورد ظلــم واقــع شــده اند، حاضــر به طــرح دعوی نيســتند. 
لــذا بايــد تــاش کــرد تــا فرآينــد جامعــه پذيــری دوگانــه اصاح 
شــود. در اصــاح ايــن امــر دو نهــاد اصلی يعنــی خانــواده و آموزش 

و پــروش بــه عنــوان دو نهــاد محــوری نقــش اساســی دارنــد.
علــی هــادی زادگان، رئيــس پزشــکی قانونــی مشــهد، آمارهايی از 
وضعيــت خشــونت عليــه زنــان ارائــه داد و در ايــن راســتا گفــت: 
در خراســان رضــوی، مشــهد و بعــد از آن ســبزوار باالتريــن آمار 
خشــونت عليــه زنــان را ثبــت کرده انــد. وی همچنين اعــام کرد: 
در يــک پژوهــش انجــام شــده در 28 اســتان کشــور، مشــخص 
شــد کــه 66 درصــد زنــان مــورد بررســی، حداقــل يــک بــار در 
ــوی  ــان رض ــد و خراس ــه کرده ان ــونت را تجرب ــان خش زندگی ش
رتبــه هشــتم از نظــر تعداد مراجعــات را به پزشــکی قانونــی برای 
همســرآزاری دارد. اميــر شــها، عضــو شــورای اســامی شــهر 
مشــهد نيــز بــا اشــاره بــه اينکه زنــان بــه عنــوان نيمــی از جامعه 
حــق برخــورداری از نيمــی از امکانــات و فضاهــای شــهری بــرای 
اعمــال خواســته ها و انتظــارات خــود را دارنــد، بيــان کــرد: فضــا و 
فرصــت بــرای ايــن بخــش از جامعــه فراهــم نشــده و عــاوه بــر 
آن فرهنــگ پذيــرش بانــوان نيــز بــه قــدر کفايت تقويت نشــده 
اســت تــا آن هــا بتواننــد بــه صــورت منصفانــه از همــه امکانــات 
و پتانســيل  هايی کــه در ســطح شــهر وجــود دارد اســتفاه کننــد 
و ايــن خــود تبعيضــی اســت کــه خروجــی آن نوعــی خشــونت 

ــود. محســوب می ش

علیرضا میردیده
کارشناسی مهندسی مکانیک 95

سیما تفکرنیا
کارشناسی مهندسی صنایع 94

بســط بنشــيند، نامه به رهبــری بنويســد و يا حتی عليه مســئولين 
فعلــی نظــام صحبــت کنــد؛ بــاز هــم يــاد او در ذهــن بــا فجايعــی 
کــه بــر ملــت وارد آورده عجيــن می شــود. آخريــن ماجراجويــی 
احمدی نــژاد بــاز هــم بــر ســر مــردم ويــران شــد و مســکنی که با 
شــعارهای خــوش آب و رنــگ آرزوی خانه دار شــدن را برايشــان به 
ارمغــان آورد، امــروز بــای جانشــان شــده اســت. امــا اتمــام طرح 
»مســکن مهــر«، يکــی از جنجالی تريــن طرح هــای دولــت مهــرورز 
چــه مصائبــی را بر ســر اقتصــاد و جامعــه ی ايــران آورده اســت؟ 

زخم وََرم کرده
بارزتريــن ويژگــی رئيــس جمهــوری پيشــين ايــران بــه راســتی 
مقاومــت اســت؛ مقاومــت در برابــر پذيرش اشــتباهات دولــت. دو 
ســال از عمــر دولــت دهــم می گذشــت کــه بــه گــواه بســياری 
از اقتصاددانــان کشــور، طــرح مســکن مهــر و شــيوه ی اجــرای آن 
توســط دولــت را يکــی از عوامــل تاثيرگــذار افزايــش نــرخ تــورم 
اعــام کردنــد؛ امــا دولــت وقــت بــا وعــده ی »انتشــار گزارشــی 
امنيتــی« و دخيــل دانســتن بيگانــگان در نابه ســامانی وضــع اقتصاد 
ــان  ــا پــس از پاي ــادات ايســتادگی کــرد. ام ــر انتق کشــور، در براب
عمــر دولــت احمدی نــژاد، وضــع بــه منــوال گذشــته باقــی  نمانــد؛ 
غامرضــا کاتــب ســخنگوی کميســيون برنامــه و بودجــه مجلس 
نهــم تنهــا چنــد مــاه پــس از انتخــاب حســن روحانی مســکن مهر 
را »عامــل 40 درصــد از تــورم کشــور« معرفــی کــرد. تخصيــص 
يافتــن تســهيات بانکــی بــرای مســکن مهــر، بانک هــای کشــور 
را بــه طــرز وحشــتناکی بــه بانــک مرکــزی مقــروض ميکنــد؛ بــه 
طــوری کــه حجــم بدهــی بانک هــا بــه بانــک مرکــزی در ســال 
91 بــه رقــم 488 هــزار ميليــارد ريــال می رســد که حجــم انبوهی 
از آن مربــوط بــه مســکن مهــر بــوده اســت. اين افزايــش نقدينگی 
مســبب بازگشــت درد قديمــی اقتصــاد کشــور، يعنــی »افزايــش 

ــود. ــورم« می ش ت
آب گل آلود

ــه ی  ــش روزان ــری از افزاي ــرای جلوگي ــم ب ــت ده ــت دول سياس
نــرخ تــورم، کاهــش نــرخ ســود بانکــی و درنتيجــه کاهــش ميزان 
نقدينگــی بــوده؛ امــا اجــرای آن پيامد عکس بــه دنبال داشته اســت. 
بــازار آشــفته و مســتعد مســکن پذيــرای ســرمايه های موجــود در 
بانک هــا می شــود. هجــوم بی ســابقه ی دالالن بــه بــازار و آشــفتگی 
ــش  ــبب افزاي ــر، س ــکن مه ــرح مس ــرای ط ــی از اج ــردم ناش م
ناگهانــی قيمــت می شــود، بــه نحــوی کــه بنــا بــه گــزارش مرکــز 

ــی  ــع عموم ــه مجم ــت ک ــال اس ــانزده س ــزارش: ش ــش گ پی
ســازمان ملــل، روز 25 نوامبــر را بــه عنــوان روز جهانــی »محــو 
خشــونت عليــه زنــان« نــام گــذاری کــرده اســت. ايــن روز بــرای 
گراميداشــت خاطــرات ســه دختــر تبعــه ی جمهــوری دومينيکن 
ــی  ــو قربان ــل تروئيل ــور رافائ ــر پاشــنه های ديکتات اســت کــه زي
شــدند. يک ســال بعد )در ســال 2000 ميــادی(، شــورای امنيت 
ــان،  ملــی ســازمان ملــل قطعنامــه ی 1325 را ذيــل عنــوان »زن
صلــح و امنيــت« تصويــب کــرد. محورهــای اصلــی ايــن قطعنامه 
ــان  ــا در درون و در مي ــات و خصومت ه ــگيری مناقش ــه پيش ب
کشــورها، تاميــن مشــارکت زنــان در حيــات سياســی و اجتماعی 
و نيــز ممانعــت از اعمــال خشــونت عليــه آن هــا مربوط می شــود. 
در واقــع ايــن قطعنامــه مبنايی اســت بــرای آن که خشــونت های 
ــاه،  ــد. در دوم آذرم ــدون مجــازات نمان ــان ب ــه زن ــون علي گوناگ
مطابــق رويــه ی چنــد ســال گذشــته، نشســت تخصصــی »جهان 
بــه ســوی امنيــت و عدالــت بــرای زنــان« به همــت کانــون زنان 
حقوقــدان ســورا، در تــاالر رويــال ســنتر مشــهد برگــزار شــد کــه 
عمــده مخاطبيــن اين همايــش را مدعوين خصوصی تشــکيل داده 
بودنــد. دســتيار ويــژه رئيس جمهــور در امــور حقــوق شــهروندی، 
معــاون سياســی اســتانداری خراســان رضــوی، نمايندگان شــورای 
اســامی شــهر مشــهد، رئيس پزشــکی قانونی مشــهد و جمعی از 
وکا و حقوق دانــان از جملــه ســخنرانان و مدعويــن ايــن نشســت 
بودنــد. آنچــه در ادامــه می خوانيــد پــاره ای از ســخنانی اســت که 

در ايــن جلســه مطــرح شــد.
شــهين دخت مــوالوردی، دســتيار ويــژه رئيــس جمهــور در امــور 
حقــوق شــهروندی در ايــن نشســت در ابتدا به تعريف خشــونت 
عليــه زنــان پرداخــت؛ خشــونتی کــه مبتنــی بر جنســيت اســت 
و بــه صــرف زن بــودن عليــه زنــان اعمــال می شــود. اشــکال و 

کشــيدن آن«، خانه هايــی کــه تنهــا ســاخته شــده اند و فکــری بــه 
حــال برطرف ســازی نيازهــای اوليــه ی يک اجتماع انســانی نشــده 
اســت؛ خــواه فاصلــه ميان اوليــن ســوپرمارکت تا واحدهــای مذکور 
بيــش از چنــد کيلومتــر باشــد. ســاختمانهايی کــه حتــی تاميــن 
امنيــت آنــان بــرای اعضــا مبــدل بــه کابــوس و شــبهای بارانــی به 
آب انبــار تبديــل می شــود، کــم کــم بــی متقاضــی می شــوند. طبق 
آمــار وزارت مســکن در اســفند ماه 1395 تعــداد 112 هــزار واحــد 
مســکن مهر بــدون متقاضــی موجود اســت. چــه بســا خانواده هايی 
کــه قيــد خانــه دار شــدن بــا »اعمــال شــاقه« را می زننــد و از »مهر« 
ــد. داســتان ســاکنين مســکن  دولت مــردان پاک دســت می گذرن
مهــر تنهــا بــه اينجــا ختــم نمی شــود؛ زلزلــه ی آبــان مــاه اســتان 
کرمانشــاه و خرابــی واحدهــای مســکن مهــر، خــود شــاهدی بــر 
ــوع  ــا اســت. تنهــا دو روز پــس از وق ــن واحده ــودن اي ــار ب مرگب
زلزلــه، نماينده ی مردم کرمانشــاه اعــام می دارد تنهــا »250 نفر در 
واحد هــای مســکن مهــر ســر پل ذهاب کشــته شــده انــد«. ايــن در 
حالــی اســت کــه برخــی همچنان بــا شــنيدن اســم رئيــس دولت 
نهــم و دهــم دچار رعشــه ی ناشــی از شــعف می شــوند و حقايــق را 

همچنــان وارونــه نشــان می دهنــد.
تکرار ناموفق ها

ــوان ميــان ســاختمان های بلنــد و يک شــکل کــه  ــه جــد می ت ب
ــباهت های  ــت، ش ــده اس ــاخته ش ــد س ــار کم درآم ــرای اقش ب

پيچيدگی هــای زيــادی اســت و بــا يــک الگــوی واحــد در اعمــال 
خشــونت عليــه زنان مواجه نيســتيم. پيامدهــای آن نيز در اشــکال 
مختلــف کوتاه مــدت، ميان مــدت و بلندمــدت نمــود می يابــد. از 
ســوی ديگــر ايــن پديــده هــم علــت و هــم معلــول نابرابری هــا و 
تبعيض هــای جنســی اســت و بــر خــاف آن کــه در گذشــته يک 
امــر خصوصــی تلقــی می شــد، امــری خصوصــی نيســت و بايــد 
نگــرش خصوصــی تلقــی کــردن خشــونت عليه زنــان تغييــر يابد. 
وی ادامــه داد: مســئوليت دولت هــا در ايــن زمينه محــدود و اندک 
بــوده اســت امــا اکنون ايــن نــگاه در دنيــا تغيير يافته و مســئوليت 
دولت هــا در دو بُعــد خــودداری از تشــويق خشــونت ها تــا ممانعت 
از انجــام چنيــن اعمالــی گســترده می شــود. مــوالوردی ســپس از 
خشــونت خانوادگــی ســخن بــه ميــان آورد و در ايــن راســتا بيــان 
کــرد: قضــات بايــد آگاهــی پيــدا کننــد کــه خشــونت خانگــی 
قســمتی از زندگــی خانوادگــی نيســت، در زمينــه قانــون گــذاری 
تــا ســال 2016 ميــادی، 19 کشــور قانونــی در زمينــه خشــونت 
خانگــی، 125 کشــور در خصــوص آزار جنســی و 52 کشــور در 
خصــوص جــرم در روابط زناشــويی تصويــب کردند. مــوالوردی در 
پايــان صحبت هــای خــود گفــت: امــروز در جامعــه نياز بــه تحولی 
اساســی داريــم. شکســتن ســکوت در برابر خشــونت ضرورتی مهم 
اســت کــه در ايــن رابطــه آگاهــی بخشــی و توانمندســازی زنــان و 
دختــران آســيب ديــده از آن جهــت کــه دوبــاره دچــار آســيب 
مجــدد نشــوند و بــه مــرور بــه وضعيــت عــادی خــود بازگردنــد 

بســيار مهم اســت.
در ادامــه ی ايــن نشســت، ســيد جــواد حســينی، معــاون سياســی 
اســتانداری خراســان رضــوی، بيــان کــرد: بــا يــک  جامعــه پذيری 
دوگانــه بــرای زن و مــرد مواجهيــم کــه کليشــه های جنســيتی  را 
ــوادث و خشــونت های روی  ــه ح ــه بســا ک ــد و چ شــکل می ده
داده عليــه زنــان را کــم و بی اهميــت می پنــدارد.  جامعــه پذيــری 
دوگانــه بــه گونــه ای اســت کــه از همــان ابتــدا بــه مــردان صفات 
هويتــی داده اســت و آنــان را هســتی بخش، خــاق و قــادر می دانــد 
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 30007650005743 ســامانه 
پــل ارتباطی مــا با شــما مخاطبان 
صــورت  در  اســت.  گرامــی 
تمایــل بــه همــکاری بــا نشــریه، 
می توانیــد کلمــه »همــکاری« 
را بــه ســامانه ارســال کنیــد.
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دوم يــا بــه روايتــی ديگــر يازدهــم آذرمــاه ســالروز تولـّـد جال 
آل  احمــد، نويســنده و روشــنفکر نامــدار معاصــر اســت. اگــر 
ــر  ــی نث ــای جريان شناس ــع کتاب ه ــه  تب ــد را ب ــال آل احم ج
معاصــر يــا کتاب هــای تاريــخ ادبيــات داســتانی ايــران، تنهــا 
ــک  ــم، بی ش ــمار آوري ــنده به ش ــا نويس ــتان نويس ي ــک داس ي
به خطــا رفته ايــم، زيــرا جايــگاه يــک روشــنفکر و فّعــال 
عرصــه ی اجتماعــی و سياســت معاصــر ايــران را بــه جايــگاه 
ــا يکــی از  ــم. نويســندگی تنه ــک نويســنده محــدود کرده اي ي
جلوه هــای انديشــه و کنشــگری اجتماعــی جال آل احمد اســت 
کــه البتــه در جــای خــود بســيار مهــم و يکــی از ماندگارتريــن 
يادگارهــای اوســت. کســی نمی توانــد منکــر ابداع هــا و ســبک 
ــرد جــال آل احمــد در داســتان ها و ســفرنامه ها و  منحصربه ف
من نويســی هايش باشــد. بــا ايــن حــال، وقتــی بــه نــام »جــال 
ــور،  ــوارد مذک ــه ی م ــر هم ــاوه ب ــم، ع ــد« برمی خوري آل احم
چنــد مســأله ی مهــّم ادبــی همــراه ايــن نــام بــه ذهــن متبــادر 
ــورده  ــره خ ــام گ ــن ن ــا اي ــائل ب ــن مس ــی اي ــود و گوي می ش
ــات«،  ــنفکری و ادبي ــد«، »نســبت روش ــات متعّه اســت؛ »ادبي
»پدرخواندگــی ادبــی« و مســائلی از ايــن دســت. در ايــن 
يادداشــت، بــه  مناســبت ســالروز تولـّـد جــال آل احمــد، نگاهی 

اجمالــی بــه ايــن چنــد مســأله ی ادبــی خواهيــم داشــت. 
ادبیات متعّهد 

»ادبيــات متعّهــد« شــايد نخســتين مســأله ای باشــد که بــا نام 
جــال آل احمــد گره خوردگــی ديرينــه ای دارد. می دانيــم کــه 
در يــک تقســيم بندی کلّــی، شــاعران و نويســندگان معاصــر 
ــيم  ــده تقس ــان عم ــه دو جري ــامی ب ــاب اس ــش از انق پي
ــد  ــد« بودن ــات متعّه ــه »ادبي ــد ب ــی معتق ــوند؛ گروه می ش
ــی نداشــتند.  ــن رويکــرد ادب ــه اي ــاوری ب و گروهــی ديگــر ب
البتــه اکثــر قريــب بــه اتّفــاق شــاعران و نويســندگان نــام دار 
معاصــر طرفــدار »ادبيــات متعّهــد« بودنــد و محصــول ايــن 
طرفــداری نيــز ايــن شــد کــه ادبيــات دهه هــای ســی، چهــل 
و پنجــاه شمســی بــه  شــّدت سياســی باشــد. جــال آل احمــد 
ــی  ــه پيام ــاً ب ــات اساس ــه ارزش ادبي ــود ک ــاور ب ــن ب ــر اي ب
اســت کــه منتقــل می کنــد و ادبياتــی کــه محتــوای اجتماعی و 
سياســی نداشــته باشــد، بی ارزش اســت. او در کتــاب »ارزيابی 
شــتابزده«، فــرم و تکنيــک يــک اثــر را کم اهّميــت می دانــد و 
ســخنی بــه ايــن مضمــون می گويــد کــه نويســندگان بــه ايــن 
دليــل از تکنيک هــای متــداول داســتانی اســتفاده می کننــد که 
فضــای جامعــه بســته اســت و امــکان بيــان صريــح حرف هــا 
ــاعران و نويســندگان  ــر، ش ــن نظ ــر اي ــدارد. در براب ــود ن وج
ــز  ــالتی ج ــات رس ــرای ادبي ــه ب ــد ک ــماری بودن انگشت ش
زيبايــی ادبــی قائــل نمی شــدند. روشــن اســت کــه طــرز تفّکر 
جــال آل احمــد و هم فکــران بی شــمارش در عرصــۀ ادبيــات 

همــواره ايــن شــاعران و نويســندگان انگشت شــمار را تخطئــه 
می کردنــد و »در آن زمانــه ی عســرت« آثــار ايشــان را نوعــی 
ــه«  ــرای »جامع ــه ب ــد ک ــمار می آوردن ــری به ش ــار تخدي آث

ارزشــی نــدارد. 
ادبیات و روشنفکری 

ــت.  ــات« اس ــا ادبي ــنفکری ب ــبت روش ــر »نس ــأله ی ديگ مس
ــرار داشــت  ــی ق ــی در رأس جريان ــه عبارت جــال آل احمــد ب
کــه شــاعر و نويســنده را هم زمــان يــک روشــنفکر حّســاس 
در برابــر مســائل سياســی و اجتماعــی می دانســتند. البتــه ايــن 
ــرار  ــی ق ــد« نيســت. وقت ــات متعّه ــا »ادبي ــاط ب ــی بی ارتب تلّق
اســت ادبيــات بــه سياســت و جامعه متعّهد باشــد، نويســنده يا 
شــاعر نيــز بايــد عــاوه بر نويســندگی و شــاعری در مقــام يک 
روشــنفکر بــا مســائل سياســی و اجتماعی برخــورد کنــد. احمد 
شــاملو کــه خــود در دســته ی باورمنــدان بــه »ادبيــات متعّهد« 
قــرار داشــت و ديدگاه هــا و داوری هايــش در ايــن بــاره زبانــزد 
ــاب  ــا در کت ــه بعده ــه ای ک ــام اســت، در مصاحب خــاّص و ع
»دربــاره ی هنــر و ادبيــات« بازنشــر شــد، می گويــد: »هنرمنــد 
خــاّق و پيشــرو... کــه نــوآور اســت و آثــارش به غنــاي هرچه 
ــاً جامعــه ی بشــري  بيشــتر فرهنــگ جامعــه ی خــود و نهايت
مي انجامــد، لزومــاً پيشــاپيش جامعــه حرکــت مي کنــد.« ايــن 
همــان نگاهی اســت کــه جــال آل احمــد و هم فکرانــش در آن 

ــد.  ــد می کردن ــر آن تأکي ــال ها ب س
پدرخواندگی ادبی 

ــا چنيــن تلّقی هايــی از جايــگاه ادبيــات و شــاعر و نويســنده،  ب
طبيعــی اســت کــه شــاعران و نويســندگان باورمنــد بــه چنيــن 
ــی از  ــّکل ها و اجتماع هاي ــکيل تش ــه تش ــت ب ــی دس باورهاي
هم فکــران خــود بزننــد و در فرآينــد کنشــگری های اجتماعــی 
و سياســی همچــون يــک صنــف فّعــال يــا حّتــی يــک حــزب 
سياســی وارد عمــل اجتماعــی شــوند. در چنيــن فضايــی اســت 
ــاح  ــه  اصط ــا ب ــی ي ــای ادب ــری جريان ه ــأله ی رهب ــه مس ک
ــد در  ــال آل احم ــود. ج ــرح می  ش ــی« مط ــی ادب »پدرخواندگ
ــر  ــات معاص ــه اوج ادبي ــی ک ــل شمس ــه ی چه ــال های ده س
ــد« در مصــداق تمــام و کمــال  ــات متعّه ــق »ادبي و دوران رون
ــياری  ــای بس ــا و مقاله ه ــگارش کتاب ه ــر ن ــاوه ب ــود، ع ب
دربــاره ی ادبيــات معاصــر و جريان ســازی ادبــی، کوشــش های 
فــراوان بــرای ايجــاد تشــّکل های صنفــی و اجتماعــات 
ــون  ــش ها »کان ــن کوش ــول اي ــن محص ــرد. مهم تري ــی ک ادب
نويســندگان ايــران« بــود کــه شــايد مهم تريــن و در عيــن حال 
سياســی ترين تشــّکل صنفــی ادبــی در دوران معاصــر و احتمــاالً 
در تاريــخ ايــران اســت. مجمــوع ايــن کارهــا جــال آل احمــد 
ــده ی ادبيــات معاصــر« تثبيــت کــرد و  را در نقــش »پدرخوان
علی رغــم اين کــه شــاعران و نويســندگانی ايــن پدرخواندگــی 
ــی  ــن پدرخواندگ ــا اي ــد، اّم ــتند و نمی دارن ــوش نمی داش را خ
انکارنشــدنی اســت. مهــدی اخوان ثالــث که از شــاعران هم ســو 
ــا جــال آل احمــد )دســت کم از نظــر سياســی و اجتماعــی(  ب

ــروده و در  ــرای او س ــه ب ــه ای ک ــد، در مرثي ــمار می آم به ش
جاهــای مختلــف از جملــه در کتــاب »تــو را  ای کهــن بــوم و بر 
دوســت دارم« منتشــر کــرده اســت، می گويــد: »از صــف مــا 
چــه ســری رفــت و گرامی گهــری/ ای دريغــا چــه بگويــم کــه 
چه هــا بــود جــال/ هــر خــط او خطــری هــر قدمــش اقدامــی/ 
ــود جــال...« در هميــن شــعر  ــور و ذکا ب ــره ی ن هــر نگــه ناي
اخوان ثالــث نيــز بــر چنــان ويژگی هايــی در شــخصيت جــال 

آل احمــد تأکيــد شــده اســت. 
اینک پس از سال ها 

ــال  ــه از درگذشــت ج ــال ک ــال های س ــد از س ــون و بع اکن
ــه  ــه ب ــياری ک ــای بس ــود نقده ــا وج ــذرد، ب ــد می گ آل احم
ــًا  ــی، فرهنگــی و سياســی )مث ــاره ی مســائل ادب آرای او درب
نــوع گرايــش ويــژه و شــديد او بــه سوسياليســم و جامعــه ی 
ــوا و طــرز  ــا محت ــا ب ــه و...( مطــرح می  شــود و چــه م بی طبق
تفّکــر او موافــق باشــيم چــه موافــق نباشــيم، بايــد بگوييــم که 
ــه ی »ادبيــات معاصــر«  ــه مقول طــرز نگــرش او و امثــال او ب
ــروز  ــات ام ــزرگ ادبي ــرت های ب ــا و حس ــی از فقدان ه يک
ــی در ميــان  ماســت؛ امــروز کــه شــاعران و نويســندگان حّت
ــد و ادبيــات  هم قطــاران معــدود خــود نيــز نفــوذ کام ندارن
مــا از فقــدان نــگاه سياســی و اجتماعــی رنــج می بــرد. البتــه 
ــات  ــی کردن ادبي ــخن، سياس ــن س ــور از اي ــد منظ بی تردي
نيســت؛ بلکــه منظــور نــگاه جامــع و فرهنگــی نويســنده يــا 
شــاعر بــه »انســان« اســت کــه مقوالتــی از جملــه سياســت، 

ــرد.  ــر می گي ــه و... را در ب جامع
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ــی  ــن حوال ــدی، همي ــدک امي ــا ان ــما ب ــل ش ــم مث ــن ه م
زندگــی مــی کنــم، جايــی ميــان مــرگ و زندگــی، امــا چنــد 
ــر از  ــي پ ــما؛ جاي ــای ش ــغولی ه ــر از دل مش ــه پايين ت کوچ
ــل  ــی مث ــا هيجانات ــی ب ــه ای و گاه ــد ثاني ــای چن آرامش ه
شــب اول قبــر و حتــی وحشــتناک تر و نفــس گيرتــر. فضايــی 
شــبيه بــه تابــوت يــا کمــی بزرگتــر از ابعــاد قبــر! دلــم کــه 
ــيطنت های  ــی ها و ش ــو از بازيگوش ــی ممل ــای جوان در روزه
اقتضــای ســن ام شــده بــود، جــای بهتــری مــي خواســت ولــی 
از شــما چــه پنهــان بودجــه مالــی خانــواده بــه متــراژ باالتــر 
ــزار  ــدن ه ــد از گذران ــيد. خاصــه بع ــر نرس ــات بهت و امکان
ــره  ــادر باالخ ــای م ــواس ه ــه وس ــی و البت ــوره و دلواپس دلش
يــک واحــد آپارتمــان گرفتــم بــدون بالکــن! واحــد کــه چــه 
عــرض کنــم، النــه موشــی مجهــز بــه ميــز و صندلي، شــوفاژ، 
دو عــدد مهتابــی و يخچــال. يخچالــی کــه بلندي اش تــا کمرم 
بيشــتر نيســت. النــه موش مــا آشــپزخانه، حمام و دستشــويی 
هــم دارد امــا هــر ســه واحــد در آن بــا هــم مشــترک انــد؛ 
اســمش را نمــي تــوان گذاشــت عمومــي امــا نيمــه خصوصــی 
ــا راتصــور  ــوش م ــه م ــد الن واژه مناســبی اســت. ســعي کني
نکنيــد چــون حالتــان دگرگــون مي شــود و عواقبــش گريبــان 
ــان را می گيــرد. درســت مثــل مــن کــه بعــد از چنــد  خودت
مــاه ســکونت هنــوز از لــرز خربزه هايــی کــه روز قــرارداد بــه 

ــواده  ــه خان ــي اســت. هــر چــه ب ــم ديدن ــد، حال خــوردم دادن
اصــرار کــردم کــه مــن طــرز زندگــی در ايــن مکان هــا را بلــد 
نيســتم بــه خــرج شــان نرفــت کــه نرفــت. غبغبشــان را بــاد 

ــذرد. ــر، می گ ــد: ســخت نگي ــد و گفتن کردن
عــزا گرفتــه بــودم، مــن از بچگــي بــا قالــي رنــگ قرمــز الکــی 
بــزرگ شــده بــودم و حــاال از دســت ســرماي جانــکاه اتــاق، 
ــديدی  ــر درد ش ــه، کم ــز کاری روزان ــرف و تمي ــتن ظ شس
ــده يــک  ــم مان ــه دل ــد. ب ــم در نمــی آي ــا صداي ــه ام ام گرفت
بــار در کابينت هــای دکــوری آشــپزخانه چيــزي يافــت کنــم. 
بی اعتمــادی تــا ايــن حــد کــه کســی ظــرف و ظــروف و ادويه 
ــم  ــا را ه ــذارد. اين ه ــتراک نمی گ ــه اش ــم ب ــش را ه و نمک
کــه طاقــت بيــاورم از دســت واحدهــاي کنــاري مــي خواهــم 
ســر بــه کــوه و بيابــان بگــذارم. اطرافيــان بــه شــدت رفــت 
ــه برچســب می زننــد  ــد و قاطعان ــر نظــر دارن و آمدهــا را زي
کــه حتــي بــا مايــع ســفيدکننده رخشــا هــم پــاک نمی شــود. 
چقــدر دور شــده ام از خانــه و خانــواده. اينجــا بــوی غذاهــای 
طبــخ شــده گاهــی آن قــدر بــد اســت کــه دلــت می خواهــد 
در مــرده شــورخانه کار کنــی و بــوی مــردار دماغــت را پــر 
کنــد تــا بــوی ماهــی يــک مــاه مانــده در فريــزر کــه حــاال در 
ــاد می کنــد! ــادش را ي روغــن ســياه شــده و هفــت جــد و آب

ــا  ــی از آن ه ــه بعض ــم دارد ک ــادی ه ــای زي ــا قانون ه اينج
عجيــب و غريــب اســت. مثــا بعضــي از همســايه ها 8 
ــي 7  ــراد گاه ــا اف ــح. اينج ــي 9 صب ــد و بعض ــب می خوابن ش
صبــح بيــدار مــي شــوند و باصــداي راه رفتــن شــان در راهــرو 

و فيــن فيــن دمــاغ، ارکســتر روزانــه دمپايــی راه می اندازنــد. 
حتــی گاهــی نصــف شــب از فــرط دلتنگــی و کابــوس بيــدار 
ــی  ــه ســمفوني ديگــری يعن ــا را ب ــت م ــي شــوند و آن وق م
ــن  ــر اي ــون عجيب ت ــد. قان ــان می کنن ــه مهم ــمفونی گري س
ســاختمان شــب زنــده داری هايش اســت. ســاکنين ســاختمان 
ــب های  ــد و ش ــي خوابن ــورا را م ــدر و عاش ــب های ق ــا ش م
ــاب  ــدر کت ــد و پ ــاه را بيدارن ــرم خردادم ــاه و گ ــرد دی م س
ــه،  ــر روز هفت ــا ه ــا تقريب ــد. اينج ــي آورن ــا را در م و جزوه ه
مخصوصــا غــروب پنــج شــنبه ســالن ُمــد مــي شــود و بــوی 
ادکلــن دختــری دلبــر ســاختمان را پر می کنــد. او عقيــده دارد 
کــه ادکلــن پاييز و زمســتان بايــد بوی گرم و شــيريني داشــته 
باشــد! اينجــا از حمــام هميشــه صــدای آب نمی آيــد، گاهــی 
ــه  ــن هفت ــه ی دخترکــی را می شــنويد کــه در اي صــدای گري
ــقی اش را  ــت عش ــن شکس ــب دومي ــازده ش ــاعت ي راس س
تجربــه می کنــد. راســتی تــا يــادم نرفتــه اســت بگويــم کــه 
اينجــا سرشــماری جوجه هــا آخــر پاييــز نيســت، هــر شــب 
جوجــه هــای تمــام واحدهــا را حوالــی ســاعت 9 مــی شــمارند. 
اينجــا خوابــگاه دانشــجويی اســت؛ محــل زندگــی دانشــجويانی 
ــه اشــتراک گذاشــتن احساســات و عواطــف شــان  ــا ب کــه ب
بــا دوســتان و اطرافيــان شــان روزگار می گذراننــد، دلتنگــی را 
تــاب مــی آورند،گاهــی ماه هــا رنــگ اتــاق خــواب ســال هــای 
کودکــی و نوجوانــی شــان را نمــی بيننــد، ســاعت های ســخت 
را مــی گذراننــد امــا همــه را تحمــل و تجربــه مــی کننــد بــا 
ايــن اميــد کــه آينــده درخشــانی از آن تــک تک شــان باشــد.

»بــرای شــناخت هــر شــيوه ی تفکــری ابتدا بايــد ببينيــم آن مدل 
ــوز ــل دل ــد.«  ژي ــه می کن ــی حمل ــان بين ــه جه ــه چ ــری ب فک

رمانتيسيســم يــک مــدل فکــری واکنــش گونــه اســت. واکنش 
ــی  ــل گراي ــه عق ــه مثاب ــه ب ــر مدرنيت ــه در سراس ــه آن چ ب
ــا شــروع عصــر  ــد. ب ــق می کن ــن ســوژه تزري خــود را در ذه
ــا فرانســيس بيکــن  ــکال کــه ب روشــنگری و انديشــه ی امپري
آغــاز می شــود، مدرنيتــه در جــای جــای زندگــی انســان خــود 
را نمايــان می کنــد. بارزتريــن شــکل آن را در انقــاب صنعتــی 
شــاهد هســتيم. در ايــن يادداشــت بــر آن هســتم تــا بــا ارائه ی 
نــگاه ديگــری از رمانتيسيســم نشــان دهــم کــه چگونــه مکتب 
انتقــادی برخاســته از دل عقــل گرايــی، خــود را بــه مثابــه نوعی 
انديشــيدن خــاص بــه منصــه ظهــور می گــذارد. تاکيــدی بــر 
ــه  ــد ب ــب می توانن ــدم مکات ــه معتق ــرا ک ــا نيســت چ تاريخ ه
ســبکی خــاص تبديــل شــده و در دوره ی ديگــری دوبــاره خــود 

را تکثيــر و خلــق کننــد.
اســت.  شــخصيت ها  پويايــی  دوره ی  رمانتيسيســم 
ــی  ــی و زندگ ــذار از آريستوکراس ــا گ ــه ب ــخصيت هايی ک ش
اشــراف گونــه بــرای خــود تعييــن تکليــف و گويــی بــه تدريــج 
قــدرت پيــدا می کننــد تــا سرنوشــت خــود را تغييــر دهنــد. تا 
پيــش از دوره ی رمانتيــک هــا، نوعی اخــاق گرايی ارتدوکســی 
ــخصيت ها  ــت. ش ــده اس ــايه افکن ــار س ــی آث ــر تمام ــت ب ثاب
ــد  ــه ارث برده ان ــتگان ب ــه از گذش ــی هســتند ک ــادی آداب مب
ــای  ــد. فض ــظ کنن ــا آن را حف ــتند ت ــاش هس ــا در ت و تمام
ــر  ــت حاض ــچ قيم ــه هي ــه ب ــت ک ــه ای اس ــان قبيل ــار چن آث
نيســت خــون غريبــه را درون خــود راه دهــد. همــه چيــز بــه 
ــرار  ــب ق ــر مخاط ــت در براب ــتا و زمخ ــک، ايس ــکلی خش ش
دارد. بــه شــخصيت »رســتم« در شــاهنامه ی فردوســی توجــه 
کنيــد؛ پهلوانــی کــه بــرای حفــظ آداب، مصلحــت و رعايــت 
اصــول اخــاق پادشــاهی حتــی فرزنــدش را قربانــی می کنــد. 
»اوديــپ« بــا ايــن کــه ناخــودآگاه پــدر خــود را کشــته و بــا 
مــادر ازدواج می کنــد، بــه مصيبتــی بســيار دردنــاک گرفتــار 
ــا« اثــر اوريپيــد از  می آيــد. »جيســون« در نمايشــنامه ی »مدئ
وفــای بــه عهــد ســر بــاز می زنــد و فرزنــدان خــود را بــه کام 

ــتد. ــرگ می فرس م
بــه نظــر می رســد در اخــاق ادبيات کاســيک هيچ گونــه رحم 
و مروتــی حضــور نــدارد. هر گونــه اشــتباه و عــدول از اخاقيات، 
شــخصيت را کــه از يــک تيــپ فراتــر نرفتــه، به ســهمگين ترين 
ــک ســر  ــا شــخصيت رمانتي ــد. ام ــوم می کن ــا محک مجازات ه
بــاز می زنــد و در برابــر ارابــه ی خدايــان ايســتاده و سرنوشــت 
ــای  ــان »بلندی ه ــن« در رم ــد. »کاتري ــر می ده ــود را تغيي خ
بادگيــر« اثــر اميلــی برونتــه قــادر بــه تصميــم گيــری اســت؛ او 
از يــک دختــر منفعــل ســيندراليی عصر کاســيک خارج شــده 
اســت. »ســيندرال« بــرای رســيدن بــه پادشــاه تــاش می کنــد 
ــه باالتريــن درجــات می رســد )حــل شــدن تضــاد  و از فقــر ب
بيــن قهرمــان و شــخصيت مکمــل او(. »کاتريــن« امــا از اوج يک 
خانــواده ی اشــرافی بــه ســمت »هيــت کليــف« که پســر بچه ای 
ولگــرد و دهاتــی اســت کشــيده می شــود. بــه ايــن کــه او دچــار 
چــه اشــتباهی شــده و سرنوشــتش چــه می شــود نمی پــردازم اما 
کاتريــن دقيقــا همــان نــوک پيــکان حملــه کننــده بــه اخــاق 
گرايــی اشــرافی کاســيک اســت و او را می تــوان يــک نقطــه ی 

شــروع بــه حســاب آورد.
رمانتيسيســم بــر احســاس نــاب تاکيــد دارد، احساســی کــه بــا 
تخيلــی محــض آميختــه شــده اســت. روايــت و شــيوه ی آن 
برگرفتــه از امــری فراواقعی اســت. طبيعــت و روايــت در درون 
طبيعــت )بــه مثابــه دوســت هميشــگی انســان( يکــی از عناصر 
اصلــی آثــار دوره ی رمانتيــک را تشــکيل می دهنــد. اوج تخيــل 
را می تــوان در رمــان »فرانکنشــتاين« اثــر مری شــلی مشــاهده 
کــرد. »بلندی هــای بادگيــر« و »جيــن ايــر« دو اثــر از خواهــران 
برونتــه ســتايش بــی نظيــر طبيعــت را پيــش روی مــا قــرار 
ــاد را  ــک شــکوفه های انتق ــته های رمانتي ــد. درون نوش می دهن
می تــوان يافــت. از دوره ی رمانتيــک نبايــد تنهــا يــک تاريــخ 
بــی روح هماننــد تمامــی کتاب هــای پرداختــه بــه ســبک های 
ادبــی ارائــه داد. رمانتيسيســم يــک شــيوه ی نويــن انديشــيدن 
ــن  ــد. در اي ــق می کن ــود را خل ــع موج ــه وض ــش علي و واکن
ــر مــی روم و  ــا از نشــان دادن يــک دوره فرات يادداشــت، صرف
نشــان خواهــم داد کــه چگونــه رمانتيسيســم بســتری را بــرای 
شــيوه ی نويــن نقــد و نوشــتار ادبــی خلــق می کنــد. بــه ايــن 
منظــور در يادداشــت بعــدی بــه بررســی يکــی از بزرگ تريــن 
آثــار دوره ی رمانتيــک خواهــم پرداخــت. اثــری کــه می تــوان 
ــنگری  ــادی در دوره روش ــات انتق ــف ادبي ــه ی عط آن را نقط

پســادکارتی دانســت.
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