
عطــف  نقــاط  از  یکــی  یــادآور  هرســال  آذر  شــانزدهم 
طوالنــی  مبــارزات  آن  از  فراتــر  و  دانشــجویی  جنبــش 
ــران در مســیر آزادی خواهــی اســت؛ مبارزاتــی  مــردم ای
کــه دانشــگاه و دانشــجویان قریــب یــک ســده، کانــون 
در  تأســیس  بــدو  از  دانشــگاه  بوده انــد.  آن  اصلــی 
در  اندیشــه ورزی،  و  دانــش  عرصــه  بــر  افــزون  ایــران، 
صحنــه سیاســت ورزی نیــز جایگاهــی مؤثــر و بی بدیــل 

اســت. داشــته 
پیش از شــکل گیری دانشــگاه به مفهوم جامع امروزی، 
داشــتند؛  نقشــی  چنیــن  دارالفنــون  چــون  مدارســی 
محصــان و دانش آموختــگان ایــن مــدارس، در عصــر 
آزادی خواهــان  بست نشــینی  هنگامــه  در  و  مظفــری 
خــود  مباحثــات  و  ســخنرانی ها  بــا  عدالت طلبــان،  و 
و  افــکار  بست نشــینان،  گوناگــون  اقشــار  میــان  در 
ایده هــای سیاســی جدیــد و تحول آفریــن خــود را طــرح 
و  کلــی  خواســته های  ارتقــاء  در  و  می کردنــد  تبییــن  و 
مبهمــی چــون عدالت خواهــی، بــه مطالبــات مشــخص 
ضــرورت  و  مشــروطه طلبی  چــون  تعیین کننــده ای  و 
تشــکیل مجلــس یــا پارلمــان و دیگــر نهادهــای مدنــی 

بودنــد. نقش آفریــن 
آمــوزش  تهــران و دیگــر مراکــز و مؤسســات  دانشــگاه 
تأســیس  بــدو  از  شــهرها  ســایر  و  پایتخــت  در  عالــی 
و  سیاســی  عرصه هــای  در  درخــور،  نقشــی  ایفــای  بــه 
اســتبداد   اغلــب   جامعــه ی  در  و  پرداختنــد  اجتماعــی 
مقتــدر  تشــکل های  و  احــزاب  غیــاب  در   - ایــران  زده 
سیاســی - جــای خالــی ایــن نهادهــا را پــر می کردنــد. 
گونــه ای،  بــه  مدنــی  جامعــه  هــرگاه  اســاس،  ایــن  بــر 
و تحــزب  و زمینــه تکثــر  ولــو نســبی، مســتقر می شــد 
بــه  بیشــتر  دانشــجو  و  دانشــگاه  می آمــد،  فراهــم 
رســالت اصلــی خــود در عرصــه آمــوزش  و  پژوهــش بــاز 
گونــه ای  بــه  نیــز  را  سیاســی  کنش هــای  و  می گشــت 
دانشــجویی  شــاخه های  چارچــوب  در  مســالمت آمیز 
در احزابــی کــه آزادانــه در آن هــا عضویــت می یافــت، 
دچــار  فضــا  ایــن  کــه  آن گاه  امــا  می کــرد،  دنبــال 
در  سیاســت ورزی  می شــد،  انســداد  و  محدودیــت 
دانشــگاه و در میــان دانشــجویان محوریــت می یافــت 
خــود  بــه  قهرآمیــز  و  انقابــی  شــکلی  حتــی  گاه  و 
 1332 آذر  شــانزدهم  خونیــن  حماســه  می گرفــت. 
28 مــردادِ آن ســال  از کودتــای  پــس  کــه کوتاه زمانــی 
کــه  واقعــه ای  بــود؛  وضعیتــی  چنیــن  بازتــاب  داد،  رخ 
مطــرِح  سیاســِی  تشــکل های  هــوادار  دانشــجوی  ســه 
وقــت – حــزب تــوده و جبهــه ملــی ایــران – طــی آن بــه 

رســیدند. شــهادت 
در  مســلحانه  مبــارزه  پنجــاه،  و  چهــل  دهه هــای  در 
دانشــجویان،  و  دانشــگاه  دوش  بــر  عمدتــاً  ایــران 
انقــاب  در  کــه  دانشــجویی  جنبــش  بــود.  اســتوار 
و  ســال ها  در  داشــت،  عهــده  بــر  ممتــاز  نقشــی  نیــز 
گاه  پیش گفتــه،  مبنــای  بــر  آن،  متعاقــب  دهه هــای 
و  فعــال  مشــارکت  قالــب  در  و  مدنــی  مســالمت  بــا 
ســهم گیری در فرایندهایــی چــون انتخابــات بــه ایفــای 
مجلــس  چــون  مــواردی  در  و  می پرداخــت  نقــش 
از  دانشــجویان  معرفــی  مــورد  فهرســت های  ششــم، 
گاه  و  می شــد  برخــوردار  عمومــی  اقبــال  بیش تریــن 
قهرآمیــز  شــکلی  تحمیلــی،  فشــارهای  بــا  مواجهــه  در 
اشــکال  بــه  میــان  ایــن  در  دانشــجویانی  و  می یافــت 

می شــدند.  قربانــی  گوناگــون 
وضعیــت،  فاجعه آمیزتریــن  شــاید  میــان،  ایــن  در 
انفعــال و ســرخوردگی دانشــگاه و دانشــجو از حضــور 
کــه  باشــد؛ وضعیتــی  و اجتماعــی  در عرصــه سیاســی 
در آن، پویایــی و پیگیــری آرمان هــای ملــی و انســانی، 
از  فرســودگی  و  خســتگی  بی تفاوتــی،  ایســتایی،  بــه 
تاش هــای کم حاصــل و ســرانجام در موجــی گســترده 
در  زندگــی  جســتجوی  و  وطــن  جــای  و  گریــز  بــه 

اســت. شــده  منجــر  دیگــر  جوامعــی 
 - ســال گذشــته  نیــز هم چــون  امســال  آذر  شــانزدهم 
همــراه بــا رخــوت حاصــل از همه گیــری کرونــا - نمــاد 
مضاعفــی از ایــن ایســتایی و رخــوت اســت. بــا این حــال 
فراموش نشــدنی  روزهایــی  یادکــرد  و  خاطــره  تجدیــد 
جمعــی  خاطــره  در  آذرمــاه  شــانزدهم  هم چــون 
نشــاط  بهتــر،  فردایــی  نویدبخــِش  می توانــد  ایرانیــان، 
و پویایــی جامعــه ایرانــی و نیــز یــادآور نقشــی کــه قشــر 
پیشــتاز و ممتــاز دانشــجو در ایــن رهگــذر ایفــا کــرده 

اســت، باشــد.

محسنمدیرشانهچی
نویسنده و پژوهشگر سیاست و تاریخ معاصر
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طالبــان بــرای ادامــه حکومــت خــود در افغانســتان و ارتبــاط بــا جامعــه بین المللــی، نیازمنــد شناســایی از ســوی کشــورهای دیگــر اســت. اگرچــه تاکنــون ایــن اتفــاق رخ نــداده، امــا 
همســایگان افغانســتان تعامــل بــا ایــن گــروه را انتخــاب کرده انــد. در  ایــن  بیــن ایــران نیــز کمیته هــای همــکاری ایــران و افغانســتان را راه انــدازی کــرده اســت. بــه نظــر می رســد دولــت ایــران 

بــه طــور ضمنــی طالبــان را بــه رســمیت شــناخته اســت، ولــی بــه طــور شــفاهی هنــوز حــرف دیگــری می زنــد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه هــر هفتــه در جلســه ســخنگویی از طالبــان به عنــوان هیئــت سرپرســتی افغانســتان اســم می بــرد و بــر لــزوم دولــت فراگیــر در ایــن کشــور بــا حضــور همــه 
اقــوام تأکیــد می کنــد. اگرچــه از منظــر دیپلماتیــک تأکیــد خوبــی اســت، امــا اساســا بــه نظــر می رســد بــار دیگــر وزارت امــور خارجــه نقــش مؤثــری در جریــان مســائل مربــوط بــه ایــران و 
افغانســتان نــدارد. در حالی کــه وزارت امــور خارجــه متولــی امــور خارجــی کشــور اســت و در دولــت قبــل وزیــر امــور خارجــه نماینــده ای ویــژه در امــور افغانســتان داشــت، در ایــن دولــت 
موضــوع افغانســتان بــه طــور ویــژه بــه حــوزه رئیــس دولــت منتقــل شــده و بخشــی از موضــوع هــم کــه از ســال ها پیــش در دســت ســپاه قــدس بــوده اســت. بــا ایــن اوصــاف بــه نظــر می رســد 

وزارت امــور خارجــه دولــت ابراهیــم رئیســی،  متولــی موضــوع افغانســتان نیســت.

ایران،طالبانرابهرسمیتشناختهاست؟
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دانش گاهــی که رنگ  باخت...

عدم شایســتگی، عدم اعتماد

نیکتاتوکلی
دانش آموخته کارشناسی جامعه شناسی 

مژدهمقیسه
کارشناسی حقوق ۹۸

ســیر همچــون موضوعــی بــه پرداختــن ابتــدای در
نزولــیتولیــدعلــمودانــشدردانشــگاهها،ســوالی
ــهاساســاًدانشــگاه ــناســتک ــهمطــرحمیشــودای ک

بــهدوشمیکشــد؟ چیســتوچــهرســالتیرا
اســت  معتقــد  آلمانــی،  فیلســوف  یاســپرس،  کارل 
امــا مدرســه ای  »دانشــگاه قســمی مدرســه اســت – 
ــرای آمــوزش  ــی ب ــا مکان بســیار خــاص. دانشــگاه صرف
پژوهــش  در  فعاالنــه  بایــد  دانشــجو  بلکــه  نیســت؛ 
تجربــه ای،  چنیــن  واســطه  بــه  و  کنــد  مشــارکت 
تربیــت و انضبــاط فکــری بــه دســت آورد کــه در تمــام 

مانــد«. خواهنــد  باقــی  او  در  زندگــی اش 
از  یکــی  در  آرش  فیــروز  دکتــر  هم چنیــن 
ســخنرانی هایش تعریفــی جامــع و کامــل از دانشــگاه 
ــد  ــه می دهــد؛ ایشــان معتقــد اســت، دانشــگاه بای ارائ
بــودن خــارج کنــد  از تک بعــدی  را  دیــدگاه دانشــجو 
تــرازی از آگاهــی برســاند کــه نقش هــای  بــه  و آن را 
بزرگ تــر را ببینــد؛ بــه ایــن معنــا کــه بــه دانشــجو نــگاه 
بدهــد و خودبــاوری و اعتمادبه نفــس را در او بپرورانــد 
تــا دانشــجو بتوانــد اندیشــه های دُگــم را بــه چالــش 
بکشــد و باورهــای خــودش را پیوســته بازنگــری کنــد 
و ایــن به معنــی »آمــوزش پیوســته« اســت. دانشــگاه 
بایــد بتوانــد چنیــن آموزشــی را در دانشــجو نهادینــه 
کنــد و دانشــجو نیــز همــواره پــس از فارغ التحصیلــی، 

از ایــن ســنت آمــوزش حفاظــت کنــد.
دانشــگاه بایــد کران هــای نگــرش دانشــجو را گســترش 
دهــد؛ یعنــی بــه دانشــجو درک و یافتــن رابطــه بیــن 
پدیده هــای به ظاهــر متفــاوت را بیامــوزد. هم   چنیــن، 
دانشــجو چگونگــی اندیشــیدن مســتقل از دیگــران را 
فــرا گرفتــه و »دانــش« بــه معنــی »آگاهــی« را به دســت  
کــه  اســت  ایــن  نکتــه   چنــد  ایــن  جمع بنــدی  آورد. 
»دانشــگاه بســتر پــرورش انســاِن خــردورز بــرای آینــده 

اســت ». 
مســتندانی بررســی بــه تعاریــف ایــن بــا حــال
چــه تــا دانشــگاه میدهــد نشــان کــه میپردازیــم
انــدازهدررســیدنبــهاهدافــشموفــقبــودهاســت.
ــرای آن کــه دانشــگاه در  ــود ب کارل یاســپرس معتقــد ب
بایــد بیــن  بــه اهدافــش موفــق عمــل کنــد،  رســیدن 
افــراد متفکــر ارتباطــی وجــود داشــته باشــد؛ محققــان 
ــا دانشــجویان و دانشــجویان  ــا یک دیگــر، اســتادان ب ب
در میــان خودشــان حلقــه ارتباطــی ای را شــکل دهنــد. 
پژوهش هــا نشــان داده کــه تــا چــه میــزان احســاس 
و  دانشــگاه  علمــی  محیــط  بــه  دانشــجویان  تعلــق 
روابــط منسجم شــان بــا اســتادان در کیفیــت آموزشــی 
از  اســت.  موثــر  دانشــگاه ها  پرورشــی  و  پژوهشــی  و 
جملــه تحقیقاتــی کــه مهــر تاییــدی بــر گفته هایمــان 

کودکــی، نوجوانــی و بــه طــور قطــع پایه ریــزی چارچــوب 
اولیــن  بــا  عمیقــی  نحــو  بــه  مــا  بزرگســاالنه   زندگــی 
نهــاد اداری کــه از هفــت ســالگی ســروکارمان بــا آن 
یقینــاً  مدرســه،  اســت.  خــورده  گــره  می شــود،  آغــاز 
اســت  جامعــه  هویتــی  عناصــر  تعیین کننده تریــن  از 
از  قالب هــای  در  را  افــراد  شــخصیت  نوعــی  بــه  کــه 
پیش معین شــده ســازمان می بخشــد و شــمایل کلــی 
ســاختارهای حیــات اجتماعــی آینــده را در یــک جامعه 
ترســیم می کنــد. نهــادی کــه از ایــن میــزان نقــش و 
اهمیــت برخــوردار اســت، در یــک حالــت طبیعــی بایــد 
و شایســته ترین  از منســجم ترین ســاختار مدیریتــی 
افــراد بــرای مشــخص نمــودن راهبردهــای ایــن ســاختار 
ــد باشــد، امــا در کمــال شــگفتی می بینیــم کــه  بهره من
در وضعیــت کنونــی ایــران، آخریــن وزارت خانــه ای کــه 
تکلیــف متصــدی آن تعییــن شــد، همیــن مجموعــه ای 
اســت کــه آموزش وپــرورِش نســل بعــدی را بــر عهــده 

دارد. 
نظــارت  تحــت  ابتــدا  کــه  وزارت خانــه ای  چــرا 
شایســتگانی چــون شــهید باهنــر و شــهید رجایــی و 
مرحــوم علی اکبــر پــرورش بــوده را امــروز بایــد ویرانــه 
خطــاب کنیــم؟ پاســخ روشــن اســت؛ نارضایتــی مــردم و 
عــدم اعتمــاد آن هــا بــه نهاد باالدســتی تعلیــم و تربیت، 
در جای جــای ایــن مجموعــه نفــوذ کــرده اســت. قریــب 

می زنــد، پژوهــش چیکرینــگ بــا عنــوان »تحصیــات و 
هویــت« )Education and Identity( اســت.  وی بــا 
بررســی ســوابق مربــوط بــه پیونــد میــان روابــط تعاملــی 
تحصیلــی  موفقیــت  و  دانشــگاه  در  دانشــجویان 
آنــان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه روابــط غیــر رســمی 
بــر  تاثیــر مســتقیمی  دانشــجویان  و  اســتادان  میــان 
و  داشــته  دانشــجویان  توانایی هــای  و  فکــری  رشــد 
هم چنیــن احســاس خودمختــاری و هدف منــدی را در 

آنــان تقویــت می کنــد.
دانشــجویان  بــر روی  کــه  پژوهشــی  ایــن،  بــر  افــزون 
دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان توســط حلیمــه رســتمی 
نســب و همکارانــش صــورت گرفــت، نشــان داد روابــط 
ــه طــور کل  و تعامــات بیــن دانشــجویان و اســتادان ب
ــط  ــا ایــن حــال دانشــجویانی کــه رواب قــوی نیســت و ب
مهارت هــای  رشــد  در  دارنــد،  اســتادان  بــا  بهتــری 

موفق ترنــد. خــود،  شــناختی 
نشــان  ایــران  دانشــگاه های  از  عینــی  مشــاهدات 
روابــط  نه تنهــا  درس  کاس هــای  در  کــه  می دهــد 
نیســت،  برقــرار  دانشــجو  و  اســتاد  میــان  تعاملــی 
اســت.  اســتادمحور  مباحــث  بیشــتر  حتــی  بلکــه 
عــدم وجــود روابــط تعاملــی میــان اســتاد و دانشــجو و 
انــزوای دانشــجویان، بــه تبــع آن هــا را از محیــط علمــی 
را  دانشــجویان  و  کــرده  دور  دانشــگاه  پژوهشــی  و 

و  پژوهشــی  غیــر  عملکردهــای  ســمت  بــه  بیشــتر 
اســت  بــه همیــن علــت  آکادمیــک می کشــاند.  غیــر 
کــه در حــال حاضــر شــاهد جمعیــت گســترده ای از 
جهــت  صرفــاً  کــه  هســتیم  بی انگیــزه  دانشــجویان 
اخــذ مــدرک تحصیلــی و رســیدن بــه یــک موقعیــت 
آیــا  می شــوند.  حاضــر  درس  کاس هــای  در  شــغلی 
رســیدن  صــرف  دانشــگاه  گذرانــدن  و  مدرک گرایــی 
نزولــی  ســیر  بــر  دلیلــی  شــغلی،  موقعیت هــای  بــه 

نیســت؟ دانشــجویان  شــأن  و  دانشــگاه ها 
ــه ــدب ــنراســتابای ــهدرهمی ــدیدیگــریک ســوالکلی
منجــر عواملــی چــه کــه اســت ایــن کــرد اشــاره آن
انــزوای و ودانشــجو اســتاد تعامــلمیــان بــهعــدم

اســت؟ شــده دانشــجویان
ایــن  دانشــگاه«  »ایــده  کتــاب  در  یاســپرس  کارل 
ــه  ــه لطــف بدن ــد کــه دانشــگاه ب مســئله را ذکــر می کن
سیاســی وجــود دارد؛ یعنــی دانشــگاه تنهــا بــه شــرطی 
خواســت  کــه  می یابــد  حیــات  اجــازه  جایــی  در  و 
دولــت باشــد و در حقیقــت دولــت وجــود دانشــگاه را 
ــد. در همیــن  ممکــن می ســازد و از آن حمایــت می کن
دانشــگاه های  مطالعــه  در  آرونویتــز  اســتنلی  راســتا، 
کــه  می گویــد  دوم  جهانــی  جنــگ  از  پــس  آمریــکا 
تأثیــر مســائل مربــوط  »دانشــگاه های آمریــکا تحــت 
بــه اشــتغال، فشــار بــر دانشــگاه هایی کــه زمیــن آن هــا 

موقوفــه  اســت، و بی توجهــی سیاســت مداران و عــدم 
بوده انــد«.  جامعــه  نیازهــای  از  دانشــگاه ها  آگاهــی 
بــا  ریدینگــز در مطالعــه ۱۹۵۵ خــود  بیــل  هم چنیــن 
کــه  می کنــد  تصریــح  دانشــگاه ها«  »ویرانــی  عنــوان 
در  ناامیدکننــده ای  به طــور  جهــان  »دانشــگاه های 
بوروکراتیــک  تعالــی  بی ارزشــی  و  جهانی ســازی  اثــر 
تغییــر کرده انــد«؛ وی معتقــد اســت کــه »دانشــگاه ها 
ادامــه  خــود  ویران گــر  و  مصرف گرایانــه  زندگــی  بــه 
پیشــرفته  آموزش هــای  فکــر  بــه  مــا  تــا  می دهنــد 
فراملــی بیفتیــم، کــه فراتــر از مســائل ملــی و ســازمانی 

می کننــد«.  حرکــت 
کــه  کــرد  نتیجه گیــری  این گونــه  می تــوان  واقــع  در 
تحصیــات  زمینــه  در  دولت هــا  سیاســت های 
بوروکراتیــک  سیاســت های  بیشــتر  کــه  دانشــگاهی، 
و در جهــت منافــع بــازار اســت؛ اصالــت تحصیــات 
پویایــی  آن  و  می بــرد  ســوال  زیــر  را  دانشــگاهی 
کاس هــای درس و تعامــل میــان اســتاد و دانشــجو 
ــه  ــر قــرار می دهــد کــه ایــن مهــم، خــود ب را تحــت تاثی
را تحــت  مــرور زمــان ماهیــت عملکــرد دانشــجویان 
تاثیــر قــرار داده و آن هــا را از محیــط علمــی و پژوهشــی 

مــی دارد. نگــه  دور  دانشــگاه 
کــه  بااهمیتــی  مســائل  ســایر  و  دالیــل  ایــن  تمامــی 
مجالــی بــرای پرداخــت بــه آن در ایــن نوشــتار  نیســت، 
واقــع  موثــر  دانشــجویان  علمــی  ســطح  کاهــش  در 

شــده اســت.

بــه اتفــاق خانواده هــای ایرانــی کــه فرزنــد ۷ تــا ۱۸ ســاله 
ــه رســانه ای  ــار ب ــد. هرب ــد، از ایــن نهــاد گایه مندن دارن
از  اعتــراض معلمــی  کنیــم، صــدای  مراجعــه  خبــری 
گــوش می رســد. سیاســت گذاری های  بــه  یــک شــهر 
روح  بی کفایــت،  افــراد  نابه جــای  تصمیمــات  و  غلــط 
دانش آمــوزان را فرســوده و بــه جــای آن کــه نوجوانــی 
را برایشــان دوره ی لــذت بــردن از نشــاط و ســرزندگی 
کنــد، بــه آن هــا انــدوه و اســتیصال و اضطــراب از یــک 

آینــده نامشــخص را تزریــق نمــوده اســت.
انتظــار همــه  مــا ایــن بــود کــه بــا روی کار آمــدن دولــت 
جدیــدی کــه پربســامدترین واژه  نطق هایــش »تحــول« 
اســت، شــاهد ایــن باشــیم کــه الاقــل یــک  گام هرچنــد 
کوچــک در راســتای گــذر از ســاختار در هم شکســته  
یافتــن  ســامان  ســمت  بــه  آموزش و پــرورش  امــروز 
بــا دیــدن  نــو ســاختن آن برداشــته شــود، ولــی  از  و 
ــام نخســتین وزیــر پیشــنهادی، دریافتیــم کــه رویــای  ن
تحــول و ســامان گرفتــن تعلیــم و تربیــت، هم چنــان 
دور و دســت نیافتنی اســت. شــخصی کــه بــه گفتــه  
یــک  مدیریــت  شایســتگی  هنــوز  مــردم،  نماینــدگان 
دســت  در  بــرای  بایــد  چــرا  نــدارد،  نیــز  را  مدرســه 
گرفتــن یــک وزارتخانــه  پانــزده میلیون نفــری پیشــنهاد 
شــود؟ از کســی کــه ادعــای لیاقــت بــر تصــدی مســند 
کــه  مــی رود  انتظــار  دارد،  را  کشــور  آموزش وپــرورش 
ــا نماینــدگان  ــه  خــود در مواجهــه ب در مهم تریــن خطاب
مــردم، حتــی یــک اشــتباه لفظــی نیــز نداشــته باشــد و 

بــه همیــن دلیــل از خطاهــای ســخنرانی ایــن شــخص 
معنــای  بــه  ایــن  کــه  چــرا  پوشــید؛  نمی تــوان چشــم 

بی توجهــی بــه شــأن فرهنگیــان اســت.
وزیــر  نخســتین  بــه  مجلــس  اعتمــاد  عــدم  از  پــس 
کــه  می رفــت  انتظــار  آموزش وپــرورش،  پیشــنهادی 
فــرد  از  بهتــری  جایــگاه  در  لحــاظ  هــر  از  بعــد،  نفــر 
نیــز  انتظــار  ایــن  امــا  باشــد،  داشــته  قــرار  پیشــین 
نپیوســت.  وقــوع  بــه  انتظاراتمــان،  ســایر  هم چــون 
گزینــه پیشــنهادی بعــدی کســی بــود کــه نــه تنهــا هیــچ 
ســابقه ای در عرصــه  مدیریتــی نداشــت، کــه مــدرک 
تحصیلــی اش هــم از نهــادی فاقــد صاحیــت صــادر 
شــده بــود. کســی کــه تحصیاتــش هیچ گونــه ارتباطــی 
ــط  ــر رواب ــم و تربیــت نداشــته و  در تأثی ــا حــوزه  تعلی ب
خانوادگــی او بــر انتخابــش بــه عنــوان وزیــر پیشــنهادی، 
ادلــه   در  حتــی  و  داشــت  وجــود  بســیاری  شــبهات 
موافقــان او نیــز چیــزی بیشــتر ایمــان و اعتقــادش و 
دشــمنی رســانه های معانــد بــا او، نکتــه  دیگــری دیــده 
نمی شــد. خانــه  ملــت بــه دومیــن وزیــر پیشــنهادی نیــز 
بــا بانــگ بلنــد »نــه« گفــت تــا پایه هــای ایــن وزارتخانــه 

پیــش شــود.  از  لرزان تــر  و  سســت تر 
شــدن  تکلیــف حضــوری  کــه   ۱۴۰۰ آذرمــاه  در  حــاال 
مشــخص  زیــادی  حــدود  تــا  مــدارس  در  آمــوزش 
شــده و بــه روال ســابق بازگشــته اســت، شــاید وزیــر 
پیشــنهادی بعــدی از ایــن دغدغــه بــه نوعــی در امــان 
ــه نظــام  ــادات ب ــا اعتراضــات معلمــان و انتق باشــد، ام

هنــوز  بــوده،  گذشــته  در  کــه  هم چنــان  آموزشــی، 
تــداوم دارد و بــرای درمــان دردهایــی چنیــن مزمــن، 
بــه طبیبــی نیــاز اســت کــه آگاه باشــد و بتوانــد پرچــم 
ــه دســت بگیــرد؛ کســی کــه راه  حــل  نجات بخشــی را ب
بی شــمار  زخم هــای  از  یــک  هــر  بــرای  و  دهــد  ارائــه 
تعلیــم و تربیــت، دوایــی در دســت داشــته باشــد. مــا 
هنــوز نتوانســته ایم بــه ســان برخــی بــرای امیــدواری بــه 
ــه تفضــل و لطــف  حــل مشــکات و مســائل کشــور، ب
و کــرم الهــی، امدادهــای غیبــی دلخــوش باشــیم؛ چــرا 
ِّــرُواْ  َّــی یَُغی ِّــرُ َمــا بِقَــوْمٍ َحت کــه معتقدیــم »إِنَّ اللـّـَه الَ یَُغی

َمــا بِأَنْفُِســِهْم«.
معضــات  از  بســیاری  علت العلــل  کــه  آگاهیــم 
اجتماعــی امــروز کشــور مــا از همیــن ســاختار و نظــام 
نامناســب آموزشــی نشــأت گرفتــه اســت و از دســت 
مجامــع  در  علــم  رفتــن  قهقــرا  بــه  و  نخبــگان  دادن 
دانشــگاهی بــه دلیــل غربــال ناکارآمــد افــراد از طریــق 
کنکــور سراســری و تأســیس بی رویــه  مراکــز آمــوزش 
عالــی و تبدیــل شــدن مقــام دانشــجو بــه یــک هویــت 
اســت،  بــرای همــگان  قابــل دســت یابی  و  دم دســتی 
وزارت  ویرانــی  بــه  مســائل  ایــن  تمامــی  ریشــه   امــا 
آموزش وپــرورش برمی گــردد و مــا هنــوز امیــد داریــم 
کــه گشــایش و تحــول از راهِ انتخــاب یــک فــرد الیــق 
و کارآمــد از میــان همیــن جمعیــت کثیــر فرهیختــگان 
مســتقیم  ارتبــاط  وزارت خانــه  ایــن  بــا  کــه  فرهنگــی 
دارنــد، اتفــاق بیفتــد و دســت امــداد حضــرت حــق در 

آبــاد کــردن ایــن ویرانــی، همــراه مــا باشــد.

چــرامجلــسبــهوزرایپیشــنهادیآموزشوپرورش»نه«میگفت؟

بررســیعللکاهشســطحعلمیجامعهدانشــجویی
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گمرک ایران اعام کرد که مرز میلک به حالت عادی برگشته و اکنون تجار امکان ارسال کاال دارند.
بــه گــزارش ایســنا، دهــم آذرمــاه بــا درگیری هــای محــدودی کــه در مــرز ایــران و افغانســتان اتفــاق افتــاد، گمــرک ایــران اعــام کــرد کــه بــه دنبــال بــروز 

درگیــری در مــرز ایــران و افغانســتان، تجــار تــا اطــاع ثانــوی از ارســال  محمولــه تجــاری بــه مــرز میلــک خــودداری کننــد.
امــا تازه تریــن اعــام لطیفــی- ســخنگوی گمــرک ایــران- از ایــن حکایــت دارد کــه پــس از عــادی شــدن شــرایط در مــرز میلــک در اســتان سیســتان و 

بلوچســتان، فعالیــت تجــاری از ســر گرفتــه شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه گمــرک میلــک در اســتان سیســتان و بلوچســتان، مــرز تجــاری مشــترک ایــران و افغانســتان اســت،  یــادآور شــد کــه از عصــر 
روز گذشــته کــه درگیــری در محــدودی در اطــراف مــرز میلــک بــه وجــود آمــده بــود کــه بــا توجــه بــه ایمــن ســازی منطقــه و شــرایط احتیاطــی فعالیــت 

مــرز متوقــف شــد امــا از صبــح امرزو)پنــج شــنبه( بــا عــادی شــدن شــرایط ، مجــددا فاعلیــت ایــن مــرز از ســر گرفتــه شــده اســت.

تجارتدرمرزایرانوافغانستانعادیشد

اقتصـــــادی
دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شمارۀ هشتاد و دوم / نیمۀ اول آذر 1400

چرا »مالیات بر ارث« بر ســر زبان ها افتاده اســت؟

یک میلیون مســکن با کدام برق؟

محدثهشادکامی
کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی 1400

سیدمحمدقائمذبیحی
دکتری علوم اقتصاد 99

بحــث »مالیــات بــر ارث« چنــد سالی ســت کــه بیش تــر 
بــر ســر زبان هــا افتــاده و هم چنــان بســیاری از افــراد 
بــه دنبــال پاســخ پرســش هایی نظیــر»مالیــاتبــرارث
چیســت؟« و »مالیــاتبــرارثچقــدراســتوبــهچــه

چیزهایــیتعلــقمیگیــرد؟« هســتند.
آن  محاســبه  و  پرداخــت  نحــوه  ارث،  بــر  مالیــات 
هیــچ  و  اســت  کاربــردی حقوقــی  و  مهــم  از مســائل 
خانــواده ای را پیــدا نخواهــد شــد کــه بــا ایــن امــر و 

باشــد. نداشــته  ســروکار  آن  بــا  مربــوط  مســائل 
تقســیم ارث مراحــل متعــددی دارد و ورثــه بــه جهــت 
ایــن  کــردن  بــه طــی  ناچــار  بــه حــق خــود،  رســیدن 
مراحــل هســتند. یکــی از مهم تریــن مراحــل تقســیم 
ارث، پرداخــت مالیــات بــر ارث و تحویــل اظهارنامــه 

مالیــات بــر ارث بــه ادارات مالیــات اســت. 
در ایــن نوشــتار، نگارنــده قصــد دارد مالیــات بــر ارث، 
نحــوه محاســبه آن و در نهایــت اخــذ گواهــی مالیــات 

بــر ارث را بــه تفصیــل شــرح دهــد.
کســب  مهــم  منابــع  از  یکــی  مالیــات  کــه  می دانیــم 
مالیات هــای  قانــوِن  در  اســت.  دولــت  بــرای  درآمــد 
مســتقیم، هــر شــخص بــه هــر شــکلی کــه درآمــدی 
بــه دســت آورد یــا بــه هــر طریقــی کــه منفعتــی کســب 
بــر  مالیــات  بپــردازد.  مالیــات  آن  بابــت  بایــد  کنــد، 
ارث هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. در واقــع 
پــس از فــوت یــک شــخص، امــواِل تعلــق گرفتــه بــه 
وارث او، مثالــی از کســب منفعــت اســت و مشــمول 
مالیــات می شــود؛ بــه ایــن نــوع مالیــات، مالیــات بــر 
ــه می شــود کــه در کشــورهای جهــان توســط  ارث گفت
بــرای  از وارث اخــذ می شــود و قوانیــن آن  دولت هــا 
هــر کشــور متفــاوت اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه هــرگاه 
نماینــده  یــا  وراث  باشــد،  داشــته  ورثــه  متوفــی  فــرد 
اقــدام  وراثــت  انحصــار  بــه  ابتــدا  بایــد  او،  قانونــی 
مشــخص  متوفــی  وراث  رســمی  طــور  بــه  تــا  کننــد 

یکــیازبرنامههــایبحثبرانگیــزِمطرحشــدهتوســط
ســیزدهم، دولــت ابتــدای در وشهرســازی راه وزیــر
بــه وعــدهســاختیــکمیلیــونمســکندرســالو
ایــنترتیــبســاختچهــارمیلیــونمســکندرطــی

دورهچهــارســالهدولــتاســت.
کارشناســان  تحلیــل  و  تجزیــه  و  بازتــاب   مهــم  ایــن 
مربوطــه را در پــی داشــته اســت. در ایــن مقالــه اشــاره 
مختصــری خواهــد شــد کــه ایــن یــک میلیــون مســکن 
ساخته شــده در ســال قــرار اســت بــا کــدام بــرق تأمیــن 

ــر؟ ــرق تجدیدپذی ــا ب ــرق شــهری؟ ی شــود؛ ب
مســئلهمسکن

مســکن کــه هماننــد غــذا یکــی از احتیاجــات اساســِی 
اقتصــادی  مهــمِ  مســائل  از  همــواره  اســت،  انســان 
بــوده و هســت. قانــون اساســی کشــور در قالــب ســه 
اصــل 3، 31 و 43، داشــتن مســکن مناســب را حــق 
ــت  ــا دول ــن مبن ــر ای ــرده و ب ــی تلقــی ک ــوار ایران هــر خان
مکلــف اســت، زمینــه تأمیــن ایــن نیــاز را مهیــا ســازد.
بــه مطرحشــده آمــار اســتناد بــه و اســاس ایــن بــر
جهــتاینکــههــرخانــوار،یــکواحــدمســکونیبــرای
ــک ســکونتداشــتهباشــد،بــازارمســکنکشــوربــای
میلیــونو371هــزارواحــدمســکونیکمبــودمواجــه
مســکن  محاســبه  بــرای  دیگــر  روش  یــک  اســت. 
ناشــی  بــه تقاضاهــای  بــرای عرضــه  موردنیــاز کشــور 
از ازدواج، درنظرگرفتــن تعــداد ازدواج هــای ممکــن در 
کشــور اســت. بــر همیــن اســاس، مطابــق بــا سرشــماری 
1395، حــدود 14 میلیــون نفــر مــردِ هرگــز ازدواج نکــرده 
در بــازه ســنی 10 ســال و بیشــتر در کشــور وجــود دارد 
ــر - حــدود  ــا احتســاب مرگ ومی ــا ســال 1405 - ب کــه ت
ســال   20 بــاالی  ســن  بــه  آن هــا  از  نفــر  میلیــون   12
خواهنــد رســید؛ بنابرایــن میــزانازدواجممکــندربیــن
ازدواج میلیــون 12 معــادل 1405 تــا 1395 ســالهای
اســتکــههــریــکنیــازبــهیــکواحــدمســکونیدارنــد.

مصرفبرقواحدهایمســکونی
از ســویی دیگــر، بــر اســاس بــرآورد آمــاری صورت گرفتــه 

یک ســال  حداکثــر  ظــرف  مکلف انــد  ســپس  شــوند؛ 
محــل  مالیاتــِی  امــور  ســازمان  بــه  فــوت،  تاریــخ  از 
ســکونِت متوفــی مراجعــه و در اظهارنامــه ای کــه بــه 
امــور  توســط ســازمان  و  شــکل فرم هــای مخصــوص 
هویــت،  بــه  مربــوط  اطاعــات  شــده،  تهیــه  مالیاتــی 

امــوال  فــوت،   مــکان متوفــی، وراث حیــن 
و دارایی هــا، بدهی هــا، هزینه هــای کفــن و 
دیــون  و  عبــادی  و  مالــی  واجبــات  و  دفــن 

متوفــی را ذکــر کننــد.
وراث طبــِق قانــون بــه ســه دســته تقســیم 

می شــوند:
پــدر،  از:  عبارتنــد  کــه  اول  طبقــه  وراث   .1

اوالد  اوالد  و  اوالد  شــوهر،  زن،  مــادر، 
2. وراث طبقــه دوم کــه عبارتنــد از: اجــداد، 

بــرادر، خواهــر و اوالد آن هــا
3. وراث طبقــه ســوم کــه عبارتنــد از: عمــو، 

عمــه، دایــی، خالــه و اوالد آن هــا 
طبــق  طبقــات،  ایــن  از  یــک  هــر  مالیــات 
دارایــی  بــه  باتوجــه  و  مشــخصی  مــاک 
بــه  ادامــه  متوفــی تعییــن می شــود کــه در 

می پردازیــم. آن  بررســی 
شــده  انجــام  خاطــر  ایــن  بــه  طبقه بنــدی  نــوع  ایــن 
اســت کــه میــزان مالیــات تعلــق گرفتــه بــه ارث هــر 
فــرد، باتوجــه بــه این کــه در کــدام طبقــه وراث قــرار 
طبقــه  وراث  مثــال  طــور  بــه  اســت؛  متفــاوت  دارد، 
اول می تواننــد پــس از پرداخــت 3 درصــد مالیــات، 
ســپرده های مجــاز بانکــِی متوفــی را بــه خــود انتقــال 
وراث طبقــه  بــرای  میــزان  ایــن  کــه  درحالــی  دهنــد؛ 
ســوم، 12 درصــد، یعنــی 4 برابــر مالیــات بــر ارث وراث 

طبقــه اول اســت.
در قانــون قدیــم مالیــات، بــرای محاســبه مالیــات بــر 
بــه  اظهارنامــه،  در  متوفــی  امــوال  کلیــه  بایــد  ارث، 
ــرای تمامــی امــوال،  صــورت کامــل، اظهــار و ســپس ب
یک جــا محاســبه می شــد، امــا در قانــون جدیــد، ایــن 
اجبــار وجــود نــدارد؛ لــذا وراث می تواننــد، بخش هــای 

از میــزان مصــرف واحدهــای مســکونی کشــور، مصــرف 
بــرق یــک واحــد مســکونی معمــوالً بــرای مصــارف عادی 
ــر ۵ کیلووات ســاعت اســت،  ــر براب ــر آبــی حداکث ــا کول ب
ــرق  ــا کولرهــای گازی، مصــرف ب ــی ب ــرای خانه های ــا ب ام
بیــن ۷ تــا ۱۰ کیلــووات ثبــت می شــود. البتــه ناگفتــه 
اوج  ســاعات  بــرای  مصــرف  میــزان  ایــن  کــه  نمانــد 
ایــن  غیــر  در  اســت؛  هم زمــان  اســتفاده  و  مصــرف 
صــورت در خیلــی از ســاعات روز ممکــن اســت مصــرف 

ــه یــک کیلــووات هــم نرســد. ــوار حتــی ب یــک خان

بنابرایــن،درشــرایطیکــهاتــاف1۵درصــدیشــبکه
توزیــعبــهمیــزانمصــرفبــرقواحدهــایمســکونی
میلیــون 1 بــرایســاخت کلــی بهطــور اضافــهشــود،
خانــه،بالــغبــر11۵0مــگاواتتــوانتولیــدبــرقنیــاز

اســت.
مشــهدی،  رجبــی  مصطفــی  راســتا،  همیــن  در 
ــه ســرمایه گذاری  ــا اشــاره ب ــرق، ب ســخنگوی صنعــت ب
میلیــون  یــک  موردنیــاز  بــرق  تولیــد  به منظــور  الزم 
اظهــار  جدیــد  مســکونی  واحدهــای  در  خانــوار 
می کند:»قطعــاًبــرایتأمیــنبــرقواحدهــایمســکونی،
تأمیــناعتبــارنیــازاســتکــهطبــقبرآوردهــایاولیــه،
ــر1۵ ــغب ــزیبال ــونمســکنچی ــرقیــکمیلی ــنب تأمی
هــزارمیلیــاردتومــانبــرآوردشــده،ســرمایهنیــازدارد«.
تــوان  مــگاوات   ۱۱۵۰ اضافه کــردن  اول،  نــگاه  در 

جداگانــه از امــوال را تعییــن تکلیــف کننــد، مالیــات 
آن هــا را پرداخــت کــرده و مابقــی را بــه زمــان دیگــری 
موکــول کننــد. البتــه تعلــل در رونــد انحصــار وراثــت 

تأثیــری در کاهــش مالیــاِت پرداختــی نــدارد.

چــهاموالــیشــاملمالیــاتبرارثنمیشــوند؟
بازخریــد  اخــراج،  خســارت  بــه  مربــوط  مطالبــات   .1
و  نشــده  اســتفاده  اســتحقاقِی  مرخصــی  و  خدمــت 

اجتماعــی بیمه هــای 
ــداز خدمــت  2. وجــوه بازنشســتگی و وظیفــه و پس ان

و مزایــای پایــان خدمــت
یــا  بیمــه  مؤسســات  توســط  پرداختــی  وجــوه   .3

رفرمــا کا
4. اموالــی کــه بــه مؤسســات دولتی وقف شــده اند

5. اثــاث منــزل محــل ســکونت متوفی
6. انــواع بیمه هــای عمــر و زندگی

7. خســارت فوت و دیه

چــرابایــدمالیــاتبرارثپرداخــتکنیم؟
از پرداخــت  قبــل  انتقــال ماتــرِک متوفــی  یــا  فــروش 

فــوت،  از  پــس  و  نیســت  پذیــر  امــکان  مالیــات 
ــام  ــه ن ــر منقــول ب ــان ســند امــوال منقــول و غی هم چن
کــه  طبیعی ســت  بنابرایــن  اســت؛  متوفــی  شــخص 
وراث، مادامــی کــه ســند تک برگــی امــوال را بــه نــام 
نخواهنــد  را  آن  فــروش  امــکان  باشــند،  نــزده  خــود 
داشــت. بــرای صــدور ســند بــه نــام وراث، پرداخــت 
ــات بــر ارث  مالیــات و دریافــت تســویبه حســاِب مالی

لزامی ســت. ا

مالیــاتمشــمولینقانــونقدیــمچقدراســت؟
بــرای ماتــرک بــا ارزش 50 میلیــون تومــان بــه بــاال نــرخ 

مالیــات بــه شــرح زیــر اســت:
اگــر وراث پــدر، مــادر، زن، شــوهر، فرزنــد و نوه باشــند، 
نــرخ مالیــات 35% کل ارزش ماتــرک می باشــد و اگــر 
پدربــزرگ، مادربــزرگ، بــرادر، خواهــر و یــا فرزنــدان 
آن هــا باشــند، مالیــات متعلقــه 45% اســت. چنان چــه 
وراث، عمــو، عمــه، دایــی، خالــه و یــا فرزنــدان آن هــا 

باشــند، مالیــات مربوطــه 65% خواهــد شــد.

مشــمولقانــونجدیــدهســتیمیــاقانونقدیم؟
در ســال 1395 قوانیــن مالیاتــی مربــوط بــه ارث دچــار 
تحــوالت عمــده ای شــد؛ در قانــون جدیــد نرخ هــا در 
بســیاری از مــوارد تعدیــل شــد و کاهــش یافــت. در 
و   1394 بــه ســال  مربــوط  فــوت  تاریــخ  کــه  مــواردی 
و  شــده  قدیــم  قانــون  وراث مشــمول  باشــد،  ماقبــل 
باشــد،  آن  از  بعــد  یــا   1395 فــوت ســال  تاریــخ  اگــر 
مالیــات وراث مطابــق نرخ هــا و قوانیــن جدیــد خواهــد 

شــد.

بــه  اشــاره  ضمــن  تــا  شــد  تــاش  نوشــتار  ایــن  در 
چیســتِی مالیــات بــر ارث، بــه برخــی از پرســش های 
مهــم در ایــن زمینــه پاســخ  داده شــود، امــا بی گمــان 
جزئیــات  دارای  و  گســترده  آن چنــان  موضــوع  ایــن 
نظــر  بایــد  مــوارد  از  بســیاری  در  کــه  بــوده  مختلــف 

شــوید. جویــا  را  مالیاتــی  متخصصــان 

بــرق  شــبکه  مگاواتــِی  هــزار   ۸۰ ظرفیــت  بــه  اســمی 
امــا  نمی شــود،  تلقــی  قابل توجهــی  مســئله  کشــور، 
اگــر بدانیــم در تابســتان ســال جــاری شــبکه بــرق بــا 
بــه ۱۵ هــزار مگاواتــی مواجــه شــده  کســری نزدیــک 
)یعنــی 5 هــزار مــگاوات بیشــتر از مصــرف بــرق بخــش 
کشــاورزی!( و در صــورت عــدم توجــه بــه ایــن مســئله 
ــد و مصــرف  ــرازی تولی ــه نات ــز ب ۱۱۵۰ مــگاوات دیگــر نی
واحدهــای  بــرق  تأمیــن  مســئله  می شــود،  افــزوده 

می کنــد. پیــدا  اهمیــت  مســکونی 
انرژیهــای از اســتفاده
بــرق تأمیــن بــرای تجدیدپذیــر

ز نیــا د ر مو
ــر همیــن اســاس، در شــرایطی  ب
واحدهــای  در  الزم  فضــای  کــه 
مهیــا  طبقــه  یــک  مســکونی 
شــود، می تــوان بخــش اعظمــی 
از ۱۱۵۰ مــگاوات تــوان موردنیــاز 
تأمیــن بــرق یک میلیون مســکن 
را از طریــق انــرژی تجدیدپذیــر 
تأمیــن کــرد. ازایــن رو، در حــال 
نصب شــده  ظرفیــت  حاضــر 
 ۹۰۳ ایــران  تجدیدپذیــر  انــرژی 
می شــود؛  بــرآورد  مــگاوات 
ایــن یعنــیاســتفادهازانــرژیتجدیدپذیــردرتأمیــن
بــرقیــکمیلیــونواحــدمســکونی،میتوانــدزمینــه
ــردرکشــور ــرقتجدیدپذی ــریتولیــدب افزایــشدوبراب

رابــهوجــودآورد.
ارزیابــیاقتصــادیبرقتجدیدپذیر

در شــرایطی کــه ســاخت یــک میلیــون واحــد مســکونی 
در  تجدیدپذیــر  انــرژی  مــگاوات   ۱۱۵۰ توســعه  بــا 
بــر  شــود،  دنبــال  طبقــه  یــک  مســکونی  واحدهــای 
اســاس بنــد »ی« تبصــره 15 قانــون بودجــه ســال 1400، 
ســاالنه دســت کم معــادل 8/7 میلیــون بشــکه نفــت 
از  ایــن،  بــر  عــاوه  شــد.  خواهــد  صرفه جویــی  خــام 
ــز  ــه جــو نی ــده ب ــن گازهــای آالین انتشــار 4/5 میلیــون ت

می شــود. جلوگیــری 
ــرژی  ــا ان ــاز بخواهــد ب ــرق موردنی ــزان ب ــن می ــر ای ــا اگ ام

بــه  نیــاز  شــود،  تأمیــن  )فتوولتائیــک(  خورشــیدی 
ازایــن رو،  بــود.  یــک ظرفیــت 1438 مگاواتــی خواهــد 
انــرژی  مــگاوات  یــک  ایجــاد  هزینــه  کلــی  به صــورت 
خورشــیدی بالــغ بــر 820 دالر تخمیــن زده می شــود. 
مســکن  میلیــون  یــک  تأمیــن  بــرای  براین اســاس 
دالر  میلیــارد   1/18 بــه  نیــاز  خورشــیدی،  انــرژی  بــا 
اعتبــار اســت. اگــر همیــن میــزان بــرق بخواهــد توســط 
از ســوخت هیدروکربــوری  اســتفاده  بــا  نیروگاه هایــی 
اعتبــار  دالر  میلیــارد   2/38 بــه  نیــاز  شــود،  تأمیــن 
خواهــد بــود. بدیــن ترتیــب کامــاً مشــهود اســت کــه 
مزایــای  بــر  عــاوه  تجدیدپذیــر  انــرژی  از  اســتفاده 
اقتصــادی  منظــر  از  آن  اجتماعــی  و  زیســت محیطی 

بــود. بهتــر خواهــد  بســیار 
جمعبندی

در ایــن نوشــتار بــه بیــان نحــوه تأمیــن بــرق موردنیــاز 
ســال  در  شــده  ایجــاد  مســکن  میلیــون  یــک  بــرای 
مشــهود  ذکرشــده  آمــار  اســاس  بــر  شــد.  پرداختــه 
بــرای  تجدیدپذیــر  بــرق  ظرفیــت  ایجــاد  کــه  اســت 
و  اقتصــادی  اثــرات  جدیــد،  مســکن  میــزان  ایــن 
ایــن  مــی آورد.  ارمغــان  بــه  را  اثربخشــی  اجتماعــی 
از  اســتفاده  فرهنگ ســازی  بــه  می توانــد  مهــم 
بــه  کمــک  اشــتغال زایی،  تجدیدپذیــر،  انرژی هــای 
تحقــق اهــداف توســعه پایــدار و جلوگیــری از اثــرات 
ــر از آن  زیســت محیطی مخــرب منجــرب شــود. مهم ت
منابــع  در  می تــوان  قابل توجهــی  میــزان  بــه  این کــه 
هیدروکربــوری )نفــت و گاز( صرفه-جویــی کــرد و ایــن 
داشــت.  آینــده محفــوظ  نســل های  بــرای  را  میــراث 
در انتهــا شــایان ذکر اســت میــزان انــرژی تجدیدپذیــر 
مصــرف  بــر  مــازاد  کــه  ســاعاتی  در  ایجادشــده 
مشــترکین خانگــی اســت، می توانــد بــه شــبکه بــرق 
مخــارج  بــرای  درآمدزایــی  محــل  و  شــود  فروختــه 
چه بســا  و  مســکن ها  ایــن  از  یــک  هــر  ماهیانــه 
اجرایی شــدن  نحــوه  ازایــن رو،  باشــد؛  آن  ســاکنین 
بــه  بســته  مهــم  ایــن  پیاده ســازی  ســازوکار  و 
شــکل گرفته  می توانــد  مربوطــه،  سیاســت های 
یــک  قالــب  در  مهــم  ایــن  اجرایی شــدن  شــاهد  و 

بــود.  تجدیدپذیــر  بــرق  بــا  مســکن  میلیــون 
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رضــا عامــری، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران بــا اشــاره بــه آمــار و ارقــام مهاجــرت نخبــگان در کشــور می گویــد: »۳۷ درصــد از دارنــدگان مــدال المپیادهــای دانش آمــوزی در بــازده 
زمانــی دهــه ۸۰ تــا ۹۰ مهاجــرت کردنــد.«

ایــن اســتاد دانشــگاه وقتــی می خواهــد دالیــل خــروج نخبــگان را از کشــور مــورد واکاوی قــرار دهــد، عملکــرد بــد دســتگاه های متولــی امــور نخبــگان را در رأس دالیــل مهاجــرت نخبــگان 
قــرار داده و می گویــد: »کاش چنیــن ارگان هایــی را نداشــتیم. بــه عنــوان مثــال المپیادهــای دانش آمــوزی کــه بــرای شناســایی نخبــگان و تشــکیل ســازمان نخبــگان برگــزار می شــود، بــه 
نظــر پروســه ناقصــی اســت. بــرای شناســایی نخبــگان ســرمایه گذاری می کنیــم و آن هــا را آمــوزش می دهیــم و آمــاده تولیــد علــم می کنیــم، امــا بــرای مهم تریــن بخــش کــه اســتفاده از 

نخبــگان در توســعه علمــی، فنــاوری و رفــع مســائل و معضــات کشــور اســت برنامه ریــزی مطلوبــی نداریــم«.
از نــگاه ایــن اســتاد دانشــگاه، نخبــه وقتــی ببینــد وجــودش در کشــور مــورد توجــه و اســتفاده نیســت و کشــورهای دیگــر هــم بــا زرنگــی بــرای بــردن آن هــا برنامــه دارنــد، بــه رفتــن فکــر 

می کنــد.
عامــری مهم تریــن علــت مهاجــرت نخبــگان را نداشــتن برنامــه جامــع بــرای بــه کارگیــری نخبــگان در حوزه هــای علمــی، فنــاوری و حتــی حوزه هــای تصمیم گیــری و تصمیم ســازی کشــور 
می دانــد و در ادامــه بــه عملکــرد بــد برخــی دانشــگاه ها و اعضــای هیئــت علمــی اشــاره می کنــد کــه محیــط را بــه گونــه ای بــرای فــرد نخبــه طــوری طراحــی می کننــد کــه احســاس کنــد، 

بایــد از کشــور بــرود و اگــر نــرود کار اشــتباهی کــرده و زندگــی ایــده آل آنجــا اســت.
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اجتمـــاعـی

دانشــگاه مکانی برای
ســاخت جامعه ای مطلوب؟

پروینساداتعلویزاده
کارشناسی جامعه شناسی 98  

محیاجعفریثانی
کارشناسی علوم سیاسی 98

اجتماعــِی  نظریه پــردازِ  و  فیلســوف  مــاس،  هابــر 
در  را  مطلــوب  جامعــه  یــک  تحقــق  معاصــر، 
جامعــه  ارتباطــی  کنش هــای  و  گفتمــان  شــکل گیری 
ارتباطــی  نظــام  یــک  واقــع شــکل گیرِی  می دانــد؛ در 
در ســطح جامعــه کــه افــکار در آن آزادانــه و بــه دور 
خــود  از  انتقادهــا  برابــر  در  و  شــود  بیــان  ســلطه  از 
فــردی،  اندیشــه ورزی  چــون  تحوالتــی  کنــد،  دفــاع 
ــه ارمغــان آورده و در نهایــت  ــری و ... را ب انعطاف پذی
قابــل  نکتــه  می شــود.  اجتماعــی  تکامــل  بــه  منجــر 
قــدرت  و  زور  فضــا،  ایــن  در  کــه  اســت  ایــن  توجــه 
ــده و  نیســت کــه تعییــن می کنــد، کــدام اســتدالل برن
ــر اســت کــه  ــده اســت؛ بلکــه اســتدالل بهت کــدام بازن

ماجراســت. فاتــِح 
ایــن فضــای گفتمانــی می توانــد خــود را در قالب هــای 
روزنامه هــا،  نشــریات،  نشســت ها،  چــون  مختلفــی 
کرســی های آزاداندیشــی، کافه هــا و ... جــای دهــد.

آیــا  کــه  اســت  ایــن  تأمــل  قابــل  مســئله  حــال 
و  ارتباطــی  کنــش  بســتر  کشــور،  دانشــگاه های 

اســت؟  آورده  فراهــم  را  گفتمانــی 
در حــال حاضــر در دانشــگاه های ایــران ۱۶۵۳ نشــریه 
فعــال وجــود دارد و هم چنیــن ســاالنه نشســت های 
دانشــجویان  از  بخشــی  می شــود.  برگــزار  متعــددی 
همــواره در پــی ایــن موضــوع هســتند کــه برنامه هــای 
مشــترک  هــدف  یــک  بــه  رســیدن  پایــه  بــر  را  خــود 
دنبــال  بــه  گونــه ای  بــه  و  برســانند  هماهنــگ  و 
شــکل گیری تفاهــم در ارتبــاط بــا یک دیگــر هســتند؛ 
بــه عنــوان مثــال مناظراتــی بــا حضــور افــکار موافــق 
و مخالــف موضوعــی برگــزار کــرده یــا جهــت برپایــی 
بــا تخصص هــای متفــاوت و  نشســتی، اشــخاصی را 

می کننــد. دعــوت  مرتبــط 
امــا بــا توجــه بــه ایــن مســئله کــه بخشــی از بودجــه 
می کنــد،  تامیــن  دولــت  را  دولتــی  دانشــگاه های 
علمــی  انجمن هــای  دانشــجویی،  تشــکل های  آیــا 
از  فــارغ  دانشــگاه،  داخــل  در  هنــری  فعــاالن  و 
محدودیــت و دخالــِت نهــاد دولــت فعالیــت می کننــد؟
در  کــه  برنامه هایــی  بررســی  بــا  ســوال  ایــن  پاســخ 
دســت  بــه  می شــود،  برگــزار  دانشــگاه ها  ســطح 
در  کــه  اســت  ایــن  بدیهــی  مســئله  امــا  می آیــد، 
صــورت شــکل گیری گفتمــان و فضــای ارتباطــِی آزاد 
می توانیــم بــه تفاهــم در آرا و اندیشــه هایمان برســیم 
و حلقــه گمشــده میــان جامعــه مدنــی و دولت هــای 
ایجــاد  دو  ایــن  میــان  پیونــدی  و  بازیابیــم  را  مــدرن 

کنیــم. 

*در یادداشــتی کــه خواندیــد، از منبــع ذیــل اســتفاده 
شــده اســت:

اثــر جــورج ریتــزر  کتــاب نظریه هــای جامعه شناســی 
ــی ــی از نشــر ن ــه ترجمــه هوشــنگ نایب ب

در آغــاز دولــت ســیزدهم، وزارت علــوم اعــام کــرد کــه 
هــزار صندلــی   200 و  میلیــون  یــک  حــال حاضــر  در 
البتــه  اســت؛  مانــده  در دانشــگاه های کشــور، خالــی 
و  پزشــکی  علــوم  هم چــون  رشــته هایی  گفــت  بایــد 
حقــوق، صندلــی خالــی نــدارد و  ظرفیــت آن تکمیــل 
شــده اســت. شــایان توجــه اســت کــه دانشــگاه های 
ــی  ــی خال ــا مشــکل صندل ــر ب ــادر و دانشــگاه های برت م
مواجــه نشــده اند؛ بلکــه پدیــده صندلــی خالــی بیشــتر 
کاربــردی،  علمــی  جامــع  پیام نــور،  دانشــگاه های  در 
دولتــی  دانشــگاه های  دیگــر  و  غیرانتفاعــی  آزاد، 
مانــدن  خالــی  دالیــِل  مهم تریــن  از  می شــود.  دیــده 
صندلی هــای دانشــگاه در چنــد ســال اخیــر می تــوان 

در  والدیــن  ناتوانــی  دانش آموختــگان،  بیــکاری  بــه 
جمعیــت،  کاهــش  دانشــگاه،  شــهریه های  تأمیــن 
ــا و توســعه کمــی دانشــگاه ها اشــاره کــرد.  شــیوع کرون
چــه بــا توســعه حــال در کشــورهای در دانشــگاهها

هســتند؟ روبــهرو مشــکاتی
در کشــورهای در حــال توســعه، دانشــگاه ها در ارائــه 
خدمــات بــا کمبــود منابــع مواجــه هســتند و بودجــه 
ــن  ــا وجــود ای ــرد. ب ــرار نمی گی ــار آن هــا ق کافــی در اختی
مســئله، متقاضیــان دانشــگاه نیــز فاقــد توانایــی مالــی 
توانایــی  بــا  حمایت کننــده  ســازمان های  و  هســتند 
مالــی اندکــی کــه در اختیــار دارنــد، نمی تواننــد حمایــت 
کافــی را از ایــن افــراد داشــته باشــند. بــا کمبــود منابــع، 
ایــن کشــورها افزایــش یافتــه  پدیــده فــرار مغزهــا در 
و  کمیــت  افــت  بــا  دانشــگاهی  نظــام  نتیجــه  در  و 
کیفیــت علمــی روبــه رو می شــود. الزم بــه ذکــر اســت 
توســط  دانشــگاه ها  درآمــد  از  عظیمــی  بخــش  کــه 
بــا کمبــود منابــع  منابــع عمومــی تأمیــن  می شــود و 
عمومــی، دانشــگاه ها ناچــار بــه یافتــن منبــع دیگــری 
بــرای کســب درآمــد می شــوند. دولــت از دانشــگاه ها 
بــا  دولــت همــراه  کنتــرل  ایــن  امــا  حمایــت می کنــد، 
قوانیــن دســت وپاگیری اســت کــه موجــب شــکل گیری 

می شــود.  دانشــگاه ها  در  منعطــف  غیــر  مدیریــت 
بــه طــور معمــول آموزش وپژوهــش در کشــورهای در 
دانشــگاه ها  چراکــه  اســت؛  برون گــرا  توســعه،  حــال 
طــی  را  ملــی  توســعه  فراینــد  از  جداگانــه ای  مســیر 
می کننــد و در نتیجــه ایــن مســئله آمــوزش دانشــگاهی 
همیــن  در  نمی شــود.  ارائــه  بــازار  نیــاز  بــا  متناســب 
راســتا توســعه نامــوزون بــه عنــوان یکــی از چالش هــای 
کــه  می شــود  آشــکار  توســعه،  حــال  در  کشــورهای 
فارغ  التحصیــان  نیامــدن  کار  بــه  آن  ســرانجام 
رواج  و  جامعــه  در  موجــود  مشــاغل  بــرای  دانشــگاه 

اســت.  مدرک گرایــی 
ــرای پژوهــش  ــی ب ــی، دانشــگاه محل ــاور آرمان در یــک ب
ــه الزم، جهــت کســب جایــگاه  و کســب دانــش و تجرب
شــغلی مناســب در جامعــه اســت، امــا در واقعیــت، این 
بــاور بــا موانــع اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی روبــه رو 
حــال  در  کشــورهای  در  دانشــگاه ها  چراکــه  اســت؛ 
متعــارض  باورهــای  و  ســنت ها  فشــار  تحــت  توســعه 

پرشــتاب  رقابت منــدی  و  درون  از  علمــی  توســعه  بــا 
جهانــی از بیــرون دســت و پنجــه نــرم می کننــد.  

ــامجموعــهگوناگونــی رویارویــیدانشــگاههایکشــورب
ازتهدیدهــا

تهدیدهــای  دارد  قصــد  نگارنــده  نوشــتار،  پایــان  در 
متعــددی کــه دانشــگاه های سراســر کشــور را هــدف 
قــرار داده، یــادآور شــود. توســعه بی رویــه مؤسســات 
بــه  توجــه  بــدون  دانشــگاهی  رشــته های  و  آموزشــی 
و  همــکاری  عــدم  مربوطــه،  تخصــص  بــه  بــازار  نیــاز 
عــدم  و  دانشــگاهی  متخصصــان  بــا  صنایــع  ارتبــاط 
نظــارت کامــل وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــر 
مؤسســات آمــوزش عالــی غیــر دولتــی از نظــر کیفــی و 
کمــی از جملــه ایــن تهدیــدات اســت. در حــال حاضــر 
و  مهارتــی  آمــوزش  نتوانســته اند  مــا  دانشــگاه های 
کارآفرینــی را جــدی بگیرنــد و در نتیجــه آن جامعــه 
را  شــغل  بــدون  فارغ التحصیــان  از  عظیمــی  ســیل 
در بــر گرفتــه و صرفــا برخــی از رشــته های خــاص کــه 
اشــتغال زا و درآمــدزا هســتند، مــورد اســتقبال جوانــان 

می گیــرد.  قــرار 
کامآخر

بــه تغییــر و تحــول  ایــران نیــاز  نظــام دانشــگاهی در 
اساســی دارد و بایــد بــه صــورت تدریجــی بــه ســمت 
فراینــد  ایــن  اگــر  کنــد.  کارآفرینــی حرکــت  و  مهــارت 
نگرانــی  نیســت  الزم  دیگــر  شــود،  طــی  درســتی  بــه 
درخصــوص تعطیلــی برخــی از دانشــگاه ها، افزایــش 
دانش آموختــگان  افزایــش  دانشــگاهی،  شــهریه های 
بیــکار و رواج مدرک گرایــی در جامعــه داشــته باشــیم. 

*در یادداشــتی کــه خواندیــد، از منابــع ذیــل اســتفاده 
شــده اســت:

رمضانــی، رضــا، مشــکات کنونــی دانشــگاه ها و نظــام 
برنامــه  و  پژوهــش  فصلنامــه  کشــور،  علمــی  توســعه 

ریــزی در آمــوزش عالــی، شــماره 25، پاییــز 1381
مدهوشــی، مهــرداد، نیــازی، عیســی، بررســی و تبییــن 
فصلنامــه  جهــان،  در  ایــران  عالــی  آمــوزش  جایــگاه 
 ،4 ایــران، ســال دوم، شــماره  عالــی  آمــوزش  انجمــن 

1389 بهــار 
خبربان

دانشــگاه های بدون دانشــجو، دانشــجویان بدون شغل
درتحلیــلپدیــده»صندلیخالیدانشــگاهها«:

دربــابکنشگریو
سازِ مخالفگفتمانســازیدربســتردانشگاهی

نگاهــیبــهحــقاعتراضدرجامعهدانشــگاهی

هنگامهالهیفرد
کارشناسی حقوق ۹۷ 

از کودکــی در گوشــمان خوانده انــد کــه »خواهــی نشــوی 
رســوا، هم رنــگ جماعــت شــو« و اکنــون کــه ســال های 
ســال از آن روزهــای بی دغدغــه کودکی مــان می گــذرد، 
کــدام یــک از مــا بــا ناهم رنگی هایمــان قــدم در مســیر 
رســوایی گذاشــته ایم؟ مــا بــه عنــوان عضــو خــردی از 
جامعــه جهانــی، در محیطــی زندگــی می کنیــم کــه بــا 
انــواع و اقســام تفاوت هــا در زمینه هــای مختلــف فــردی، 
می شــویم؛  مواجــه  عقیدتــی  و  رفتــاری  شــخصیتی، 
یــک  در  نفــر  میلیون هــا  هم رنگــی  تفاصیــل،  ایــن  بــا 
جامعــه بــه ســختی قابــل تصــور خواهــد بــود. ابــراز و 
بــه طــور متقابــل پذیــرش ایــن تفاوت هــا و اختافــات 
جزئــی  بلکــه  نیســت،  ضعــف  نشــان دهنده  تنهــا  نــه 
تفکیک ناپذیــر از یــک جامعــه پویــا و رو بــه رشــد اســت 
کــه می بایســت مــورد توجــه اقشــار مختلــف قــرار گیــرد. 
بــه  نوجوانــی  از  عبــور  پــل  عنــوان  بــه  دانشــگاه، 
نقشــی  افــراد  شــخصیت  شــکل گیری  در  بزرگســالی، 
غیرقابــل انــکار ایفــا می کنــد و عــده ای بــر ایــن باورنــد کــه 
تأثیــر فاعلیــت دانشــجویان در محیــط دانشــگاه بــر ایــن 
نــوع از رشــد اجتماعــی، اگــر بیشــتر از فراگیــری مباحــث 
کــه  امــروزه  بــود.  نخواهــد  کم تــر  نباشــد،  تئوریــک 
دانشــگاه و دانشــگاهیان بــه نوعــی مظهــر فرهیختگــی، 
دانایــی و آگاهــی شــناخته شــده اند، در برابــر انتظــارات 
جامعــه بــه گونــه ای مســئول اقنــاع اذهــان نیــز دانســته 

می شــوند. 
از قشــر تحصیل کــرده  امــروزه  انتظاراتــی کــه  از  یکــی 
و  حقــوق  خصــوص  در  آگاهــی  کســب  مــی رود، 
از  عضــوی  عنــوان  بــه  مــردم  اساســی  آزادی هــای 
را  جامعــه  اگــر  اســت.  آن  نشــر  و  مدنــی«  »جامعــه 
بســتری  در  کــه  بگیریــم  نظــر  در  انســانی  گروه هــای 
مشــترک – علی رغــم تمامــی تفاوت هــا –  همــواره بــا 
یک دیگــر در تعامل انــد، جامعــه مدنــی را می بایســت 
آن  اجــزای  تمامــی  کــه  دانســت  اجتماعــی  ســاختاری 
مبتنــی بــر قانــون اســت و شــکاف بیــن دولــت و ملــت 

ــر می شــود )حقــوق و جامعــه  توســط نهادهــای مدنــی پ
مدنــی، جــواد عزیــزی(. الزمــه یــک جامعــه مدنــی کــه 
غایــت آن تنظیــم روابــط بــه ایده آل تریــن شــکل ممکــن 
اســت، عاوه بــر وجــود مجموعــه ای از قوانیــن، اعطــای 
حقــوق مدنــی بــه اعضــای جامعــه و هم چنیــن تصویــب 
قوانیــن در راســتای تأمیــن ایــن حقــوق اســت؛ بــه نحــوی 
ــارات و آزادی هــای هیچ یــک از  کــه وســعت قلمــرو اختی
ایــن دو گــروه )دولــت و ملــت( موجــب ویرانــی بنیادهــای 

اساســی جامعــه نشــود. 
یکــی از ایــن حقــوق مدنــی کــه بــه واســطه حضــور در 
یــک جامعــه مدنــی و دموکراتیــک می بایســت بــه آن 
توجــه شــود، حــق اعتــراض و بیــان مطالبــات اســت. ابراز 
اندیشــه ها و نقــد وضعیــت موجــود، موتــور پیش راننــده 
اجتماعــی،  مختلــف  زمینه هــای  در  سیاســت ها 
سیاســی و اقتصــادی اســت. انباشــت مطالبــات و عــدم 
توجــه بــه آن هــا، ولــو در متمدن تریــن جوامــع، می توانــد 
ــه برخوردهــای ناســالم اجتماعــی و اعتراضــات  منجــر ب
تخریبــی و غیرمدنــی شــود کــه تبعــات بلندمــدت و گاه 

ــه همــراه خواهــد داشــت.  ــی ب ــل جبران غیرقاب
از طــرق بیــان مطالبــات و ابــراز اندیشــه های مخالــف، 
شــرکت در راهپیمایی هــا و تشــکیل اجتماعــات اســت 
جمهــوری  اساســی  قانــون   ۲۷ اصــل  موجــب  بــه  کــه 
مبانــی  بــه  مخــل  آن کــه  شــرط  »بــه  ایــران،  اســامی 
حمــل  عــدم  شــرط  بــه  هم چنیــن  و  نباشــد«  اســام 
ســاح، بامانــع شــناخته شــده اســت. عمومــاً دولت هــا 
ــه پذیــرش ســایق مختلــف در امــور سیاســی  ــی ب تمایل
اندیشــه ها  تنــوع  ظهــور  جــواز  اعطــای  و  اجتماعــی  و 
نمی دهنــد؛  نشــان  خودجــوش  رفتارهــای  قالــب  در 
فضــای  در  نابهنجــاری  بــروز  از  جلوگیــری  لــذا جهــت 
بــه  نســبت  مــردم  آگاهــی  ارتقــاء  جامعــه،  سیاســی 
حقــوق اساســی فــردی و اجتماعــی خــود و هم چنیــن 
اســتفاده از راهکارهــای قانونــی در راســتای ایــن حقــوق، 
ــه آن  موضوعــی اســت کــه جامعــه دانشــگاهیان بایــد ب

توجــه ویــژه ای نشــان دهــد. 
جملــه  از  کشــورهایی  در  دانشــجویی  جنبش هــای 

هــدف  بــا  کشــورها  دیگــر  و  آلمــان  آمریــکا،  فرانســه، 
بــا  مبــارزه  و  دولــت  سیاســت های  بــا  مخالفــت 
 ۱۹۷۰ و   ۱۹۶۰ دهه هــای  در  موجــود  تبعیض هــای 
هم چنیــن،  کــرد.  جلــب  خــود  بــه  را  زیــادی  توجــه 
در  دانشــگاهیان  و  دانشــجویان  پررنــگ  مشــارکت 
بین المللــی،  و  داخلــی  سیاســی  متعــدد  رویدادهــای 
مســائل  و  نــژادی  تبعیــض  سیاســت های  جملــه  از 
میــزان  نشــان دهنده  امــروز  بــه  تــا  زیســت محیطی، 
نقش آفرینــی  و  حضــور  اهمیــت  و  آ ن هــا  تاثیرگــذاری 

اســت.  مختلــف  عرصه هــای  در  قشــر  ایــن 
در  بنیادیــن  عنصــری  عنــوان  بــه  دانشــگاهی  جامعــه 
کســب  بــه  موظــف  نه تنهــا  جامعــه،  پیشــرفت  رونــد 
راهکارهــای صحیــح  ایــن حقــوق،  بــه  نســبت  آگاهــی 
اســتفاده از آن  و البتــه نشــر ایــن آگاهی هــا اســت، بلکــه 
در ایــن راســتا می بایســت روش هــای نقــد هدفمنــد و 
تفکــر انتقــادی را نیــز بیامــوزد. در یــک جامعــه مدنــی، 
اعتــراض، ضمانتــی بــرای پیشــرفت و بهبــود وضعیــت 
شــناخته می شــود. اعضــای هــر جامعــه، موضــوع اصلــی 
طــرح و اجــرای سیاســت های اتخاذ شــده توســط دولــت 
هســتند و رضایــت و یــا عــدم رضایــت آن هــا، موفقیــت 
دولــت در رســیدن بــه اهــداف یــک جامعــه آرمانــی را 
آتنــی  ضرب المثلــی  کــه  همان طــور  می ســازد؛  نمایــان 
ــی فقــط کســی  می گوید:»کفــش را کفــاش مــی دوزد، ول
ــا  ــد کجــای کفــش، پ ــد بگوی ــه آن را می پوشــد می توان ک

می زنــد«.  را 
ملــت،  اساســی  حقــوق  بــه  دولت هــا  بی توجهــی 
دیگــر،  متعــدد  محدودیت هــای  و  اجرایــی  خاءهــای 
همگــی موانعــی غیرقابــل انــکار در مســیر دســت یابی 
بــه بهــره وری حداکثــری از ایــن حــق اســت؛ بــا این حــال، 
تــاش دانشــگاهیان در جهــت یافتــن راه حــل و حتــی در 
مــواردی اصــاح امــور، راه گشــای عبــور از وضــع فعلــی و 

بهبــود شــرایط اســت.
امیــد اســت کــه دانشــجویان امــروز بــا الگوبــرداری از 
شــهدای شــانزدهم آذرمــاه قــدم در مســیر بی انتهــای 

پیشــرفت و بهــروزی بردارنــد. 



بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از ران فــور، طــی هفته هــای اخیــر دانشــجویان دانشــگاه خصوصــی ســانتا کارا در ایالــت کالیفرنیــا آمریــکا، اعــام کردنــد 
کــه بــا مشــکات روحــی و روانــی دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد.

در حــال حاضــر فشــارهای روانــی در میــان دانشــجویان ایــن دانشــگاه افزایــش یافتــه اســت؛ چراکــه اخیــرا ۳ نفــر از دانشــجویان ایــن دانشــگاه فــوت 
کره انــد و همکاســی های آنهــا اعــام کرده انــد کــه مــرگ ۲ نفــر از آنهــا بــر اثــر خودکشــی بــوده اســت.

دانشــجویان ایــن دانشــگاه اعــام کردنــد: خدمــات ســامت روان کــه توســط دانشــگاه آنهــا ارائــه می شــود، کافــی نیســت. برخــی از آنهــا گفته انــد، 
زمانــی کــه می خواســتند ازبخــش خدمــات مشــاوره دانشــگاه وقــت مشــاوره بگیرنــد، بــه آنهــا گفتــه شــده کــه نوبــت آنهــا ۲ تــا ۳ مــاه دیگــر اســت.

ــه  ــون ب ــم کــرد کــه تاکن ــوان »دادخواســت مشــاوره در بحــران« تنظی ــات، یکــی از دانشــجویان دانشــگاه نامــه ای را تحــت عن ــن اتفاق در راســتای ای
امضــای ۱۱ هــزار نفــر رســیده اســت.

در ایــن نامــه آمــده اســت:«در عــرض کمتــر از یــک مــاه، جامعــه دانشــگاهی ســانتاکارا شــاهد ســه مــرگ تراژیــک بــوده اســت. در همیــن مــاه مــا 
انتظــار داشــتیم کــه در تمامــی کاس هــای خــود حضــور پیــدا کنیــم. ســانتاکارا دانشــگاه بــزرگ نیســت و حتــی یــک مــرگ در آن نیــز نمی توانــد دیگــر 

دانشــجویان را تحــت تاثیــر قــرار ندهــد. مــا ترســیده ایم. حرفــی بــرای گفتــن نداریــم و دانشــجویان از محیــط دانشــگاه فــرار می کننــد«.

تراژدیخودکشیدانشجویاندریکدانشگاهآمریکایی

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شمارۀ هشتاد و دوم / نیمۀ اول آذر 51400
نگـــاه ویـژه

خاموشــیِ دانشــگاهیان در سایه خاموشیِ 
روشن فکران... 

شادیاسعدی
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بــا  آشــنا،  عبارتی ســت  دانشــجویی«،  »جنبش هــای  مقدمــه: 
مفهومــی عظیــم و نقشــی قدرتمنــد کــه اســاِس تحــوالت سیاســی، 
نقــاط  در  حســاس  زمانــِی  برهه هــای  در  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
پویــا، در  کنــش ورِی  ایــن  امــا  اســت،  بــوده  مختلــف جغرافیایــی 
و  تحلیل گــران  از  برخــی  اســت.  باختــه  رنــگ  اخیــر  ســال های 
کارشناســان، ایــن رنگ باختگــی و انفعــال را نتیجــه رخــوت و بــه 
جریانــات  یعنــی  جنبش هــا،  ایــن  فکــری  پشــتوانه  حاشــیه رفتِن 
روشــن فکری، می داننــد کــه ســبب شــده دانشــگاهیان از وقایــع 
کشــور و جامعــه دور مانــده یــا در واکنــش بــه آن ســکوت پیشــه 

کننــد. 
ــا دکتــر علی رضــا آزاد، عضــو  مصاحبــه پیــش رو گفت و گویی ســت ب
هیئــت علمــی دانشــکده الهیــات و رئیــس اندیشــکده دانشــگاه 
ــود جنبش هــای  ــل رک ــون تاریخچــه و دالی فردوســی مشــهد، پیرام
ــان روشــن فکری  ــا خــاء گفتمــان و جری ــاط آن ب دانشــجویی و ارتب

ــه می شــود. ــع اتفاقی ــان وقای ــم مخاطب کــه تقدی

بــاتوجــهبــهتجربــهجهانــی،آیــاجنبــشدانشــجوییبــهمعنــی
آنچــهدرایــرانجریــاندارددرســایرنقــاطجهــانهــموجــوددارد؟
وایــنمجموعههــا،کارکــردیمشــابهنظایــرایرانــیخــوددارنــدیــا

خیــر؟
جنبش هــا و تشــکل های دانشــجویی عمدتــاً محصــول دهــه 1960 
و 1970 هســتند. ایــن جنبــش هــا تــا بــه امــروز در سراســر جهــان، 
دانشــجویی  هــای  تشــکل  کرده انــد.  تجربــه  را  زیــادی  تغییــرات 
نقــاط جهــان،  و چــه در ســایر  ایــران  در  ادوار گذشــته، چــه  در 
رویکرد هــای چــپ و ضــد امپریالیســتی داشــتند. در ایــران در زمــان 
شــاه و هم چنیــن در دوران پــس از انقــاب، بــه دلیــل عــدم وجــود 

جنبش هــای  باقــدرت،  احــزاب 
نقــش  حــدودی  تــا  دانشــجویی 
در  می کردنــد؛  بــازی  را  احــزاب 
حالــی کــه امــروزه ایــن کارکردشــان 
تضعیــف و کارکــرد صنفــی و علمــی 

شــان تقویــت شــده اســت.
پیشــگام  همــواره  دانشــجویی  جنبش هــای  جهــان،  سراســر  در 
تحــوالت جــاری جامعــه  نقــد  آینــده،  و رصــد  بوده انــد  تحــوالت 
امــروزه جنبش هــای  امــا  دادنــد  مــی  قــرار  کار خــود  را ســرلوحه 
دانشــجویی نــه فقــط در ایــران، بلکــه در کل دنیــا ایــن کارکــرد را تــا 
حــدودی از دســت داده انــد؛ بــه طــور مثــال حــدود 30 ســال پیــش 
در کــره جنوبــی، هــر هفتــه تجمعــات دانشــجویی شــکل می گرفــت، 
ــز  ــه صــورت ســاالنه نی ــن تجمعــات حتــی ب امــا در حــال حاضــر ای
ــا  شــکل نمی گیرنــد. در ســایر نقــاط جهــان هم چــون آمریــکا و اروپ
نیــز بــه همیــن ترتیــب اســت و در ایــران نیــز ایــن کارکرد هــا تغییــر 
پیــدا کردنــد؛ چراکــه نقــش دانشــگاه و جایــگاه سیاســت و جامعــه 
دگرگــون شــده اســت و مهم تــر آن کــه شــیوه مشــارکت مردمــی 
اســت. جنبش هــای  کــرده  تغییــر  نیــز  تصمیمــات حکومتــی  در 
دانشــجویی کــه پیشــرو تحــوالت بودنــد، اکنــون پــس رو هســتند و 
ــاً اهرم هــای فشــار  ــران عمدت ــژه در ای ــه وی ــن جنبش هــا ب ــروزه ای ام
جریان هــای سیاســی خــارج از دانشــگاه در قالــب بخشــی از افــکار 
عمومــی هســتند؛ و نــه پیشــگام تولیــد فکــر و جریــان تحول خــواه.
هســتهاولیــهجنبــشدانشــجوییدرایــرانازچــهزمانــیشــکل

گرفــت؟
ــان  ــه شــاخه جوان ــوده کــه وابســته ب ــه دانشــجویی حــزب ت اتحادی
ــرد  ــران شــکل می گی ــود، در حــدود دهــه 1320 در ای ــوده ب حــزب ت
آن  دنبــال  بــه  و  ملی-مذهبــی  ملی گــرا،  تشــکل های  ســپس  و 
پیــرو  دانشــجویان  عنــوان  بــا  بعدهــا  کــه  مذهبــی،  دانشــجویان 
حقیقــت  در  می شــوند.  ایجــاد  می شــوند،  شــناخته  امــام  خــط 
جنبش هــای دانشــجویی در ایــران هیــچ گاه مســتقل نبودنــد. از 
قبــل انقــاب تــا امــروز نفــوذ جریان هــای خــارج از دانشــگاه و حتــی 

خــارج از کشــور بــر تشــکل های دانشــجویی هویداســت. 
می کنــم  پیشــنهاد  مخاطبــان  بــه 
و  زمینه هــا  از  اطــاع  جهــت 
جنبش هــای  تاریخــی  کارکردهــای 
ــه کتاب هــای »تاریــخ  دانشــجویی، ب
از  ایــران«  دانشــجویی  جنبــش  
حســین قویــدل  معروفــی و »جنبــش 

کننــد.  مراجعــه  کریمیــان  علی رضــا  اثــر  ایــران«  در  دانشــجویی 

میــزانتأثیــرجنبــشدانشــجوییبــرپیــروزیانقــاباســامیرا
میبینیــد؟ چگونــه

مــن گمــان می کنــم بــه همــان میــزان کــه مرجعیــت و روحانیــت در 
رأس هــرم انقــاب، پایه گــذاران و پیشــبران اصلــی انقــاب بودنــد، 
درقاعــده ایــن هــرم، دانشــگاهیان بیــش از حوزویــان در شــکل گیری 
انقــاب مؤثــر بودنــد؛ در ســطح رهبــران، حوزویــان تأثیــر بیش تــری 
داشــتند و در ســطح عمومــی، شــاید ســهم دانشــجویان در ایــن 

پیــروزی بیش تــر از ســایر اقشــار بــود. 
در قالــب خاطــره ای از مرحــوم دکتــر شــریعتی ایــن مســئله را بازتــر 
ازغــدی  رحیم پــور  حیــدر  حــاج  مرحــوم  خدمــت  روزی  می کنــم؛ 
ــر شــریعتی  ــد:»روزی دکت ــد و گفتن ــه مــن کردن ــم؛ ایشــان رو ب بودی
بــه منــزل مــا آمــد و روی همیــن صندلــی کــه شــما هم اکنــون در ایــن 
اتــاق بــر آن نشســته اید، نشســت. او می گفــت کــه »در زنــدان مــرا 
شــاق می زدنــد تــا مقــام وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی را بپذیــرم، 
ــر  ــد مــن زی امــا نمی پذیرفتــم؛ چراکــه می دانســتم آن هــا می خواهن
پرچم شــان قــرار بگیــرم، تــا جنبش هــای دانشــجویی تــا 50 ســال 
در ایــن کشــور خفــه شــوند«. آن هــا می خواســتند نشــان دهنــد 
کســی کــه پرچــم دار جنبــش دانشجویی ســت، زیــر بیرق شــان آمــده 
و دانشــگاهیان دیگــر امیــدی بــرای مبــارزه بــا رژیــم شاهنشــاهی 

یــا پایــان روشــن فکرِی  از پایــان عصــر روشــن فکری در جهــان و 
روشــن فکران  حتــی  می گوینــد.  ســخن  کشــور  داخــل  در  دینــی 
ســکوالر نیــز نــه آن چنــان فروغــی در جامعــه دارنــد و نــه آن چنــان 

دانشــگاه. در  جایگاهــی 
اتفاقاتــی کــه در دهــه اول انقــاب رخ داد، جنبش هــای دانشــجویی 
را از جهــت ضــد امپریالیســتی و چپ گرایــی تغییــر داد و امــروزه 
جنبش هــای دانشــجویان تــا حــد زیــادی لیبــرال هســتند؛ در عیــن 
این کــه جریانــات مذهبــی بانفــوذی در میــان دانشــجویان دیــده 
می شــود، امــا بخــش عظیمــی از دانشــجویان ســویه های راســت 
لیبــرال را ترجیــح می دهنــد. ایــن اتفاقــی نیســت کــه در ســطح 
ایــن شــدت و حــدت رخ داده باشــد؛ کمــا این کــه در  بــا  جهــان 
واژه هــای راســت و چــپ در ادبیــات سیاســی ایــران نیــز ایــن نکتــه 

را بــه وضــوح می بینیــد. 
تغییــر جایــگاه در ادبیــات راســت و چــپ در ایــران بــه ایــن صــورت 
امپریالیســتی،  ضــد  رویکردهــای  چــپ،  رویکرد هــای  کــه  اســت 
ــراد،  ــا امــروزه بســیاری از اف ــوده، ام ــی و ضــد غــرب ب ضــد آمریکای
جریانــات چــپ یــا اصاح طلــب را غرب گــرا بــه شــمار می آورنــد. 
از ســویی دیگــر جریــان راســت کــه در ادبیــات سیاســِی جهــان بــه 
داشــتند،  و ضدسوسیالیســتی  جریانــی ضدکمونیســتی  معنــای 
کرده انــد.  پیــدا  را  متفاوتــی  و  معکــوس  کارکردهــای  ایــران  در 
جنبش هــای دانشــجویی نیــز تغییــر ماهیــت دادنــد و از رویکــرد 
چپ گــرا بــه رویکــرد  راســت گرا متمایــل شــدند. اغلــب روشــن فکران 
قبــل از انقــاب هم چــون جــال آل احمــد، چپ گــرا بودنــد، امــا 
دارنــد  معکــوس  رویکردهــای  روشــن فکران  اصلــی  بدنــه  امــروزه 
و خواهــاِن جهانی شــدن و پیوســتن بــه فضــای مــدرن جهانــی و 

لیبــرال هســتند.  اجــرای سیاســت های 
حاکمیــت  ســنگین  دخالت هــای 
دانشــجویی  جنبش هــای  در 
بــه  و  انقــاب  اول  دهه هــای  در 
ویــژه اتفاقاتــی کــه بــه 2 خــرداد و 
رویدادهــای پــس از آن نظیــر تیــر 

78 و نظایــرش ختــم شــد، بــه انشــقاق در جنبش هــای دانشــجویی 
انجامیــد. روشــن فکری بــه معنــای ســنتِی آن، دیگــر نــه مطــرح 
اســت و نــه مقبــول؛ و جنبش هــای دانشــجویی نیــز ارتباطشــان را بــا 
فضاهــای روشــن فکری در ایــن قالــب و انتظــارات تعریــف می کننــد.

آیــاموافقیــدکــهیکــیازمســائلیکــهســببرکــودورخــوتدر
شــده، امــروزی دانشــجویی جامعــه جنبشهــای و کنشگــری
بیتفاوتــیاجتماعــیوتمرکــزنســلجــوانبــهمســائلفــردیو

اســت؟ شــخصی
افــزون  ایــن مســئله را می  تــوان در توســعه روز  بلــه. ریشــه های 
اومانیســم و فردگرایی در سراســر جهان و رســیدن امواج اومانیســم 
از غــرب بــه شــرق جهــان پیــدا کــرد. آن چــه امــروزه بیــش  از هرچیــز 
بــرای افــراد اهمیــت دارد، حــق فــردی و تعییــن سرنوشــت شــخصی 
ــه نتیجــه آن، کوچــک شــدِن واحدهــای اجتماعــی اســت  اســت ک
کــه بنــده از آن بــه »ذبــح مــا در پــای مــن« و »افــول من هــای بــزرگ 
آن کــه کم تــر  نتیجــه  تعبیــر می کنــم.  رشــد من هــای کوچــک«  و 
می بینیــم در جامعــه امــروزی مفهــوم »مــن بــه عنــوان یــک ایرانــی« و 
»مــن بــه عنــوان یــک دانشــگاهی« بــر »مــن فــردی« غلبــه پیــدا کنــد. 
بــرای  شــاید هزینه هــای هنگفــت تحــول خواهی هــای اجتماعــی 
افــراد و ناامیــدی از نتایــج تحــول خواهی هــای گذشــته و محاســبه 

هزینــه و فایــده ایــن تاش هــا ســبب ایــن تغییــر شــده باشــد.
ایــران، بلکــه در سراســر نقــاط جهــان  ایــن مســئله نــه تنهــا در 
رخ داده اســت. اتفاقــی هماننــد وقــوع انقاب هــای دهــه 1960 و 
1970 در ایــران، کشــورهای آمریــکای جنوبــی، شــمال آفریقــا و... 
هویت هــای  و  بــزرگ  من هــای  هنــوز  کــه  برمی گــردد  زمانــی  بــه 
اجتماعــی رنــگ نباختــه بــود. تکــه تکــه شــدِن ایــن هویت هــای 
ــول جنبش هــای  ــاً ســبب اف ــد من هــای کوچــک طبیعت کان و تولی
بوروکــرات و نظایــر آن  عمیــق و فراگیــر می شــود و ســاختارهای 

جایــش را مــی گیرنــد. 

چــهمیــزانازعــدماســتقبالازگفتمــانانتقــادیوجنبشهــای
وجــود بــه دانشــجویی جامعــهی ســطح در تحولخــواه

برمیگــردد؟ اجتماعــی و سیاســی محدودیتهــای
وجــود محدودیت هــای سیاســی و اجتماعــی نیــز عاملــی جــدی 
اســت، امــا مــن تغییــر هویــت و ماهیــت جنبش هــای دانشــجویی 
کــه  زمان هایــی  برخــی  در  چراکــه  می دانــم؛  مهم تــری  عامــِل  را 
شــگرفی  اتفاقــات  نداشــته،  وجــود  نیــز  سیاســی  محدودیــت 
کــه  کســانی  اســت.  نــداده  رخ 
عامــل  را  محدودیت هــا  وجــود 
تضعیــف جنبش هــای دانشــجویی 
از  بیــش  شــاید  می داننــد، 
داده انــد.  ضریــب  آن  بــه  واقــع، 
دســِت  کــه  عرصه هایــی  در  آیــا 
موانــع  و  بــود  بــاز  دانشــگاهیان 
مــن  بودیــم؟  کننــده ای  خیــره  تحــوالت  شــاهد  نداشــت،  وجــود 
توســط  اعمال شــده  محدودیت هــای  نمی کنــم.  فکــر  طــور  ایــن 
باالدســتی ها حتمــا مؤثــر بــوده، امــا مــن آن را مهم تریــن عامــل 

نمی دانــم.  پایین دســتی ها  افــول 
اساســاً در جوامــع شــرقی، حکومت هــا بســیار قدرتمنــد و اثرگــذار 
این چنیــن  در  نیــز  انقاب هــا  نســبت  همــان  بــه  امــا  هســتند، 
ســاختارهایی بیش تــر بــه وقــوع پیوســته اســت. مگــر در زمــان شــاه 
محدودیتــی وجــود نداشــت؟ آیــا ســاواک نبــود؟ پــس چــرا و چگونــه 

نداشــته باشــند«. 
کنشگــریدرقالــِبجنبــشدانشــجوییرادرســالیانپــساز

ارزیابــیمیکنیــد؟ انقــابچگونــه
فعالیت هــای  اوج  دوره  انقــاب،  پیــروزی  از  پــس  ماه هــای  در 
دانشــجویی بود؛ یکی از خویشــاوندان که در آن دوران دانشــجوی 
دانشــگاه فردوســی بودنــد، تعریــف می کننــد کــه در حیــاط وســیع 
دانشــکده ادبیــات ســابق، کــه امــروزه بــه عنــوان جهــاد دانشــگاهی 
در ســه راه ادبیــات شــناخته می شــود، جــای ســوزن انداختــن نبــود؛ 
حیــاط پــر بــود از بســاط هایی کــه تشــکل های مختلــف دانشــجویی 
بــه راه انداختــه بودنــد و تشــکل خــود را تبلیــغ کــرده و نشــریات و 

ــد. ــوار کاســت می فروختن ن
انقــاب فرهنگــی، تعطیلــی دانشــگاه ها و بــه ویــژه تســخیر ســفارت 
آمریــکا توســط دانشــجویان پیــرو خــط امــام تحــول عظیمــی را در 
جنبش هــای دانشــجویی رقــم زد و ماهیــت ایــن جنبش هــا را تــا 
دانشــجویان  و  دانشــجویان چپ گــرا  داد.  تغییــر  زیــادی  حــدود 
مذهبــی تــا قبــل از ایــن تحــوالت، جهــت ســرنگونی شــاه پیوند هــای 
محکمــی بــا یک دیگــر داشــتند، امــا بــه مــرور زمــان در جنبش هــای 

دانشــجویی تفکیــک  و تفرقــه  ایجــاد شــد.
طبیعتــاً حاکمیــت وقــت نیــز در ایــن تغییــرِ جهت هــا بی تأثیــر نبــود؛ 
اســتعفای مهنــدس بــازرگان پــس از تســخیر ســفارت آمریــکا، از 
جملــه اتفاقاتــی بــود کــه تأثیــر زیــادی بــر جنبش هــای دانشــجویی 
داشــت. هم چنیــن جنــگ تحمیلــی و ســایر عوامــل، همگــی ســبب 
شــد کــه جنبش هــای دانشــجویی بــه حاشــیه رود و کم فــروغ شــود 
و از کارکــرد اصلــی اش یعنــی نقــد حکومــت در قبــل از انقــاب 
بــه تأییــد حکومــت پــس از انقــاب 
همیــن  در  دهــد.  ماهیــت  تغییــر 
ــه  راســتا جنبش هــای دانشــجویی ب
چــون  مســائلی  بــا  مبــارزه  ســمت 
فقــر و فســاد تغییــر جهــت دادنــد 
ــن  ــز ای ــی نی و پــس از جنــگ تحمیل
جنبش هــا بیشــتر بــه ســمت مســائل سیاســی ســوق پیــدا کردنــد 

ــد.  ــق نبودن ــا حــدودی هــم موف ــوده و ت ــق ب ــه تاحــدودی موف ک
زیــادی  ارتبــاط  ایــن تغییــرات، جنبش هــای داخلــی  از  پیــش  تــا 
را بــا دانشــجویان ایرانــی خــارج از کشــور در قالــب انجمن هــای 
بــه مــرور زمــان دیگــر مثبــت  ارتباطــات  ایــن  اســامی داشــتند؛ 
قلمــداد نمی شــد، بلکــه نوعــی از جاسوســی، وابســتگی و نظایــر آن 
بــه شــمار می رفــت. قطــع ارتبــاط دانشــجویان داخــل و خــارج تاثیــر 

ــرد داشــت. ــر ماهیــت و کارک ــن تغیی ــر ای ــادی ب زی

همــوارهآغازگــرانجنبشهــا،تحــتتاثیــرجریانــاتوبــهپشــتوانه
تفکراتــیدســتبــهعمــلمیزننــدوگفتــهمیشــودایــنپشــتیبانی
طــور بــه دانشــجویی، درخصــوصجنبشهــای هدایتگــری و
معمــولتوســطروشــنفکرانواندیشــمنداناتفــاقمیافتــد؛نظــر

شــمادرایــنرابطــهچیســت؟
قبــل از دهه هــای 1970 و 1960، دانشــگاه در ســطح جهانــی مکانــی 
ــرای تولیــد ایــده قلمــداد می شــد و طبیعی ســت کــه جنبش هــای  ب
دانشــجویی در پرتــوی آن ایده هــا شــروع بــه فعالیــت می کردنــد؛ بــه 
طــور مثــال تأثیــر حلقــه فرانکفــورت، ویــن، پــراگ و... بــر پیدایــش 
جریان هــای روشــن فکری و نظــام اجتماعــی، فلســفی و سیاســی 
اروپــا، نمونــه بــارزی از ایــن نــوع فعالیــت اســت کــه ســرحلقه آن هــا 

بــه دانشــگاه بــر می گــردد. 
اتفاقــی کــه در دهه هــای اخیــر در ایــران افتــاده، ایــن اســت کــه 
اساســاً دانشــگاه بــه دالیلــی کــه بیانــش بیــرون از حوصلــه ایــن 
تولیــد  جدیــدی  اندیشــه های  و  ایده هــا  دیگــر  گفت وگوســت، 
نمی کنــد؛ شــما چــه نظریــه عمیــق و شــگرف اجتماعــی را ســراغ 
داریــد کــه دانشــگاه ها در دهه هــای اخیــر تولیــد کــرده باشــند؟ 
حتــی  نظریه پــردازان  از  بســیاری 
از  بیــرون  می دهنــد  ترجیــح 
نظریــه  تولیــد  بــه  دانشــگاه 
بــه  شــرایط  متأســفانه  بپردازنــد. 
گونه ای ســت کــه دانشــگاه ناتــوان 
از تولیــد نظریه هــای کان اســت و 
ــه تولیــد نظریه هــا.  ــرای آمــوزش نظریه هــا شــده اســت و ن جایــی ب
حتــی طــرح مباحثــی ماننــد جنبــش نرم افــزاری و... هــم نتوانســته 
در ایــن 20 ســال، تحــول شــگرفی بــه وجــود آورد و دانشــگاه را بــه 
جایــگاه اصلــی اش بازگردانــد. طبیعی ســت زمانــی کــه اســتاد انگیــزه 
یــا تــوان یــا جــرأت نظریه پــردازی نــدارد، بــه طبــع آن دانشــگاه و 
دســته چندمِ  مصرف کننــدگاِن  بــه  تبدیــل  نیــز  دانشــجویان 

می شــوند.  دیگــران  نظریه هــای 

عقانیــت میرســد نظــر بــه
انتقــادیازنقــاطاشــتراکجنبــش
روشــنفکریوجنبشدانشــجویی
کنشگــری از نــوع ایــن اســت؛
کــهالزمــهایجــادتحــولاســت،را

ــات ــاجریان ــدوآی ــهمیبینی درجامعــهیامــروزدانشــجوییچگون
ــارز روشــنفکرِیهدایتگــر،امــروزهنیــزهمچــونگذشــتهحضــورب

دارنــد؟ تاثیرگــذاری و
مشــترِک  وجــه  جوانــی،  شــور  بــا  همــراه  انتقــادی  عقانیــت 
اساســاً  اســت.  بــوده  دانشــجویی  و  روشــن فکری  جنبش هــای 
تضعیــف  و  می شــوند  متولــد  دانشــگاه  دل  از  روشــن فکران 
جنبش هــای دانشــجویی بــه تضعیــف جنبش هــای روشــن فکری 
خواهــد انجامیــد؛ کمــا این کــه امــروزه آثــارش را می بینیــم و برخــی 

جنبش هــای دانشــجویی بــه فعالیــت می پرداختنــد؟ از ایــن جهــت 
تقلیل دهنــده  عاملــی  را  سیاســی  محدودیت هــای  وجــود  مــن 

می دانــم، امــا ضریــب تأثیــر آن را چنــدان زیــاد نمی دانــم.   

مطالبهگــری روحیــه بازگشــت بــرای شــما راهــکار و پیشــنهاد
عقانیــت فرآینــد در آنهــا نقــش پررنگشــدن و دانشــجویان
انتقــادیچیســتوفکــرمیکنیــدالزامــاتایــنفرآینــدچگونــه

میشــود؟ تامیــن
بــه ایــن پرســش بــه دو صــورت می تــوان پاســخ داد؛ یــک اینکــه 
ــل  ــه شــرایط قب ــا دانشــگاه و دانشــجو ب ــد ت ــد چــه کنن دیگــران بای

برگــردد و دو اینکــه خــودِ دانشــجو و دانشــگاه بایــد چــه کننــد.
معمــوالً زمانــی کــه چنیــن ســؤالی مطــرح می شــود، بســیاری از 
افــراد اظهــار می کننــد کــه نهادهــای خارجــی بایــد پای شــان را از 
دانشــگاه بیــرون کشــند و...، ایــن حــرف درســتی اســت امــا تحقــق 
آن در عمــل دشــوار اســت. بــه نظــر مــن نبایــد از کســی غیــر از خــود 
دانشــجو و اســتاد و دانشــگاه انتظــاری داشــت. دانشــگاه بایــد بــه 
چنــان مرجعیــت علمــی و تأثیرگــذاری اجتماعــی برســد کــه امــکان 
از معــادالت جامعــه وجــود نداشــته باشــد. در حــال  حــذف آن 
حاضــر ســازمان برنامــه و بودجــه، اســتانداری و دیگــر ســازمان های 
اولویت هــا  نیازهــا،  دانشــگاهیان،  بــا  مشــورت  بــدوِن  دولتــی، 
ضرورت هــای جامعــه را مشــخص می کننــد. دانشــجویان نقــش 
تعیین کننــده ای در تغییــر معــادالت اجتماعــی ندارنــد و بنابرایــن 
دانشــجویان،  توانمندشــدِن  بــدوِن  داشــت،  انتظــار  نمی شــود 
ــک راه  ــه رســمیت بشناســند. دانشــگاه فقــط ی دیگــران آن هــا را ب
دارد و آن اینکــه بــر قــدرت خــود بیفزایــد و ایــن قــدرت تنهــا و تنهــا 
از طریــق آگاهــی و دانایــی بــه وجــود می آیــد. بــه عبــارت بهتــر ایــن 
قــدرت از ســه طریــق بــه وجــود می آیــد: اول: آگاهــی نســبت بــه 
بســترهای اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی متناســب بــا هــر رشــته، 
دوم: آگاهــی از تاریــخ معاصــر و ســوم: آگاهــی و دوســتی عمیــق بــا 

ــار کاســیک  آث
در توضیــح مــورد اول بایــد بگویــم کــه برخــی بــه دنبــال ایــن هســتند 
کــه جامعــه و سیاســت را بــه صــورت محــض بشناســند امــا بــرای 
مرجعیــت  و  قــدرت  بازگردانــدن 
علمــی بــه دانشــگاه، دانشــجویان 
در هــر رشــته ای کــه هســتند عــاوه 
بــر آگاهــی هــای تخصصــی، بایــد 
روش هــا،  خاســتگاه ها،  بســترها، 
دســتاوردها و اثــرات سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــِی رشــته خــود 
را بشناســند؛ بــه فــرض مثــال اگــر دانشــجوی ریاضــی هســتند، 
جامعه شناســی ریاضــی را بداننــد؛ اگــر مهندســی می خواننــد، در 
زمینــه تاریــخ مهندســی مطالعــه داشــته باشــند، اگــر دانشــجوی 
رشــته کشــاورزی هســتند، بــا تأثیــر کشــاورزی بــر صلــح جهانــی 

آشــنا باشــند.
ــا تاریــخ معاصــر قبــل و پــس از انقــاب  در گام بعــد دانشــجویان ب
بــه خوبــی آشــنا باشــند. زمــان  بــه امــروز  تــا  و تاریــخ مشــروطه 
ــا همــان مســائلی اســت کــه از  عــوض شــده امــا مســائل مــا تقریب
مشــروطه تــا امــروز بــا آن دســت بــه گریبانیــم. بــدون آگاهــی از 
تاریــخ، حرکت هــا و جنبش هــای اجتماعــی یــا بــه نتیجــه نمی رســد، 

یــا نتیجــه مخــرب در پــی خواهــد داشــت.
مهم تــر از همــه آن کــه بــا آثــار کاســیک در حــوزه هنــر، ادبیــات، 
بــا  ســینما، فلســفه، دیــن و نظایــر آن آشــنا باشــند. گاهــی کــه 
دانشــجویانم صحبــت مــی کنــم، متوجــه می شــوم کــه انــگار نســل 
جدیــد بــا آثــار کاســیک قهــر کرده اســت؛ به ندرت به دانشــجویانی 
ــور، ابوالحســن  ــا فرامــرز پای ــاخ ی ــار بتهــون و ب ــر مــی خــورم کــه آث ب
ــا  ــوی ی ــوی معن ــد را شــنیده، شــاهنامه و مثن ــی برومن ــا و نورعل صب
نهج الباغــه خوانــده یــا آثــار کاســیک ســینماگرانی ماننــد کوبریــک 
و هیچــکاک و مهرجویــی آشــنا شــده باشــند. امــروزه تقریبــا در هیــچ 
عرصــه ای آثــار کاســیک جایگاهــی در زندگــی دانشــجویان ندارنــد 
و گمــان می کنــم بخشــی از ســطحی نگری و پــر توقعــی و ناکارآمــدی 
وقتــی  اســت.  آثــار کاســیک  از  بــه خاطــر دوری  نســل جدیــد، 
مــواد مغــزی فکــری بــه ذهــن و فکــر نســل جــوان دانشــجو نرســد، 
شــجاعت ها و دانایی هــا و آگاهی هــای الزم را پیــدا نمی کنــد. بــرای 
ــِن جنبــش دانشــجویی در مســیرِ راســتینش، دانشــگاه  ــرار گرفت ق
دوبــاره  را  خــود  اجتماعــی  تأثیرگــذاری  و  علمــی  بایــد مرجعیــت 
پیــدا کنــد و ایــن محقــق نمی شــود، مگــر بــا فربه ســازِی دانایــی در 
دانشــگاه و ایــن مهــم نیــز بــه حقیقــت نمی پیونــدد، جــز بــا مراجعــه 
و دوســتِی مجــدد بــا آثــار کاســیک کــه شــالوده اصلــی فرهنگــی و 

ــد.  فکــری هــر جامعه ان
در پایــان بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه اگــر پیــش از انقــاب 
داشــتند،  جامعــه  در  پررنگــی  حضــور  دانشــجویی  جنبش هــای 
ــه دلیــل وجــود اســاتیدی چــون دکتــر شــریعتی و دکتــر حســابی  ب
شــریعتی  نظیــر  اســتاد  چنــد  امــروزه  اســت.  بــوده   دانشــگاه  در 
ایجــاد  و  دانشــجویان  تربیــت  انتظــار  کــه  داریــم  دانشــگاه  در 
جنبش هــای دانشــجویی ماننــد آن زمــان را داریــم؟ بــرای خــارج 
کــردِن جنبــش دانشــجویی از خمــود، بایــد از اســتادان آغــاز کــرد؛ 
چراکــه نتیجــه رخــوت اســاتید، رخــوت دانشــجو و جنبش هــای 

اســت. و دانشــگاه  دانشــجویی  
کــه  دانشــجویی شــنیده ام  تشــکات مختلــف  اعضــای  از  بارهــا 
اســاتید حاضــر بــه ســخنرانی، همــکاری و مشــارکت در برنامه هــای 
اجراشــده توســط دانشــجویان نیســتند و تنهــا تعــداد معــدودی 
از اســاتید بــه دعــوِت دانشــجویان لبیــک می گوینــد. زمانــی کــه 
معمــول  درِس  و  کاس  از  نیســتند  حاضــر  دانشــگاهی  اســاتیدِ 
می کننــد،  عمــل  عافیت اندیشــانه  و  بگذارنــد  فراتــر  را  پــا  خــود، 

طبیعتــاً دانشــجویان نیــز بــا رخــوت مواجــه می شــوند.
نتیجــه احیــای اندیشــه ورزی و افزایــش حساســیت های اجتماعــی 
در میــان اســاتید، افزایــش تــوان و توشــه جنبش هــای اجتماعــی 
همراهــی  بــا  و  دانشــجویان  همــت  بــه  امیــدوارم  بــود.  خواهــد 
اســاتید، ایــن مهــم محقــق شــده و دانشــگاه و دانشــجو بتوانــد 

رســالت خــود را در راه تعالــی ایــراِن اســامی انجــام دهــد. 

درگفتوگــوبــادکتــرعلیرضاآزادمطرحشــد؛

نظریهپــردازی جــرأت یــا تــوان اســتاد کــه زمانــی
نــدارد،بــهطبــعآندانشــگاهودانشــجویاننیــزتبدیــلبــه
دیگــران نظریههــای دســتهچندمِ مصرفکننــدگاِن

میشوند.

تضعیــف بــه دانشــجویی جنبشهــای تضعیــف
اینکــه انجامیــد؛کمــا جنبشهــایروشــنفکریخواهــد
امــروزهآثــارشرامیبینیــموبرخــیازپایــانروشــنفکریو
پایــانروشــنفکرِیدینــیصحبــت از درداخــلکشــور،

میکنند.

بــرایخــارجکــردِنجنبــشدانشــجوییازحالت
ــه ــرِحرکــتباشــند؛چراک ــدآغازگ انفعــال،اســاتیدبای
جنبشهــای رخــوت اســاتید، رخــوت نتیجــه

دانشجوییست.
جنبشهــای و حرکتهــا تاریــخ، از آگاهــی بــدون

اجتماعــییــابــهنتیجــهنمیرســد،یــانتیجــهمخــربدرپــی
خواهدداشت.
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بــه گــزارش ایســنا، رئیــس دانشــگاه تهــران در آییــن اختتامیــه »چهارمیــن دوره ملــی و اولیــن دوره بین المللــی جشــنواره کتــاب ســال فرهنگــی دانشــجویان« کــه بــه صــورت حضــوری و 
برخــط برگــزار  شــد، ضمــن بیــان ایــن مطلــب اظهــار کــرد: اولیــن کتــاب خــود را بــا عنــوان »ســازمان و مدیریــت رویکــردی پژوهشــی« در ســال ۷۵ بــه تحریــر درآوردم و تاکنــون موفــق بــه 

نوشــتن بیــش از ۳۰ جلــد کتــاب شــده ام، امــا هنــوز بنــده را بــا نخســتین کتــاب ام می شناســند.
دکتــر ســید محمــد مقیمــی در ادامــه گفــت: برخــی  معتقدنــد کتــب  دوران دانشــجویی از عمــق و علــم کافــی برخــوردار نیســت، بــا ایــن دیــدگاه مخالفــم و معتقــدم هــر دوره ای می توانــد 

در حــوزه نویســندگی و نوشــتاری دارای پیامدهــای خاصــی باشــد.
دکتــر بهرامــی احســان معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه تهــران در بخــش دیگــری از جشــنواره بیــان کــرد: نــگارش کتــاب جایــگاه واال و قابــل احترامــی دارد زیــرا نگارنــدگان کتــاب 

یــک عمــل الهــی و شــگرف انجــام می دهنــد.
وی اظهــار کــرد: میانگیــن ســرانه مطالعــه کتــاب در کشــورمان بســیار پاییــن اســت؛ البتــه رقابــت بــا فضــای جــذاب شــبکه های اجتماعــی کــه کاذب نیــز هســتند، بســیار ســخت اســت. 

نحــوه نــگارش کتــاب اهمیــت بســیار زیــادی دارد از ایــن رو بایــد نگارنــدگان کتــاب بــا دقــت بــاال و مخاطــب شناســی مناســب بــه نــگارش بپردازنــد.

باایندیدگاهکهکتبدوراندانشجوییازعمقوعلمکافیبرخوردارنیست،مخالفم

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شمارۀ هشتاد و دوم / نیمۀ اول آذر 61400
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اگــر جهــان هســتی برای مــان غافل گیــری جدیــدی نداشــته 
تــرس  اســت؛ روزهــای  بهبــود  بــه  رو  اوضــاع دنیــا  باشــد، 
اســت،  گذشــته  نوپدیــد  ویروســی  ناشــناخته بودن  از 
ســر  پشــت  را  بیمــاری   ســهمگین  و  ســنگین  پیک هــای 
از  کثیــری  بخــش  و  ســاخته ایم  واکســن  گذاشــته ایم، 
تــدارک  در  خاصــه  و  کرده ایــم  واکســینه  را  جامعــه 

هســتیم . کرونــا  بســاط  جمع کــردن 
اگرچــه ایــن روزهــا در دغدغه منــدی و هوشــیاری بــا آن هایــی 
کــه اســم خودشــان و اســم مــا را بــر ۱۶ آذر در تاریــخ ثبــت 
کرده انــد، فاصلــه داریــم، امــا در اثنــای ایــن گرفتــارِی تقریبــا 
دوســاله، پــای کار مــردم و کشــور ایســتادیم؛ آن چــه الزم 
بــود را آمــوزش دادیــم، آن چــه صحیــح بــود را اطاع رســانی 
ــی ســاختیم و وقتــی  ــم، ماســک و بیمارســتان صحرای کردی
پــای واکســن بــه میــان آمــد، کنــار کادر بهداشــت در نظــام 

واکسیناســیون گســترده، خدمــت کردیــم.
حــاال کم کــم و بعــد از مدتــی نســبتا طوالنــی بایــد ســر درس 
بــاز کنیــم و  و مشــق مان برگردیــم، کتاب هــا و جزوه هــا را 
از  بــرای خیلــی  پروســه  ایــن  امــا  بگیریــم،  نمــرات خوبــی 
مــا این طــور تکمیــل می شــود: زبــان بخوانیــم، مــدارک را 
خودمــان  بــرای  کشــور  از  خــارج  در  کنیــم،  معادل ســازی 
موقعیــت تحصیلــی یــا شــغلی درخــوری پیــدا کنیــم و در 

نهایــت، مهیــای رفتــن شــویم.
ایــن  و  اســت  غم انگیــز  مهاجــرت،  بگویــم  بهتــر  یــا  رفتــن 
»مهاجــرت  واژه  امــا  نمی پذیــرد،  انــکار  کــه  واقعیتی  ســت 
یعنــی  دانشــجو  کــه  اســت  اســت، ضربــه  داغ  دانشــجو« 
جوانــی، علــم، ســازندگی و در نهایــت یعنــی نجــات و ایــن 
ــات و اعتمــاد، دنیــا  ــار امکان ــود کــه در کن همــان مســیری ب
مــرگ  و  کرونــا  ویــروس  جدی تــر  و  بیش تــر  شــیوع  از  را 
ناشــی از آن رهانیــد، امیــد را برگردانــد و حــاال، در حــاِل 

بــه روال ســابق اســت. برگردانــدن زندگــی 
تصمیــم بــه مهاجــرت در بیــن قشــر دانشــجو زیــاد اســت 
و هیــچ توجیــه و تفســیری نمی توانــد خــط بطانــی بــر ایــن 
دیده ایــم:  اخبــار  در  را  آن  مــا  همــه   کــه  بکشــد  حقیقــت 
در ده مــاه گذشــته، حــدود ســه هــزار پزشــک، اقــدام بــه 

کرده انــد.  مهاجــرت 
خبــری کــه ســر درددل هــا را گشــود، روی دیگــری از رفتــن را 
نشــان داد و فهمیدیــم کــه بــرای عــده زیــادی، ایــن دگرگونــی 
ارتباطــی  بــه«  »رفتــن  کلمــه   در  آن کــه  از  بیش تــر  بــزرگ 

ــه یــک »رفتــن از« مأیوســانه  اســت. ــوط ب ــد، مرب بیاب
اختیــاری  مهاجــرِت  دیگــر  کــه  شرایطی ســت  چنیــن  در 
یــا ناخواســته تفــاوت چندانــی ندارنــد؛ وقتــی آدمــی زاد از 
خاطــرات، دلبســتگی  ها و امیدهایــش دور می شــود، وقتــی 
یک دیگــر  بــا  مطمئنــی  و  واضــح  رابطــه    نتیجــه  و  تــاش 
ندارنــد، وقتــی کار، زندگــی، پیشــرفت و رفــاه بــرای عــده ای 
اســت،  دیگــران ســخت دور  بــرای  و  بســیار در دســترس 
یعنــی در زیــر پوســته  خــوش رنــگ و لعــاب چمدان هــای 
بــزرگ و فــرودگاه امــام و آن عکس هایــی کــه از پنجــره ی 
کــه  اســت،  از جبــر خفتــه  نوعــی  هواپیمــا می گیرنــد هــم 
مجبــور  رفتنــد،  کــه  آن هایــی  از  خیلــی  می دهــد  نشــان 
از  قلــب می خواهــد  از صمیــم  چــه کســی  وگرنــه  بودنــد. 
آن هایــی کــه زبان شــان، تجربــه ی زیسته شــان و تاریخ شــان 

مشــترک اســت، دور شــود و دور بمانــد؟
جوامــع  انفعــال  کــه  نباشــد  مشــخص  دقیــق  شــاید 
یــا  گرفــت  مــا  از  را  جامعــه  اعتمــاد  دانشــجویی، 
بی اعتمــادِی جامعــه بــود کــه مــا را بــه انفعــال رســاند، امــا 
بــه هــر حــال جمــع ایــن دو در کنــار هــم  شــرایط غم بــار 
و نگــران کننــده  امــروز را برایمــان پدیــد آورد؛ زمانــه ای کــه 
در آن فــرد تحصیل کــرده  و بــا پشــتکار، لزومــا بــه آن چــه 
الیقــش اســت نمی رســد، زمانــه ای کــه در آن هــر روز تعــداد 
زیــادی از خانواده هــا بــا دانشــجوی جوانشــان خداحافظــی 
می کننــد و هیــچ کــدام دقیــق نمی داننــد دیــدار بعــدی چــه 
زمانــی اســت، امــا امیدوارنــد جایــی دیگــر اتفاقــات، شــرایط 

برایــش در جریــان باشــد. و زندگــی بهتــری 
بــا آن هایــی کــه اســم مــا و اســم  هــر آن چــه هســت، مــا 
خودشــان را بــر ۱۶ آذر گذاشــتند، فاصلــه ی زیــادی داریــم.
در مــا شــوق ســاختن و بنــا کــردن روز بــه روز کمرنگ تــر 

شــد و رفتــن، راه بهتــر و منطقی تــری بــه نظــر رســید.
و  جشــن  صرفــا  آن،  در  کــه  آذری ســت   ۱۶ همــان  ایــن 
بایــد  و  نمی کنــد  کفایــت  گفتــن  گذشــته  از  و  شــادمانی 
فکــری بــه حــال مــا و فکــری بــه حــال ایــن کشــور و فکــری 
بــه حــال آینــده کــرد، کــه اگــر حواســتان باشــد هــر ســال 
اینجــا  دانشــجو،  روز  جشــن  بــرای  مــا  از  کمتــری  تعــداد 

یــم . مانده ا

برقــراری  ایــن  و   اجتماعی ســت  موجــودی  انســان 
مهارت هــای  داشــتن  نیازمنــد  هم نوعــان،  بــا  ارتبــاط 
برقــرار  ارتبــاط  توانایــی  کــه  فــردی  اســت.  ارتباطــی 
کــردن بــا دیگــران را نــدارد، بــا مشــکات متعــددی در 
اجتمــاع روبروســت؛ چراکــه چنیــن شــخصی قــادر بــه 
تأمیــن نیــاز و یــا ابــراز احساســات و بیــان مشــکات 
خــود نیســت و به طــور مــداوم در ارتباطــات خــود بــا 
دیگــران مشــکل دارد. تقویــت مهارت هــای ارتباطــی 
دوســتی های  موفــق،  ازدواج  یــک  شــکل گیری  در 
پیشــرفت  و  بیش تــر  شــغلی  فرصت هــای  پایــدار، 
یــک  فــرض  بــا  دارد.  نقــش  مختلــف  زمینه هــای  در 
طاق هــای  عمــده  علــت  گفــت  می تــوان  مثــال 
بــا  امــروزی در کشــور عــدم ارتبــاط درســت زوجیــن 
ارتبــاط موثــر می توانــد  لــذا عــدم  یک دیگــر اســت و 
ریشــه در ســرکوب های نوجــوان در مقطــع دبســتان 
بــه  نوجــوان  ورود  امــا  باشــد،  داشــته  دبیرســتان  و 
ایجــاد و چــه  فــرد  را در  دانشــگاه چــه مهارت هایــی 
نوجــوان  بــه  چــرا  می کنــد؟  بیــدار  را  اســتعدادهایی 
می شــود؟  دانشــگاه  در  تحصیــل  ادامــه  توصیــه 
بــه  اعتمــاد  عــدم  و  آیــا دانشــگاه می توانــد ســرکوب 
نفــس نوجــوان را بازســازی و او را تبدیــل بــه فــردی 

قــوی کنــد؟ بــه نفــس  بــا اعتمــاد  اجتماعــی 
بــه  داشــتن  امیــد  چشــم  و  مناســب  کســب وکار 
شــرایط  آوردن  به دســت  و  بهتــر  شــغلی  آینــده 
کــه  دالیلی ســت  مهم تریــن  مطلــوب،  اجتماعــی 
افــراد بــرای ورود بــه دانشــگاه مطــرح می کننــد، امــا 
اگــر ســپری کــردن دوره دانشــگاه هیــچ  یــک از ایــن 
باشــد،  نداشــته  بــر  در  دانشــجویان  بــرای  را  نتایــج 
دانشــگاه  و  تحصیــل  دارنــد  انتظــار  آن هــا  هــم  بــاز 
دوران،  ایــن  باشــد.  ارزشــمند  و  مثبــت  تجربــه  یــک 
فرصت هــا،  از  مملــو  و  نشــیب ها  و  فــراز  از  سرشــار 
قوت هاســت.  و  ضعف هــا  از  ماالمــال  و  تهدید هــا 

»در جوامــع توســعه نیافتــه، مــا بــا عــدم رشــد اجتماعی 
طبقــه  چنان کــه  هســتیم.  روبــرو  جامعــه  سیاســی  و 
ــدی شایسته ســاالر،  ــد در فراین ــه جامعــه نمی توان نخب
زیــر  نخبــگان  قــدرت شــود و چرخــش  وارد گفتمــان 
عمومــا  و  رانت جــو  و  نزدیــک  افــراد  اُلیگارشــِی  آوار 
تنــگ  دایــره  انتخابشــان  معیــار  کــه  بی صاحیــت، 
گشته اســت.  مدفــون  بــوده،  ایدئولــوژی  مجیزگویــی 

پــس نــه شایسته ســاالری، بلکــه پیــروی و اطاعــت و 
اســت؛  مســئوالن  برگزیــدن  معیــار  صــرف،  وفــادارِی 

یعنــی تعهــد مقــدم بــر تخصــص اســت«.
بــا تکیــه بــر ایــن کام کارل ریمونــد پوپــر، فیلســوف 
و  مســئولیت پذیری  معنــای  بــه  نــه  تعهــد  اتریشــی، 
بلکــه  اســت،  کارهــا  انجام شــدن  درســت  بــه  توجــه 
بــه معنــای هم ســو بــودن تفکــرات و عقایــد و باورهــا 
اســت کــه موجــب می شــود مقــام مســئول، بــه بعضــی 
بعضــی  بــه  و  بگویــد  آری  تامــل،  بــدون  تصمیم هــا، 
می شــود  ســبب  شرطی شــده ای  تعهــدِ  چنیــن  نــه. 
ــل داشــتن  ــه دلی ــگان و روشــن فکران ب ــه  نخب ــه طبق ک
قوانیــن  زیربــار  مســتقل،  و  آزاد اندیشــانه  تفکــرات 

نرونــد.  توصیه نامه هــا  و  نانوشــته 
آزاداندیشــان  و  نخبــگان  پیشــین،  دوره هــای  در 
روشــن فکرانی  و  دانشــجویان  سرمشــق  باتجربــه، 
گذاشــته   میــدان  ایــن  بــه  پــا  تازگــی  بــه  کــه  بودنــد 
شــکلی  بــه  را  تحول خواهــی  و  مطالبه گــری  و  بودنــد 
عملــی بــه ایشــان آمــوزش می دادنــد و امیــد و شــور و 
اشــتیاق بــه تغییــر را در آن هــا تقویــت می کردنــد. پــس 
از گذشــت دهه هــا و انــزوای الگوهــای ایــن نهضــت، 
ــد در دل تحول خواهــان کم ســو  ــور امی ــدک ن ــدک ان ان
تنهــا  نــه  دانشــجو  دیگــر،  و  شــد  خامــوش  حتــی  و 
ــن صــف   ــود، بلکــه شــاید در آخری »مــوذن جامعــه« نب
نمازگــزاران جامعــه، بــه ســختی جایــی برایــش پیــدا 

می شــد. 
مصدق هــا  و  امیرکبیرهــا  مقام هــا،  قائــم  بســیار  چــه 
در ایــن مــرز و بــوم زاده شــدند و میــل بــه اصاحــات و 
تحــول در آن هــا می جوشــید و خــود را بــه آب و آتــش 

دانشــگاه،  در  فنــی  مهارت هــای  کســب  کنــار  در 
انعطاف پذیــری،  ارتباطــی،  رفتــاری،  مهارت هــای 
کارگروهــی، درک اجتماعــی و... در شــخص دانشــجو 
دریافــت می شــود. دانشــجویان می تواننــد در دوران 
آشــنا  فــردی  و  ارتباطــی  مهارت هــای  بــا  دانشــجویی 
ایــن مهارت هــا  بــه کســب و پــرورش  شــده و شــروع 
کننــد تــا بتواننــد در محیــط کاری خــود از آن هــا بهــره 

ببرنــد.
بــه  فــردی  و  ارتباطــی  مهارت هــای  کلــی  صــورت  بــه 
می شــود.  تعبیــر  دیگــران  بــا  فــرد  رفتــار  چگونگــی 
کاســی  جمع هــای  در  افــراد  چــون  دوران  ایــن  در 
ایــن  از  می تواننــد  می گیرنــد،  قــرار  خوابگاهــی  یــا  و 
حــس  اعتمادبه نفــس،  بــردن  بــاال  بــرای  فرصت هــا 
مســئولیت پذیری، فــن ســخنوری و تعامــل مثبــت بــا 
در  را  مهارت هــا  ایــن  و  کــرده  اســتفاده  و…  دیگــران 
و  کاس  در  امــر  ایــن  آیــا  امــا  دهنــد  پــرورش  خــود 

اســت؟ ممکــن  مجــازی  دانشــگاه 
کرونــا،  ویــروس  شــیوع  بــا  و  اخیــر  دوســال  در 
دانشــگاه ها  شــوق  و  پرشــور  و  حضــوری  کاس هــای 
و  گوشــی  بــه  تبدیــل  دانشــجو  دانشــگاه  و  تعطیــل 
لب تــاب شــده اســت. عــاوه بــر خطــر کمرنگ شــدن 
علــم و ادامــه مدرک گرایــی در جامعــه، جــوان ایرانــی 
علــوم  و  ارتباطــی  مهــارت  ســطح  کاهــش  خطــر  بــا 
شــد.  خواهــد  و  شــده  مواجــه  اجتماعــی  ارتباطــات 
و  مشــارکت  کاس هــا  در  متــداول  کارهــای  از  یکــی 
ارائــه کاســی اســت. شــاید بــه ظاهــر دانشــجو تنهــا 
امــا  می کنــد،  تــاش  مطلــوب  نمــره  کســب  بــرای 
شــکل  کار  ایــن  فرآینــد  در  او  ســخنوری  و  فن بیــان 

گرفــت. خواهــد 
بــه عقیــده اســاتید کشــور یکــی از معضــات جامعه در 
چندســال آینــده، رشــد جوانــان تحصیل کــرده بــدون 
درک از ارتباطــات اجتماعــی اســت. جوانــی کــه بعــد 
بــدون حضــور  در مدرســه  دوران تحصیــل  اتمــام  از 
کســب  فنــی  مهــارت  بــر  دال  مدرکــی  دانشــگاه،  در 
کــرده اســت. ایــن مســئله در دانشــجویان کارشناســی 

ارشــد و دکتــری بیشــتر نمــود پیــدا می کنــد؛ چــرا کــه 
ارشــد و دکتــری در  دانشــجویان مقطــع کارشناســی 
مدیریتــی  پســت های  در  دور  چنــدان  نــه  آینــده ای 
ــدون  ــر ب ــد گرفــت؛ امــا یــک مدی ــرار خواهن مملکــت ق
درک از مهارت هــای ارتباطــی چگونــه یــک مجموعــه 
دغدغــه  تنهــا  آیــا  رســاند؟   خواهــد  موفقیــت  بــه  را 
دانشــگاه های  آیــا  اســت؟  عملــی  راه حــل  داشــتن، 
معتبــر جهانــی نیــز بــا شــیوع ویــروس کرونــا تمامــی 
ــد؟ و راه حــل  کاس هــای خــود را مجــازی برگــزار کردن
تعــداد  در  هرچنــد  کاس هــا  برگــزاری  بــرای  بهتــری 

ــدارد؟ ــدک وجــود ن ان
60 درصــد  بــا وجــود واکسیناســیون کامــل بیــش از 
ــا  ــا وقــت آن نرســیده کــه دانشــجو ب ــراد جامعــه، آی اف
محیــط تحصیــل خــود آشــنا شــود؟ در ایــن دوســال 
اخیــر بــا وجــود عــدم واکسیناســیون جامعــه فرهنگیــان 
و دانش آمــوزان، مــدارس بازگشــایی و دانش آمــوزان 
کمــاکان  دانشــجویان  چــرا  امــا  شــدند،  فراخوانــده 

بایــد در کاس مجــازی حضــور داشــته باشــند؟
مهــر  و   99 بهمــن   ،99 مهــر   ،98 بهمــن  ورودی هــای 
کم تریــن  خــود  تحصیــل  محــل  بــا  بعضــا   1400
کمبــود  ایرانــی  جامعــه  در  ندارنــد.  را  آشــنایی 
ارتباطــات اجتماعــی در بیــن اقشــار مختلــف جامعــه 
نشــانه های  از  یکــی  کــه  می شــود  دیــده  به وضــوح 
آن آمــار بــاالی دعــوا و درگیــری در جامعــه بــه جــای 
ــران و مســئوالن  ــا کارمنــدان، مدی گفت وگــو اســت و ی
رده بــاالی مملکتــی کــه از یــک ارتبــاط درســت، عاجــز 
هســتند. آمــار پرونده هــای نــزاع و درگیــری خیابانــی 
تاکنــون فقــدان  از گذشــته  بــاال رفتــه اســت.  بســیار 
مهارت هــای ارتباطــی و ارتبــاط اجتماعــی درســت در 
آینــده  چندســال  در  امــا  می کنــد  بیــداد  مــا  جامعــه 
ــر خواهــد شــد؛  ــن براب ــرده و چندی ــن خطــر رشــد ک ای
بایــد فکــری  آمــوزش عالــی کشــور  بــه همیــن دلیــل 
ایــن صــورت  ایــن معضــل کنــد. در غیــر  بــرای حــل 
بــا وجــود رشــد آمــار افــراد تحصیل کــرده در کشــور، 
شــاهد فقــر ارتبــاط اجتماعــی در افــراد خواهیــم بــود.

را هم چــون آب و  آزاداندیشــی و پیشــرفت  تــا  زدنــد 
نانــی بــرای روح جامعــه فراهــم کننــد، امــا بی کفایتــی، 
حاکمــان،  خودکامگــی  بــه  میــل  و  بی مســئولیتی 
ایشــان  از  را  عدالت ســازی  و  عدالت خواهــی  مجــال 
گرفــت و جامعــه را از وجودشــان بی نصیــب گذاشــت. 
بــه انــزوا کشــاندن روشــن فکران و مطالبه گــران جامعــه  
دانشــجویی، شــاید به نظــر آســان و بی اهمیــت جلــوه 
کنــد، امــا در کنــه معنــی، بیانگــر رخــوت، بی اهمیتــی، 
ناامیــدی و انــزوای همــه  دانشــجویان اســت. امیــد و 
آغــاز  جایــی  از  پیرامونــی،  محیــط  تغییــرِ  بــه  انگیــزه 
ــوان کارنامــه ای  ــه عن ــات پیشــین ب می شــود کــه مطالب
پــروژه ای  نــه  باشــد،  دانشــجو  چشــم  جلــوی  موفــق 

شکســت خورده!
چشــم انداز جامعــه  دانشــجویی امــروز، نشــان دهنده  
و  نخبــه  دانشــجویان  از  زیــادی  حجــم  وجــود 
آزاداندیــش اســت کــه گویــی تنهــا دانــش آکادمیــک 
ــه دانــش خودشناســی و آزاداندیشــی  ــد، ن را می جوین
ــه خودشناســی برســد،  ــر هــم کســی ب را! چــه بســا اگ
تــوان و مجــال بیــان و اشــاعه  آن را در ســطح کان 

داشــت.  نخواهــد 
دانشــجویان  شــجاعت  زمانــه  ایــن  در  کــه  کیســت 
زانــوی  بــه  دســت  و  باشــد  داشــته  را  آذر   ۱۶ شــهید 
کنــد؟  طلــب  را  خــود  مســلم  حــق  و  گیــرد  خویــش 
مثابــه   بــه  خــود  نقــش  بــه  کــه  دانشجوســت  کــدام 
را  مطالبه گــری  و  بیندیشــد  نخبــگان  طبقــه   نماینــده  
از  جــدای  نــه  بدانــد،  علم آمــوزی  مکتــب  از  بخشــی 
آن، نــه بــه عنــوان کاری در حاشــیه، کــه بــه عنــوان 
وظیفــه ای مســلم و در متــن جامعــه؟ چــه کســی بــه 
کنونــی  بیمــار  جامعــه   بنیادیــن  مشــکات  اصــاح 

ندیشــد؟ می ا
نــگاه  در  شــاید  شــد،  بیــان  پیش تــر  کــه  همان طــور 
دانشــجویان،  جامعــه   در  رخــوت  و  انــزوا  ایــن  اول، 
امــری ســاده و پیــِش پــا افتــاده تلقــی شــود، امــا در 
حقیقــت، دانشــجو پرچــم دار نهضــت آزادی خواهــی و 
عدالت طلبــی اســت. راه رســیدن بــه جامعــه ی ایــده آل 
و برابــر، از میــان دانشــگاه می گــذرد؛ حــال اگــر ایــن 
نابه ســامان  وضعیــت  اصــاح  امــر  در  مهــم  بــازوی 
عــوام  از  توقعــی  چــه  باشــد،  افتــاده  کار  از  جامعــه 

داشــت؟  می تــوان 
اندیشــه ی  دانشــجو،  یــک  اصلــی  ســاح  فی الواقــع، 
مطالبه گرایانــه،  و  اصاح طلبانــه  اندیشــه   اوســت. 
خــود آغازگــر مکتــب تحــول اســت. هــر دانشــجو در 
زمینــه  تحصیــات و مطالعــه  خــود می توانــد بــا ارائــه  
ایده هــای نــو و عملکــرد قابل قبــول در جهــت اصــاح 
شــرایط و بهبــود محیــط پیرامــون خــود قــدم بــردارد 
و هــر قــدم، نه تنهــا خــود فــرد را از انــزوای اجتماعــی 
می رهانــد، بلکــه پرتــو نوری ســت کــه جامعــه  کوچکــی 
را روشــنی می بخشــد و در شــمای کلــی، ایــن پرتوهــای 

نــور، جهانــی را دگرگــون می ســازد. 
کنونــی  جامعــه   در  کــه  کلیدواژه ای ســت  تخصــص، 
کم تــر از آن صحبــت می شــود. در مســیر اصــاح، چــه 
کســی بهتــر از دانشــجو تخصــص، تفکــر، ایده پــردازی 
و انگیــزه  آن را دارد کــه بــرای بهبــود شــرایط تــاش 

ــورزد؟ کنــد و همــت ب
مهیــا کــردن شــرایط و امکانــات در ایــن مســیر، اگــر از 
ســمت نهــاد مســئول فراهــم نشــد، نبایــد ســرخورده 
انگیــزه ای  بایــد  مهــم،  ایــن  بلکــه  شــد؛  دل ســرد  و 
بــرای تــاش مضاعــف در جهــت مطالبه گــری باشــد؛ 
تحــول،  مســیر  بدانــد  بایــد  مطالبه گــر  دانشــجوی 
بســیار  اندازی هــا  ســنگ  اســت؛  دشــوار  و  ســخت 
از  ســخت تر  امیــد،  حفــظ  و  بقــا  بــرای  تــاش  و 
ــه  نظــر می رســد. دانشــجوی دهــه ی  چیزی ســت کــه ب
ســی و چهــل، می دانســت چــه کســی دشــمن اســت و 
چــه کســی دوســت؛ می دانســت بایــد در کــدام جهــت 
بــا کم تریــن خطــر، بهتریــن نتیجــه  کــه  بــردارد  قــدم 
بــا آزمــون و خطــا و  ایــن دانســتن، تنهــا  را بگیــرد و 
ــه دســت  ــر ب ــه  دانشــجویاِن قدیمی ت اســتفاده از تجرب

ــود. ــده  ب آم
راه یابــی  بــرای  مجرایــی  اگــر  گســترده تر،  نــگاه  در 
طبقــه  نخبــگان کــه بنیــان رفتارشــان بــر دموکراســی 
ــد، فســادها  ــه مدیریــت جامعــه به وجــود نیای اســت، ب
ســاختارها  اصــاح  امــکان  و  شــده  تلنبــار  هــم  بــر 

می شــود. مســدود 
درک  و  دانشــجویان  خیــزش  بــا  تنهــا  مهــم  ایــن  و 
در  خویــش  واالی  جایــگاه  و  موقعیــت  از  صحیــح 

می آیــد. به دســت  جامعــه 

دربارهیمعضالت
جوان/دانشــجوبودنومهاجرت

دربــابفقــدانمهارتهــایارتباطیدردانشــجویانمجازی

نگاهــیبــهرونــدانــزواینخبگانوکمرنگشــدنمطالبهگریدرجامعهدانشــجویی
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بــر اســاس اعــام ســامانه فــروش بلیــت ســینما تیکــت، پردیــس ســینمایی هویــزه مشــهد بــا یــک میلیــارد و ۵۳ میلیــون و ۱۱۵ هــزار تومــان فــروش 
بــه عنــوان چهارمیــن ســینمای پرفــروش کشــور در یــک مــاه اخیــر انتخــاب شــده اســت. همچنیــن پردیــس ســینمایی اطلــس مشــهد بــا ۶۱۲ میلیــون 
و ۵۷۰ هــزار تومــان در رده نهــم پرفروش تریــن ســینماهای کشــور در یــک مــاه اخیــر قــرار گرفتــه اســت. در ایــن جــدول فــروش پردیــس ســینمایی 
کــورش تهــران رتبــه اول، پردیــس ســینمایی ایران مــال رتبــه دوم و مجموعــه ســینمایی هنــر شــهر آفتــاب شــیراز رتبــه ســوم فــروش بلیــت در کشــور 

را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
از دیگــر ســینماهای پرفــروش ایــن جــدول نیــز می تــوان بــه پردیــس ســینما آزادی، پردیــس ســینمایی ملــت، پردیــس ســینمایی ســاحل اصفهــان، 

پردیــس ســینمایی چارســو و ســینما فرهنــگ تهــران اشــاره کــرد.
بــه گــزارش ایســنا پــس از تســریع واکسیناســیون سراســری کوویــد ۱۹ و بهبــود نســبی شــرایط کشــور از نظــر شــیوع ویــروس کرونــا فیلم هــای جدیــد 
و گاه پرمخاطبــی در ســینماها اکــران شــد و مــردم دوبــاره بــه صــورت تدریجــی در حــال بازگشــت بــه ســالن های ســینما هســتند. بعــد از موفقیــت 
برخــی فیلم هــای از نظــر فــروش، تهیه کننــدگان فیلم هــای دیگــری نیــز بــه اکــران فیلم هــای خــود رضایــت داده انــد و در لیســت اکــران قــرار گرفته انــد.

۲سینمایمشهددرمیان10سینمایپرفروشکشور
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»پلتفــرم« یــا »ســکو« فیلمــی سورئالیســتی اســت کــه در 
دل خــود رگه هایــی از ایدئالیســم دارد. هم چنیــن مبتنــی 
ــر سوسیالیســم و مارکسیســم اســت کــه گوشــه چشــمی  ب
ــز دارد و در آن  ــر وحدانیــت نی ــی ب ــد مبتن ــن و عقای ــه دی ب
هایدگــر  مارتیــن  کــه  می گیــرد  قــرار  فیلم هایــی  از  دســته 
بــه آن هــا گفتــه اســت کــه ســینما  بــا اشــاره  بــه ظرافــت 

نماینــده تــام و تمــام فلســفه اســت. 
فیلــم پلتفــرم بــه جــرأت بهتریــن مصــداق بــرای ایــن جملــه 
ــم  ــه ای کــه آن را بررســی کردی هایدگــر اســت و از هــر زاوی
فلســفی بــه نظــر می رســید؛ هــر ســکانس آن کتابــی بــود 
بــه  اول  کــه در ســکانس  اولیــن نکتــه ای  و  قطــور و ژرف 
خلقــت  ترتیــب  و  نظــم  می کــرد  متبــادر  بیننــده  ذهــن 
بــود، بدیــن صــورت کــه اگــر درحیــن تماشــا دقــت کنیــد 
کوچک تریــن ســهو و خطــا در طبقــه zero(0( یعنــی همــان 
در طبقــات  امــا  بــود،  نابخشــودنی  پلتفــرم  نقطــه شــروع 
پاییــن ایــن نکتــه بــه ذهــن می رســید کــه پــس چــه شــد 
آن همــه نظــم و ترتیبــی کــه در ســکانس دوم فیلــم وجــود 

داشــت. 
ــر ایــن فیلــم غلبــه داشــت؛ بدیــن  جنبــه جامعه شــناختی ب
یــا  قالــب، خالــق محتواســت  مــی داد  کــه نشــان  صــورت 
بــه  دقــت  کمــی  بــا  اگــر  و  اســت  انســان  خالــق  جامعــه، 
ایــن فیلــم نــگاه کنیــم، متوجــه می شــویم کــه شــخصیت 
کامــاً  کوتاهــی  مــدت  از  بعــد  فیلــم  ایــن  در  »گورنــک« 
متأثــر  شــدیداً  هم چنیــن  و  می شــد  ســازگار  شــرایط  بــا 
را  او  اتاقــی  هــم  کــه می تــوان  از هم اتاقــی خــود می شــد 
در ایــن زاویــه نــگاه، مجــاز از ســاختار اجتماعــی و بافــت 
جامعــه بگیریــم و اگــر بــه ایــن شــکل بنگریــم، می بینیــم 
کــه جملــه فــوق، کامــاً مســتعد معناســت، بــه همیــن دلیــل 
اســت کــه ایــن فیلــم را نــه رئالیســت بلکــه سورئالیســت 
نامیدیــم؛ فیلمــی پســت مــدرن کــه بــا واقع بینــی، تلخــِی 
چشــمانی  بــا  را  مدرنیتــه  مصرف گرایــی  و  اقتصاد زدگــی 

می نگــرد. گریــان 
پلتفــرم  مقــررات  طبــق  کــه  می بینیــم  فیلــم  ایــن  در  مــا 
غــذای مــورد عاقــه هــر فــرد کــه در بــدو ورود مشــخص 
می شــود، در ســکوی غــذای روزانــه موجــود اســت، مثــل 
ــزون کــه غــذای مــورد عاقــه شــخصیت گورنــک  ظــرف حل
طبقــات  افــراد  همــه  اگــر  کــه  کنیــد  فــرض  حــال  بــود. 
ــد،  ــه خــود بســنده می کردن ــه غــذای مــورد عاق ــف ب مختل
کــه  اینجاســت  ســؤال  حــال  بــود.  شــگفت انگیز  نتیجــه 
ایــن قتــل و خون خــواری در طبقــات زیریــن  پــس عامــل 
چیســت و پاســخ آن کامــا محــرز اســت: حــرص و طمــع 

مخلوقــات. اشــرف 

بررســی  نیــز  روانشــناختی  منظــر  از  را  فیلــم  ایــن  بیاییــد 
آمریکایی تبــار  اومانیســت  روانشــناس  مازلــو  نماییــم. 
کــه بــه عنــوان پــدر روانشناســی انســان گرا شــهرت دارد، 
یــا  فیزیولــوژی  نیازهــای  کــه  زمانــی  تــا  اســت  معتقــد 

ضربــه ای کــه شــیوع بیمــاری کرونــا بــه آشــفته بازار موســیقِی 
کشــور وارد کــرد، باعــث شــد تــا اوضــاع ایــن هنــر در دوســال 
اخیــر دســت خوش تغییراتــی شــود کــه گاهــی منفــی بــود 
ــن اوضــاع  ــه موجــب فرصــت شــد. ای ــود ک ــت ب و گاهــی مثب
موجــب شــد تــا برخــی از خواننــدگان نوظهــور کــه بــه واســطه 
شــرکت ها و مافیــای موســیقی در داخــل کشــور شــهرت پیــدا 
کــرده بودنــد و بــا آثــار ســطحی و رو بــه  پاییــِن مارکتــی، ذائقــه 
شــنیداری عمــوم جامعــه را تنــزل بســیاری داده بودنــد، بــرای 
از گردونــه  فراموش نشــدن در ذهــن مــردم و حذف نشــدن 
تجــارت موســیقی، در روزهایــی کــه کنســرت ها تعطیــل بــود 
بــه  بــود، دســت  تولیــدات موســیقی هــم متوقــف شــده  و 
هــرکاری بزننــد. از ایجــاد حاشــیه های مختلــف در فضــای 
مجــازی تــا ورود بــه کارهایــی کــه در آن هیچ گونــه اســتعداد، 
ــرای  ــا کــه صرفــاً مانــدن ب تجربــه و تخصصــی نداشــتند. گوی
آن هــا مهــم بــود، نــه چگونــه مانــدن و بــه همیــن واســطه 
برخــی از آن هــا بــا ایــن کار چالــه ای بــرای خــود کندنــد و همــان 
اعتبــار نصفه ونیمــه ای کــه داشــتند را در آن دفــن کردنــد. 

در ایــن بیــن، افــرادی نیــز هــم رده بــا آن هــا وجــود داشــتند 
کــه ترجیــح دادنــد در ســکوت بــه ســر ببرنــد و آثــار جدیــد 
آن  انتشــار  بــرای  مناســب  زمــان  تــا  کننــد  تولیــد  را  خــود 
آثــار فــرا رســد. بــا این کــه نــام ایــن دســته از افــراد در ایــن 
روزهــا کم تــر شــنیده می شــود و صدایشــان ماننــد قبــل در 
اماکــن مختلــف بــه گــوش نمی رســد، امــا احتــرام خــود را نــزد 
مخاطبــان حرفــه ای موســیقی حفــظ کــرده، بــرای مخاطــِب 
ــه عرصه هــای دیگــری کــه  ــل شــدند و ب عــام خــود ارزش قائ
در آن تخصصــی نداشــتند، ورود پیــدا نکردنــد. البتــه کــه 
هــردو طیفــی کــه از آن هــا نــام بردیــم دیــر یــا زود فرامــوش 
خواهنــد شــد و جایــی در حافظــه تاریخــی موســیقی کشــور 
مــا نخواهنــد داشــت؛ چراکــه حرفــی بــرای گفتــن نداشــته اند 

و چیــزی بــه هنــرِ ایــن ممکلــت اضافــه نکرده انــد. 
امــا گــروه دیگــری نیــز در میــان وجــود داشــتند کــه علی رغــم 
تمــام مشــکات بــه وجــود آمــده، نــه تنهــا بــه راه خــود ادامــه 
دادنــد، بلکــه در ایــن مــدت فعالیــت خــود را نیــز بیش تــر 
ــد  ــراد تهدی ــن اف ــد. ای ــه دادن ــری ارائ ــار باکیفیت ت ــد و آث کردن
بــه فرصــت کردنــد و در روزهایــی کــه تولیــدات  را تبدیــل 
بــه  فکــر  بــدون  بــود،  شــده  متوقــف  کشــور  در  موســیقی 

از  صحبــت  نشــود،  تامیــن  انســان  حیاتــی  و  جســمانی 
ــم و ادب و فرهنــگ و مقوله هایــی این چنیــن بــی مــورد  عل

اســت.
اساســی  چالــش  و  دغدغــه  کــه  زمانــی  تــا  مثــال  بــرای 
صحبــت  باشــد  امثالهــم  و  غــذا  تأمیــن  انســان  یــک 
فیلــم  ایــن  اســت.  مضحــک  دیــدرو  و  دکارت  از  کــردن 
مازلــو  دیــدگاه  ایــن  خــود  مختلــف  ســکانس های  در  نیــز 
در  وقتــی  گورنــک  کــه  صــورت  بدیــن  می کــرد،  تاییــد  را 
کارهایــی  از  یکــی  گشــود،  مرفــه چشــم  نســبتاً  طبقــه ای 
کــه غالبــا خــود را بــا آن ســرگرم می نمــود خوانــدن رمــان 
دن کیشــوت بــود. حــال می دانیــم کــه در ایــن فیلــم رمــان 
نمــادی از طبقــه برخــوردار جامعــه اســت؛ زیــرا خوانــدن آن 
موجــب درآمــد و امــرار معــاش نیســت، بلکــه صرفــا ابــزاری 
اســت از ســنخ فراغــت، امــا در ادامــه می بینیــم کــه همیــن 
رمــان  فوقانــی مشــغول مطالعــه  کــه در طبقــات  گورنــک 
تحتانــی مشــغول خــوردن  بــود در طبقــات  دن کیشــوت 
برگه هــای رمــان دن کیشــوت اســت و ایــن مهــر تأییــدی 

اســت بــر هــرم مازلــو.
گویــا  فیلــم  ایــن  نیــز  انســان  شناســی  ماهیــت  منظــر  از 
حرف هایــی بــرای گفتــن داشــت و مســئله اینجاســت کــه 
یــا فرشــته خــو؟  اســت  ذاتــا شــیطان صفــت  انســان  آیــا 
نکتــه قابــل توجــه اینجاســت کــه ایــن فیلــم از هــر دوی ایــن 
پاســخ ها جانبــداری می کــرد امــا کفــه تــرازوی میانــه روی 
گویــا غالــب اســت. بدیــن صــورت کــه در تحلیــل نهایــی 
ــم انســان همان طــور کــه ژان ژاک روســو  ــن فیل از منظــر ای
ــان نمــوده اســت لوحــی اســت  خــام و عــاری از پلیــدی  بی
و ایــن جامعــه و طبقــات اجتماعــی اســت کــه ایــن موجــود 
خــام را یــا فرشــته خــو می نمایــد یــا شــیطان صفــت یــا بــه 
گــرگ  را  انســان  لویاتــان  کتــاب  در  هابــز  تومــاس  تعبیــر 

می ســازد. انســان 

حــال بیاییــد کمــی بــه تحلیــل شــخصیت های ایــن فیلــم 
آغازیــن  هم نشــین  همــان  یــا  تریموگاســی  بپردازیــم. 
ایــن جهانــی  نمــاد انســان ماتریالیســت  گورنــک حقیقتــاً 
و کوتــاه فکــر و در قیــد و بنــد مالکیــت بــود چراکــه تنهــا 
او  هم چنیــن  می اندیشــید.  تنــاول  و  مانــدن  زنــده  بــه 
می گفــت اینجــا بایــد بخــوری تــا خــورده نشــوی حتــی او 
ــل  ــز قائ ــوم اســت نی ــی همچــون معل ــرای کلمــات و واژگان ب
ــک  ــارز ی ــوان نمــود ب ــود در نتیجــه او را می ت ــه ملکیــت ب ب
فــرد لیبرالیســت و کوتــه فکــر دانســت. دومیــن هم نشــین 
نمــود  می تــوان  را  دوم  رامســس  یعنــی صاحــب  گورنــک 
بــارز روحیــه امیــدواری و شــوق انســانی و نمــاد صلــح و 
ســازش دانســت؛ چراکــه او در نهایــت دســت بــه خودکشــی 

خویــش زد تــا گورنــک را از گرســنگی نجــات دهــد.
آخــر االمــر پــی می بریــم بــه جملــه آغازینــی کــه از مارتیــن 

هایدگــر بیــان نمودیــم کــه:
»ســینما بهتریــن نماینــده فلســفه اســت« و همیــن چنــد 
خطــی کــه بــه تناســب مجــال مطــرح نمودیــم گواهــی بــود 
بــر ایــن عبــارت و در نتیجــه امیــد اســت تکثــر چنیــن آثــار 
هنــری ژرفــی را در ســینمای ایــران و جهــان شــاهد باشــیم.

مســائل مالــی و درآمــد حاصــل از کنســرت، آثــار جدیــد خــود 
را روانــه بــازار کردنــد و ایــن موضــوع باعــث شــد کــه مخاطبــان 
جدیــدی را نیــز جــذب کننــد. البتــه فعالیــت بســیار زیــادِ 
خوانندگانــی کــه در خــارج از کشــور حضــور داشــتند و یــا در 
همیــن مــدت مهاجــرت کردنــد نیــز باعــث شــد تــا آن هــا هــم 
در ایــن مــدت جــای خالــی صــدای خواننــدگان مارکتــی داخــل 
را در گــوش مخاطبــان موســیقی پــر کننــد و بــا تبلیغــات و 
پخــش گســترده آثــار، شــنوندگان بســیاری را جــذب کننــد. 
بــا تمــام ایــن اوصــاف و بــا توجــه بــه این کــه بیماری کرونــا رو به 
نــزول بــوده و شــرایط بــه تدریــج ماننــد گذشــته خواهــد شــد، 
بــا آغــاز مجــدد کنســرت ها و بــاال رفتــن تولیــدات موســیقی، 
ــران شــرکت هایی  ــدگان و مدی ــه نظــر می رســد کــه تهیه کنن ب
کــه انحصــار مارکــت موســیقی کشــور را در دســت دارنــد، 
تــا مدتــی دیگــر چنــد خواننــده جدیــد و جوان پســند دیگــر 
را بــه جامعــه معرفــی خواهنــد کــرد تــا بــه واســطه آن هــا و 
خــود  کســب وکار  بــه  می کننــد،  ایجــاد  کــه  جدیــدی  مــوج 
رونــق دهنــد. بــر ایــن اســاس ایــن گردونــه تــا مدت هــا ادامــه 
خواهــد داشــت و خوانندگانــی کــه پیــش از ایــن یک شــبه 
مطــرح شــده بودنــد، بــه راحتــی ناپدیــد شــده و افــراد دیگــری 

جایگزیــن آن هــا خواهنــد شــد.
ازترانهُسراهاچهخبر؟

ــود کــه برخــاف تصورهــا،  نکتــه جالــب دوســال اخیــر ایــن ب
ترانه ســراهای موفقــی کــه حرفــی بــرای گفتــن داشــتند، در 
ایــن مــدت تولیــدات آثــار خــود را بــه شــدت ارتقــاء دادنــد و 
توانســتند در مدتــی کــه خواننــدگان مارکتــی در ســکوت بــه 
ســر می بردنــد، بــا همــکاری خواننــدگان فعــال و ثابت شــده 
آن هــا  از  برخــی  کننــد.  تولیــد  را  درخشــانی  آثــار  قدیمــی 
ماننــد حســین غیاثــی کــه پیــش از کرونــا فعالیــت کم تــری 
داشــتند، فرصت هــای بســیاری بــه دســت آوردنــد و بــا تولیــد 
ــر  ــراژ ســریال های شــبکه نمایــش خانگــی، تأثی ــرای تیت ــر ب اث
ــر شــدن موزیک هــای تولیــدی گذاشــتند.  به ســزایی در زیبات
بســیاری از آن هــا نیــز آثــار خــود را در ایــن مــدت تولیــد کــرده 
و بــرای ادامــه رونــد نشــر موســیقی در اختیــار آهنگســازان 
و خواننــدگان قــرار دادنــد کــه اکنــون در انتظــار انتشــار قــرار 
دارد. آن هــا هم چنیــن در ایــن مــدت توانســتند کــه بــا توجــه 
بــه فرصت هــای موجــود، بــه آماده ســازی مجموعــه ترانه هــای 
جدیــد خــود فکــر کننــد و دســت بــه چــاپ آن  هــا بزننــد کــه در 
ایــن میــان، کتاب هــای جدیــد کســری بختیاریــان و علــی ایلیــا 

بــه زودی روانــه بــازار خواهــد شــد.

وقتــی شــلیک روزبــه بمانی به هدف خورد
گذریبهموســیقی

روزبــه بمانــی بــرای افــرادی کــه بــرای گــوش خــود ارزش قائــل 
هســتند و جزو شــنوندگان حرفه ای موســیقی به شــمار می روند، 
خواننــده و ترانه ســرای شــناخته  شــده ای اســت. او از ســال ها 
پیش و اگر بخواهم دقیق بگویم، از ســال ۱۳۷۵ فعالیت خود را 
در عرصــه ترانه ســرایی آغــاز کــرد و بــا خوانندگان مطرح بســیاری 
توانســت  و  کــرد  ترانه ســرا همــکاری  و  عنــوان شــاعر  تحــت 
جایگاهــی بــرای خــود کســب کنــد، بــه طــوری کــه چندیــن مرتبــه 
در جشــنواره های مختلــف و معتبــر موســیقی کشــور بــه عنــوان 
بهترین ترانه ســرای ســال انتخاب شــد. بمانی که ســال گذشــته 
نیــز در نظرســنجی تخصصــی انتخــاب بهتریــن ترانه ســرایان 
صدســال اخیــر بــه انتخــاب کارشناســان و پیشکســوتان شــعر، 
ترانه و موســیقی که به واســطه مجله وزن دنیا انجام شــد، جزو 
۱۰ ترانه ســرای برتــر صدســال اخیــر انتخــاب شــد، گفتــه اســت 
کــه خوانندگــی را بــرای ایــن آغــاز کــرد کــه بتوانــد ترانه هــای خــود 
را بهتــر بــه گــوش مخاطــب برســاند و حــس خــود را بــه صــورت 

کامل تــری بــا مخاطــب درمیــان بگــذارد.
آثــار روزبــه بمانــی از ابتــدای خوانندگــی اش آن طــور کــه بایــد 
ــم  ــا انتشــار موســیقی فیل شــنیده نشــد، امــا در ســال ۱۳۹۵ و ب
التــاری تحــت عنــوان کجــا بایــد بــرم در عرصــه خوانندگــی نیــز 
شــهرت پیــدا کــرد و بــا انتشــار آلبــوم موســیقی خود تحت همین 
عنــوان در مهرمــاه ۱۳۹۷ توانســت مخاطبــان بســیاری را جــذب 

کنــد و جایــگاه خــود در موســیقی را تکامــل ببخشــد. 
در بین آثار بســیار خوبی که در آلبوم این خواننده قرار داشــت، 
چنــد قطعــه بیــش از باقــی آثــار مورد توجه قرار گرفت و توانســت 
بــه محبوب تریــن آثــار او تبدیــل شــود کــه یکــی از آن هــا قطعــه 
ــود و هنــوز هــم پــس از انتشــار هــر قطعــه دیگــری از  شــلیک ب
روزبــه بمانــی، بــا آن آهنــگ مقایســه می شــود. شــلیک بــا ترانــه 
روزبــه بمانــی، آهنگســازی علیرضــا افــکاری، تنظیــم مهــرداد 
احمــدزاده و میکــس و مســترینگ ایمــان احمــدزاده تولیــد شــد 
و احســان نــی زن، مهــرداد احمــدزاده، ســروش امامــی، امیررضــا 
جلیلــی، محمــد شــکری و مجیــد برومنــد بــه عنــوان نوازنــده بــه 
ترتیــب بــا ســازهای ویولــن، کیبــورد، درامز، گیتار الکتریک، گیتار 
آکوســتیک، گیتــار بــاس و ســینتی ســایزر در تولیــد ایــن آهنــگ 

ایفــای نقــش کردنــد.
ویدئــوی ورژن کنســرت ایــن آهنــگ در کیوآرکــد موجــود قــرار 
گرفتــه اســت کــه می توانیــد بــه واســطه آن، از درگاه یوتیــوب 
ــر تماشــا و  تماشــا کنیــد. البتــه پیشــنهاد می کنیــم کــه عــاوه ب

شــنیدن ورژن کنســرت آن، ورژن موجــود 
ــز گــوش دهیــد؛ چراکــه دو  ــوم را نی در آلب
بنــد اول ترانــه کــه بــه صــورت دکلمــه اجــرا 
می شــود در ورژن کنســرت خوانده نشــده 

اســت.

حقوقِ ناشــران و مؤلفان
پوریادهقانی
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ــه  ــار، توجــه ب ــن گام هــا در چــاپ و نشــر آث یکــی از مهم تری
ابعــاد حقوقــی قــرارداد بــا انتشــارات اســت کــه بــا عنــوان 
شــناخته   )edition contract( انتشــارات  عقــد  قــرارداد 
ــه موجــب ایــن عقــد، مالــک آفرینــه، حــق نشــر  می شــود. ب
آن  را کا یــا بعضــاً بــه طــرف عقــد واگــذار می کنــد و او را 
متعهــدِ تکثیــر و اشــاعه آن می کنــد. ) مــاده ۲۶۷۲ قانــون 
ــر  ــه داده اســت(. اگ ــف را ارائ ــن تعری ــی هــم ای ــی اتیوپ مدن
همــه یــا بخشــی از آفرینــه را قبــاً بــه ناشــر دیگــری داده 
یــا بــا اطــاع او چــاپ شــده باشــد، بایــد قبــل از انتشــار بــه 
ناشــر اطــاع دهــد؛ چراکــه احتمــال دارد ناشــر حــق فســخ و 

مطالبــه خســارات را درخواســت کنــد.
نــه  شــود  مضیــق  تفســیر  بایــد  آفرینــه،  صاحــب  اذن  از 
تفســیر موســع؛ یعنــی بــه طــور مثــال اذن توزیــع و تکثیــر 
اثــر، مســتلزم اذن اقتبــاس، تغییــر، الحــاق و ترجمــه نیســت. 
مخصــوص  کــه  اســت  معنــوی  حــق  یــک  ایــن  واقــع  در 
شــخص صاحــب اثــر اســت و حتــی وراث او، اگرچــه حقــوق 
مالــی اثــر را بــه ارث می برنــد، امــا حــق دســت بــردن در اثــر 
را ندارنــد. اذن انتشــار از رادیــو، مســتلزم اذن ثبــت آفرینــه 
پخــش  آفرینــه  تصویــر  و  صــوت  ضبــط  آالت  وســیله  بــه 
شــده از رادیــو و تلویزیــون و ضبــط در دیســک کامپیوتــر 

ــا هــم دهــد، ناشــر  نیســت. اگــر اذن نشــر چنــد رســاله را ب
ــه  ــدارد. صاحــب آفرین حــق نشــرِ جــدا جــدا و مســتقل را ن
همــواره در برابــر ناشــر، ضامــن مالکیــت ادبــی یــا هنــری 
را  خســارات  بایــد  وگرنــه  اســت،  ناشــر  بــه  انتقــال  مــورد 
مــورد  در  تفصیلــی  تحقیــِق  وظیفــه   ناشــر  کنــد.  جبــران 
اصالــت اثــر را نــدارد، امــا اگــر تعلــق او بــه دیگــری محــرز 
وظیفــه   ناشــر  هم چنیــن  اســت.  مســئول  نیــز  او  اســت، 
ــه صــورت شایســته و  ــد آن  را ب ــدارد، امــا بای ــر را ن تبلیــغ اث
ــا اقدامــاِت معمــول توزیــع کنــد. صاحــب آفرینــه پیوســته  ب
حــق دارد کــه در تصحیــح و بهینه ســازی اقــدام کنــد و ناشــر 
نمی توانــد ایــن حــق او را نادیــده بگیــرد؛ البتــه اگــر باعــث 
خدشــه بــه حقــوق ناشــر و افزایــش تعهــدات و مخــارج او 
شــود، صاحــب اثــر بایــد خســارِت او را بپــردازد. بــه طــور 
عرفــی ناشــر بایــد پیــش از تجدیــد چــاپ یــا دادن تیــراژ، 
بــه صاحــب آفرینــه مجالــی بــرای تجدیدنظــر بدهــد. ) ایــن 
مفهــوم در مــاده ۲۶۷۳ قانــون مدنــی اتیوپــی هــم اشــاره 
شــده کــه بــه واســطه نوشــتن عمــده آن توســط اســاتیدِ بــه 
نــامِ فرانســوی، یکــی از مدون تریــن و بهتریــن قوانیــن مدنــی 

ــان اســت( جه
*در نوشــتاری کــه خواندیــد، از منبــع ذیــل اســتفاده شــده 

اســت:
ترمینولــوژی  در  مبســوط  کاتوزیــان،  ناصــر  امــوال  حقــوق 

لنگــرودی جعفــری   ،۴ ج  حقــوق، 

نگاهیبهتأثیرکرونابرفعالیتاهالیموســیقیدردوســالاخیرنقدوبررســیفیلم»پلتفورم«

مروریبرقوانینِنشــرآثار
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میانگیــن بارش هــای ایــران در ۶۷ روز ســپری ســده از ســال آبــی جــاری ۴۲درصــد کمتــر از میانگیــن دوره هــای مشــابه در ۵۳ ســال اخیــر اســت، امــا در ایــن میــان ۴حوضــه آبریــز اصلــی 
در مرکــز و شــرق کشــور وضعیــت بســیار وخیم تــری را تجربــه می کننــد و بارش هــای آنهــا ۷۵ تــا ۱۰۰درصــد کمتــر از دوره هــای مشــابه بلندمــدت اســت.

آمارهــای دفتــر مطالعــات پایــه منابــع آب تــا اینجــای کار از عقب ماندگــی ۴۲درصــدی بارش هــای جــوی ســال آبــی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ )اول مهــر تــا شــامگاه ۷ آذر( نســبت بــه میانگیــن دوره هــای 
مشــابه در ۵۳ ســال اخیــر حکایــت دارد. همزمــان آمارهــای دفتــر اطاعــات و داده هــای آب نیــز نشــان دهنده افــت ۳۰درصــدی ذخیــره آب سدهاســت. البتــه به واســطه بارندگی هــای 
غیرمترقبــه و مســاعد هفته هــای اخیــر، فعــاً وضعیــت بارش هــای جــوی ســال جاری نســبت به مــدت مشــابه ســال قبــل ۴۰درصــد افزایــش دارد، امــا از آنجــا  کــه همچنــان میــزان بارش هــا 

کمتــر از میانگیــن بلندمــدت اســت، تــداوم خشکســالی شــدید معتبرتریــن ســناریو محســوب می شــود.

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شمارۀ هشتاد و دوم / نیمۀ اول آذر 1400

تشدیدخشکسالیدر۵حوضهآبریز

محیــط زیست

مــا و فاجعه

سازمان سبز

پارساپازوکی
کارشناسی تولید و ژنتیک گیاهی 97

مسعودبزمآرا
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطاعات 98

سرنوشــت  حالی کــه  در  ســال  ســالیان  ایرانیــان،  مــا 
بــا مخاطــرات و بحران هــای زیســت محیطی  ســرزمین مان 
عدیــده گــره  خــورده بــود، بــا تلفیــق دانش هــا و مهارت هــای 
فنــی، بــا مشــارکت های مدنــی و مردمــی و نهادســازی بــرای 

ایــن چالش هــا راه حلــی آمــاده داشــتیم.
امــا آن چــه ایــن روزهــا بــدان دچــار شــده ایم پیامــد ایــن ســه 

فرآینــد اســت؛ 
ــه  ــران و بی توجهــی ب ــم ای ــت از نظــم طبیعــت و اقلی ۱( غفل
بــا زیســت بومِ خودشــان،  رابطــه  مــردم در  تاریخــِی  خــرد 
در سیاســت گذاری ها و مدیریــت امــروز مــا امــر متداولــی 

اســت.
همــراه  مــدرن،  ایــراِن  در  آمرانــه  توســعه  ایدئولــوژی   )۲
در  بحــران  مدیریــت  و  علمــی  دانــش  بــه  بی توجهــی  بــا 
تجربه هــای جهانــی، منجــر بــه سست شــدن بخــش زیــادی 

اســت. شــده  ایــران  زیســت محیطی  زیرســاخت های  از 
۳( محدود  کــردن امــکان تصمیم ســازی بــه نهادهــای خــاص 
ــی،  ــه زمینه هــای مشــارکت های مدن قــدرت و عــدم توجــه ب
و  زیســت محیطی  بحران هــای  موفــق  مدیریــت  از  مانــع 

ــع طبیعــی شــده اســت. مناب
از  یکــی  بــه  چالش هایــش  و  زیســت  محیــط  نتیجــه  در 
تبدیــل  ایــران  معاصــر  جامعــه  مســئله های  حیاتی تریــن 

اســت.  شــده 
ــی چــون خشک ســالی، ســیاب ها، آلودگــی  هــوا  بحران های
و ریزگردهــا بــه درســتی نشــان می دهــد کــه مســئله نــه در 
طبیعــت، بلکــه در مداخلــه غیرمنطقــی و مخــرب انســان 
در طبیعــت شــکل گرفتــه و بــه تعبیــر دیگــر مســئله اصلــی 
لــذا هــدف اصلــی همــه  ایرانــی اســت و  در خــود انســان 
و  رفتــار  تغییــر  بلکــه  تغییــر طبیعــت،  نــه  برنامه ریزی هــا، 
ــا طبیعــت بایــد باشــد. ذهنیــت انســان ایرانــی در مواجــه ب
ــد؛ انبوهــی  ــی روزگار خوشــی را ســپری نمی کن جامعــه ایران
از مشــکات و بحران هــا زندگــی مــا را در خــود فروبــرده، 
قریــب بــه دو ســال پاندمــی کرونــا جــان و آرامــش خاطــر 
آن  از  اجتماعــی  آســیب های  گرفتــه،  بــازی  بــه  را  مــردم 
مداخــات  دلیــل  بــه  کــه  طبیعــی  رخدادهــای  و  طــرف 
انســانی، رنــگ و بــوی فاجعــه گرفته انــد ؛ شــاید مهم تــر از 
همــه و در عیــن حــال مغفول تــر و پنهان تــر از هــر آســیب 
و بحــران دیگــری، جرائــم یقــه ســفیدان اســت؛ جرایمــی 
کــه بــه واســطه اقشــار حاکــم و صاحبــان مــال و متصدیــان 
امــور رخ داده اســت و زمینــه اصلــی شــکل گیری و بســط 

بــوده و هســت.  بحران هــای دیگــر 
آن چــه کــه در ایــن تصویــر تیره وتــار شــکل گرفتــه، وضعیتــی 
از ســونامی فزاینــده آســیب ها و بحران هاســت؛ در چنیــن 
شــرایطی بازخوانــی ایــده مســئولیت اجتماعــی و اخاقــی 
بــه  اهمیــت بســیاری دارد. مفهــوم مســئولیت اجتماعــی 
معنــی داشــتن آگاهــی و تعهــد بــه تبعــاِت هرگونــه فعالیــت 
دیگــران،  و  خودمــان  زندگــی  محیــط  در  مــا  عملکــرد  و 
راهنمــای خوبــی بــرای برون رفــت از موقعیــت بحــران زده 

کنونــی جامعــه ایرانــی اســت.
فرهنگــی، فعــال شــریفی، مهــدی ســراغ شــروع بــرای
رفتیــم.او گفــت: بحران هــای محیــط زیســتی بــه صــورت 
پنهــان پدیــد می آیــد؛ زمانی کــه معمــوال دولت مردانــی کــه 

بــا ورود بــه قــرن بیســتم و تبدیــل جوامــع صنعتــی بــه جوامــع 
مبــارزات  از  اجتماعــی  حرکت هــای  اطاعاتــی،  و  خدماتــی 
طبقاتــی بــه تحــرکات برابری طلبانــه و عدالت خواهانــه و در 
کنــار آن جنبش هــای محیط زیســتی معطــوف شــد. اهمیــت 
ــرار گرفــت کــه متفکــران  محیط  زیســت آن جــا مــورد تأمــل ق
ــروی محرکــه و پیشــران انقــاب صنعتــی،  متوجــه شــدند نی
ــداوم و افراطــی  منابعــی از طبیعــت هســتند کــه اســتفاده م
بازتولیدشــان،  و  تجدیــد  بــه  فرصــت دادن  بــدون  آن هــا  از 
آســیب هایی جــدی بــه تــوان طبیعــی زمیــن وارد کــرده و عــدم 
توجــه بــه آن، بحرانــی عظیــم را بــرای محیط  زیســت به وجــود 
خواهــد آورد. ایــن دیــدگاه بعــد از دهــه 1980 شــدت گرفــت 
و مطالبــه آن بــا شــعار توســعه پایــدار از ســوی جریان هــای 
راســتای  در  محیط زیســتی  جنبش هــای  و  اجتماعــی 
حفاظــت از محیط زیســت و منابــع طبیعــی شــکلی جــدی 

بــه خــود گرفــت.
منابــع انســانی ســبز بــه عنــوان یکــی از نظریه هــای نویــن 
ــدگاه  ــن طــرز فکــر و دی ــده ای ــت ســازمان ها زایی حــوزه مدیری
اســت. مدیریــت منابــع انســانی ســبز بــه معنــای اســتفاده 
از سیاســت ها، فلســفه ها و اعمــال مدیریــت منابــع انســانی 
در حیطــه کســب و کار ســازمان بــه منظــور ارتقــای اســتفاده 
آســیب های  از  جلوگیــری  هم چنیــن  و  منابــع  از  پایــدار 

بــر  بی توجه انــد.  آن  بــه  هســتند  روزمــره  کارهــای  گرفتــار 
اســاس تحلیلــی از لســتر بــراون، جنــگ ســوریه ریشــه در 
کــرد،  اســتدالل  بــراون  دارد.  زیســتی  بحران هــای محیــط 
جنــگ ســوریه به دلیــل بحــران و کمبــود آب در مناطقــی از 
ســوریه رخ داده کــه بعــد از مداخلــه حکومــت در دعواهــای 

قومــی و قبیلــه ای شــدت گرفــت.
مســئولیت دانشــجو و جنبش هــای دانشــجویی در این جــا 
و میانــه  بحران هــای زیســت محیطــی مشــخص می شــود. 
و  شــده  کم رنــگ  دانشــجو  سیاســی  حساســیت های  اگــر 
موقعیــت آن نیســت کــه او در عرصــه سیاســت ورود کنــد، 

ــه جامعــه اســت. بهتریــن عرصــه،  ورودِ علمــی ب
کــدامجنبــشمتولیاینامرشــود؟

اولیــن مــورد کــه بــه ذهــن می رســد، جنبــش دانشــجویی 
اســت. دانشــجو بــه صفاتــی مثــل عدالت خواهــی شــناخته 
شــده و تصــور می شــود او هیــچ رویکــردی مــادی در ایــن 
ســرمایه داران  کــه  حــاال  نظــر،  ایــن  از  لــذا  نــدارد.  دوران 
در جهــت منافــع مــادی خــود محیــط زیســت را تخریــب 
دانشــجویی  جنبش هــای  مســئولیت  و  نقــش  می کننــد، 

ــد.  ــر کنن ــن خــأ را پ ــه ای اســت ک
وظیفــهوحــقدربرابــرهماند.

وظیفــه  اخاقــی مــا ایــن اســت کــه حقــوق طرف هــای مقابــل 
خودمــان را رعایــت کنیــم؛ بنابرایــن افــراد در مقابــل محیــط 
زیســت، گیاهــان و منابــع وظایفــی دارنــد. اگــر نســل های 
ــد، هیچ چیــز از منابــع طبیعــی بــه مــا  قدیــم بــه فکــر نبودن
نمی رســید. بایــد رویکــردی اتخــاد کــرد کــه ایــن منابــع بــرای 
آینــدگان بمانــد و ایــن وظیفــه اخاقــی ماســت. در چنیــن 
مســئولیت ها،  ســلب  و  بحران هــا  از  وخیمــی  وضعیــت 
ــه   صــدای کم رمــق مســئولیت اجتماعــی در دانشــگاه، روزن

امیــدی اســت.
ــه نقــش جنبش هــای دانشــجویی و  ــر ب ــِن بهت ــرای پرداخت ب
بــه جامعــه  نهــاد دانشــگاه در بحران هــا و خدمت رســانی 
بــرای  بهانــه ای  گاه  و  مناقشــه  مــورد  همیشــه  اتفاقــا  کــه 
تســخیر دانشــگاه توســط نیروهــای بیرونــی و نقــض آزادی 
و اســتقال دانشــگاهی هــم بــوده پــای صحبت هــای روح 
رشــته  التحصیــل  فــارغ  کــه  نشســتیم  قاســم زاده  هللا 
روان شناســی دانشــگاه فردوســی و از فعــاالن مدنــی مشــهد 

اســت. 
قاســم زاده گفــت: در کشــورهایی کــه نظــام سیاســی بــه 
دنبــال محــدود کــردن حــوزه سیاســت اســت، مــدام تاکیــد 
ایــن اســت کــه دانشــگاه سیاســی نباشــد و دانشــجو  بــر 
شــکل گیری  فاکتورهــای  از  یکــی  بخوانــد.  درس  صرفــا 
 25 تــا   ۱۹ اســت.  افــراد  ســنی  بــازه   دانشــجویی  جنبــش 
افــراد  کنش گــری  و  آرمان خواهــی  اوج  ســالگی،   ۲۶ یــا 
اســت؛ چــه بســا بســیاری از فعــاالن سیاســی آزادی خــواه 
ایــن  در  معتقدنــد  کــه  باشــند  هــم  دموکراســی خواه  و 
ســن، فعالیــت سیاســی اشــتباه اســت و افــراد بایــد ابتــدا 
فضــای  وارد  بعــد  و  شــوند  پختــه  سیاســی  احــزاب  در 

شــوند.  کنش گــری 
ــوان  ــه عن ــی اســت، ب ــال فعالیــت مدن ــه دنب ــر دانشــجو ب اگ
ــی  ــه عبارت ــن تخصــص اســت، ب ــه در حــال آموخت کســی  ک

از  شــیوه هایی  بــه  نظریــه  ایــن  می باشــد.  زیســت محیطی 
مدیریــت منابــع انســانی اشــاره دارد کــه هــدف آن ترویــج 
توســط  زیســت محیطی  منابــع  از  دوســتانه  اســتفاده 
کارمنــدان و  تقویــت آگاهــی و تعهــدات کارکنــان در خصــوص 

می باشــد.  زیســت محیطی  مدیریــت 
ــع انســانی ســبز را  در یــک دســته بندی کلــی، مدیریــت مناب
می تــوان بــه چهــار بعــد اصلــی تقســیم کــرد؛ فرآینــد ســبز، 
اســتراتژی ســبز، حمایــت ســبز و فرهنــگ ســبز! در فرآینــد 
معیارهــای  بــر  مبتنــی  ســازمان  روندهــای  تمامــی  ســبز 
زیســت محیطی طراحــی و اجــرا می شــود. از جــذب پرســنل 
ــا انجــام آموزش هــای  ــه حمایــت از محیط زیســت ت معتقــد ب
ــن حــوزه و تشــکیل واحــد  ــا ای ــط ب الزم ضمــن خدمــت مرتب
رصــد و پایــش ســبز بــرای نظــارت بــر انجــام صحیــح و اصولــی 
مدیریــت منابــع انســانی ســبز در ســازمان. فنــاوری اطاعــات، 
یــک ابــزار مناســب و کاربــردی بــرای تحقــق مدیریــت منابــع 
انســانی ســبز در سازمان هاســت. امــروزه اســتفاده از IT جــزء 
الینفــک سیاســت های اصلــی هــر ســازمانی بــرای بقــا و دوام 
در عصــر اطاعــات و ارتباطــات شــده اســت و نمی تــوان وجــود 
ســازمانی را بــدون حضــور آن متصــور شــد. حــال می تــوان 
ایــن حضــور را غنیمــت شــمرد و یکــی از کارکردهایــش را بــه 
ســمت تحقــق مدیریــت منابــع انســانی ســبز معطــوف کــرد و 

از آن بهــره جســت. 

آن  کــه  کنــد  پرداخــت  را  دانــش  و  علــم  ایــن  زکات  بایــد 
مرارت هــای  تقلیــل  بــرای  تــاش  و  مــردم  رفــع مشــکات 

آن هاســت.
پرداخــت  مبالــغ هنگفتــی صــرف  دانشــگاه ســاالنه  نهــاد 
حقــوق بــه اســاتید و کارمنــدان دانشــگاه می کنــد. ایــن پــول 

در قبــال چــه چیــز دریافــت می شــود؟ 
بــرای روزی کــه ایــن متخصصــان در قبــال بحران هــا راه  حــل 
ایــن  اســت در  قــرار  اگــر  باشــند.  راهگشــا  و  ارائــه دهنــد 
حوزه هــا هیــچ نقشــی نداشــته باشــند، چــرا بخــش عظیمــی 
دانشــگاه ها  ســمت  بــه  کشــور  مــادی  ســرمایه های  از 

مــی رود؟
در  کــه  زیســت  محیــط  بحــران  در  بایــد  دانشــگاه  نهــادِ 
اســت  کشــور  اصلــی  بحران هــای  از  قطعــا  پیــش رو  دهــه 
تاثیرگــذار باشــد. مــا در یــک قدمــی بحران هــا رســیده ایم 
ــاز کرده انــد. حــال  و ایــن بحران هــا مثــل زخم هایــی دهــن ب
یــا وســط دشــت  باشــد  زاینــده رود  اســت وســط  ممکــن 

یــا خوزســتان! و  رودخانه هــای شــمال  یــا  مشــهد 
ــا صــدای بلنــد ایــن  »چــرا در همــه ایــن ســال ها دانشــگاه ب
مشــکات را فریــاد نــزد؟ و صدایــش را بــه گــوش دولت هــا 
نرســاند و راهــکار بــرای دولت هــا نبــرد؟« چــرا دولت هــا را بــا 
کنش هــای مدنــی ملــزم بــه پیگیــری و رعایــت اســتانداردها 
و راهکارهــای علمــی نکــرد؟ وظیفــه نهــاد دانشــگاه اینجــا 

مهــم می شــود!
یکــی از بحران هایــی کــه منجــر بــه نابــودی محیــط زیســت 
می شــود، ایــن اســت کــه محیــط زیســت، زیســتِن آســان، 
هوا، خاک و آب پاک در اولویت دوم قرار بگیرد، اما سوال؛ 
مگــر ممکــن اســت انســان اصلی تریــن خواســته هایش را 
آری؛ می شــود. در چرخــش  قــرار دهــد؟  اولویــت دوم  در 

ســرمایه و ســیطره فرهنــگ ســرمایه  داری.
فرهنــگ  امــا  نیســت،  ســرمایه داری  کشــور  ایــران 
کشــورهای  در  کــه  مصرف زدگــی  و  ســرمایه داری 
در  را  ظواهــرش  ناپســندترین  دارد  رواج  توســعه یافته 
در  انســان  اســت.  گذاشــته  نمایــش  بــه  نیــز  مــا  جامعــه 
حیــات  شــرط  بزرگتریــن  )کــه  مصرف زدگــی  ایــن  چرخــه 
و تــداوم ســرمایه داری اســت( بــرای تــداوم ایــن سیســتم 
بــه آن می پیونــدد و در آن زیــاده روی می کنــد و به تدریــج 
فرامــوش می کنــد نیازهــای اصلــی اش چــه بودنــد و زمانــی 
بــه  ضــروی  نیازهــای  رســید،  شــی وارگی  مرحلــه  بــه  کــه 
مرحلــه دوم مــی رود و نیازهــای اصلــی اش تولیــد ثــروت و 

می شــود. ســرمایه 
ــه ســرمایه دل بســته  ــان ب ــراد آن چن ــه اف ــه اســت ک  این گون
می شــوند کــه فرامــوش می کننــد کــه زیســت بوم اســت کــه 

ــرای بقــا را تامیــن می کنــد. نیازهــای ضــروری آن هــا را ب
نقشدانشــگاهدراینبینچیســت؟

دانــش  تحصیــل  و  علــم  کســب  از  پــس  بایــد  دانشــجو 
خــود، در مســیر تعالــی و خدمــت بــه بهبــود زندگــی بشــر و 
حفــظ محیط زیســت بگــذارد، نــه ســرمایه! دانشــگاهی کــه 
تبدیــل بــه بنــگاه تولیــد مــدرک شــده و تنهــا پــول و مســائل 
ــه  ــه مثاب مــادی برایــش حائــز اهمیــت اســت، علــم را هــم ب
ــوی  ــد جل ــن دانشــگاه نمی توان ــرد. ای ســرمایه درنظــر می گی

کاغــذ  تأمیــن  بــرای  هرســاله  گزارش هــا،  و  آمــار  بــر  بنــا 
اداری در دنیــا بیــش از 350 میلیــون اصلــه درخــت قطــع 
ــوان تخریــب آشــکار  ــر قطــع درخــت به عن می شــود. عــاوه ب
محیط زیســت، حجــم آب و میــزان برقــی کــه بــرای تهیــه ایــن 
مقــدار کاغــذ اســتفاده می شــود، صدمــات جبران ناپذیــری 
بــر پیکــره محیط زیســت وارد می کنــد. حــذف کاغذبــازی و 
نامه نگاری هــای مرســوم اداری و توســعه اتوماســیون اداری 
از تبلیغــات و آگهی هــای چاپــی در  در ســازمان و گرایــش 
نشــریات بــه ســمت تبلیغــات الکترونیکــی در بســتر فضــای 
مجــازی می توانــد درصــد قابــل توجهــی از ایــن میــزان مصــرف 
را کاهــش دهــد و از تخریــب بیشــتر محیط زیســت جلوگیــری 

نمایــد.
مجــازی،  ســازمان  بــه  آجــری  ســازمان   از  پارادایــم  تغییــر   
بــرای تحقــق مدیریــت   IT دیگــر راهکاری ســت کــه بســتر 
قــرار می دهــد.  منابــع انســانی ســبز پیــش روی ســازمان ها 
ــا  ــه ب ــی ک ــا وجــود همــه ســختی ها و مصائب ــا ب اپیدمــی کرون
خــود به همــراه داشــت، موجــب یــک تغییــر مثبــت در حــوزه 
منابــع انســانی شــد؛ اجبــار بــه پیاده ســازی سیاســت دورکاری 
بــرای کارمنــدان. نــگاه ســنتی برخــی از مدیــران بــه انجــام امــور 
محولــه تنهــا در مــکان و زمــان تعییــن و تنظیــم شــده توســط 
کارمنــد و اعتقــاد بــه کاهــش بازدهــی و کیفیــت کار نیــروی 
انســانی در صــورت عــدم حضــور در محیــط کار، اصلی تریــن 

بایســتد! بحران هــا 
نکــردن  تبدیــل  داشــت،  مدنظــر  بایــد  مــدام  کــه  آن چــه 
دانشــگاه بــه یــک نهــاد دســت کاری شــده و آلــت دســت 
یــک  بــه  را  دانشــگاه  این کــه  اســت؛  دیگــر  نهادهــای 
بروکراســی تنبــل بی کارکــرد و تهــی از رســالت های اصلــی 
خــودش تبدیــل نکنیــم. بــه همیــن دلیــل ایــن بــار ســراغ 
مهــدی رضــازاده رفتیــم کــه دانشــجوی کارشناســی دانشــگاه 

اســت.   دانشــگاه  کانــون موســیقی  دبیــر  و  فردوســی 
دانشــکده های  مثــل  دانشــجویی  تشــکل های  گفــت:  او 
ــه صــورت تخصصــی  کشــاورزی، اقتصــاد و... می بایســت ب
و آکادمیــک مطالبــه ای عملــی از ســمت دانشــگاه را آغــاز 

کننــد و اســاتید بایــد پیشــگام ایــن حرکــت باشــند.
او افــزود از دیــدگاه اجتماعــی و فرهنگــی اگــر بــه ماجــرای 
اصفهــان نــگاه کنیــم، خــودِ نحــوه اعتــراض مــردم و تجمــع 
در بســتر رودخانــه زاینــده رود و انبــوه فشــار جمعیــت در 
چــه  باشــد؛  آســیب زا  اســت  ممکــن  خودی خــود  بــه  پــل 
از جنبــه محیــط زیســتی و چــه بــه لحــاظ حفــظ میــراث 
فرهنگــی و در ایــن فضاهــا حضــور و نقــش نخبــگان محلــی 
و روشــن فکران و گفت وگویــی کــه برخواســته از دانشــگاه 

اســت، مهــم می شــود. 
دانشــجوی  اســت؛  کیانــی  مصطفــی  گفت وگــو  آخــر  نفــر 

سیاســی. علــوم  رشــته  کارشناســی 
او ابتــدا از ادعایــی کــه ســرمایه داری در توجیــه تقابلــش 
می گویــد  ســرمایه داری  گفــت:  دارد،  زیســت  محیــط  بــا 
کــه جلــوی  هدر رفــت منابــع طبیعــی را می گیــرد و کمــک 
ســرعت  بــا  نشــوند!  نابــود  طبیعــی  ســرمایه های  می کنــد 
رو  نیــز  مصرف گرایــی  تولیــد  تبــع  بــه  تکنولــوژی،  گرفتــن 
بــه افزایــش گذاشــت و بــه جــای این کــه جلــوی هدر رفــت 
ــاال  ســرمایه های طبیعــی را بگیــرد، مصــرف مــواد و کاال را ب
بــرد و بیــش از پیــش آن هــا را مــورد هجــوم انســان قــرار داد.
افزایــش جمعیــت هــم یکــی از دالیــل دیگــری اســت کــه 
نابــودی  در  مهمــی  نقــش  صنعتی شــدن،  بــا  هم زمــان 
محیــط زیســت و تغییــر اکوسیســتم داشــت. در حقیقــت 
آن چــه ســرمایه داری شــعار مــی داد، تحقــق نیافــت و تنهــا 
دســتاوردش در زمینــه محیــط زیســت، تخریــِب آن بــود. 
نابــود  را  زیســت  محیــط  عمدتــا  مصرف گــرا  شــهرهای 
کردنــد. ایــن نکتــه گفتنی ســت کــه مــا شــهرهای صنعتــی را 
در مناطــق دارای خشکســالی ایجــاد کردیــم؛ بــدون این کــه 

بــه اقلیــم آن جــا توجــه کنیــم.

ایــده  مســئولیت  بــرای جمع بنــدی می تــوان گفــت طــرح 
پویــه  حیــات  یــک  آغازگــر  اجتماعــی دانشــگاه می توانــد 
بخــش و امیدبخــش بــه جامعــه ایرانــی باشــد؛ این کــه هــر 
نهــادی در هــر ســطحی بــه مســئولیت اجتماعــی خــودش 
امــروزی  پیش آمدهــای  در  را  ســهمش  و  بیندیشــد 
بحران هــا  ایــن  درمــان  در  را  نقشــش  و  کنــد  بررســی 
نهادهــای  بــه  منحصــر  هــم  پرســش ها  ایــن  کنــد.  پیــدا 
بــه  معطــوف  بلکــه  نیســت؛  کشــور  رســمی  و  سیاســی 
همــه نهادهــا، در همــه ســطوح و حتــی نهادهــای مدنــی 
هــم هســت؛ زیــرا بحران هــای انبوهــی کــه بــر ســر جامعــه 
ایــران فــرود آمده انــد، محصــول عملکــرد خــود مــا بــوده 
اســت کــه این چنیــن زندگــی را در ایــن دیــار بــه ســختی 

یــم.  نداخته ا ا

مانــع تــن دادن مدیــران بــه انجــام دورکاری و در ادامــه آن 
تبدیــل بــه ســازمان مجــازی بــود کــه کوویــد19 آن را درهــم 
شکســت و مدیــران را مجبــور بــه اتخــاذ ایــن سیاســت بــرای 
بقــای ســازمان خــود کــرد. بررســی یــک موسســه تحقیقاتــی 
در فاصلــه ســال های 2019 تــا 2021 نشــان می دهــد کــه میــزان 
جســتجو بــرای مشــاغل قابــل انجــام از راه دور در آمریــکا، 
460 درصــد افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن نتایــج تحقیقــی 
دیگــر از مؤسســات آمریکایــی پیش بینــی کــرد ظــرف 5 ســال 
آینــده در حــدود 20 درصــد از تعــداد شــرکت هایی کــه الــزام 
حضــور کامــل بــرای کارکنان شــان دارنــد، کاســته شــده و ایــن 
ــا بخشــی از واحدهــای  ــه شــرکت هایی کــه کامــا ی نســبت ب
آن دورکار بــوده اضافــه خواهــد شــد. تحقــق ایــن شــیوه کاری 
جــدای از کــم شــدن هزینه هــای ثابــت و ســربار ســازمان، 
کاهــش رفت وآمــد و ســفرهای درون شــهری بــا خــودرو را در 
پــی خواهــد داشــت کــه خــود موجــب کاســتن از بــار ترافیــک 
شــهری و کاهــش آلودگــی هــوا می شــود. محققــان مؤسســه 
علوم و فنــاوری محیط زیســت دانشــگاه بارســلونا در پژوهشــی 
دریافتنــد، پرســنلی کــه چهــار روز در هفتــه را بــه دورکاری 
می پردازنــد می تواننــد ســطح دی اکســید نیتــروژن را تــا 10 
درصــد و میــزان بــار ترافیکــی را تــا 15 درصــد کاهــش دهنــد. 
نتیجــه حاصــل از ایــن تحقیــق تاییــد می کنــد کــه دورکاری 
ــود کیفیــت هــوا و  ــری در بهب ــوان ســهم موث ــه عن ــد ب می توان
کاهــش آلودگــی هــوا، بــه ویــژه در مناطــق شــهری مــورد توجــه 

قــرار گیــرد.

واکاویمســئولیتاجتماعیدانشــجویاندرقبالبحرانهایزیســتمحیطی



بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از گاردیــن، نخســتین رمــان »یــوری فلســن«، نویســنده ای کــه او را  پروســت روس مــی خواننــد و آثــارش از زمــان مرگــش 
در ســال ۱۹۴۳ در »آشــویتس« بــه فراموشــی ســپرده شــدند، بــرای نخســتین بار بــه زبــان انگلیســی منتشــر خواهــد شــد.

»فلســن« نــام مســتعار »نیــکای فریدنشــتاین« نویســندٔه روس اســت کــه در ســال ۱۸۹۴ در ســن پترزبــورگ متولــد شــد و در دوران خــود بــه عنــوان 
یکــی از نویســندگان برجســته روس شــناخته می شــد و در زمــره نویســندگانی همچــون »والدیمیــر نابوکــوف« قــرار می گرفــت، امــا زمانــی کــه فرانســه 
در جریــان جنــگ جهانــی دوم اشــغال شــد، او نتوانســت بــه ســوئیس فــرار کنــد و کشــته شــد. دست نوشــته ها و نامه هــای او پــس از دســتگیری اش 

گــم و شــاید نابــود شــدند و آثــارش امــروزه تقریبــا ناشــناخته هســتند.
»برایــان کارتنیــک«  رمــان »فریــب« اثــر  یــوری فلســن را بــه زبــان انگلیســی ترجمــه کــرده اســت و قــرار اســت آن را در مــاه مــی ســال بعــد روانــه بــازار 

کنــد. ایــن رمــان نخســتین بار در ســال ۱۹۳۰ در روســیه چــاپ شــده بــود.
تاکنون فقط بخش های محدودی از نوشته های فلسن  ترجمه شده اند، البته مجموعه ای از آثار او در سال ۲۰۱۲ در روسیه چاپ شده است.

انتشارنخستینرمان»پروستروس«بهانگلیسی
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هــر نویســنده ای بــرای خــود دنیایــی دارد و هــر اثــر 
خودســاخته  دنیــای  ایــن  از  بخشــی  روایتگــرِ  او،  از 
اســت. بــرای کشــف رمــز و راز دنیــای یــک نویســنده 
ایــن بــار قلــم را پیرامــون نــام محمــود دولت آبــادی، 
مدینــه  بــا  تــا  گردانــد  خواهیــم  ایــران،  رمــان  آقــای 
آشــنا  می زایانــد،  را  او  آثــار  کــه  ســبکی  و  فاضلــه 

شــویم.
خالــق »کلیــدر«، بلندتریــن رمــان فارســی، هنــوز هــم 
نویســنده ای پــر کار اســت کــه تازه تریــن کتابــش بــا 
منتشــر  چشــمه  نشــر  توســط  در«  »بیــروِن  عنــوان 
شــده اســت. آن طــور کــه از صــدای تاریــخ می شــنویم، 
ــی  ــه صفحات ــران گــره می خــورد ب ــاِن ای ــای رم ــد آق تول
کــه جنــگ جهانــی دوم، رنــج و مشــقت مــردم، برگــی 

قطــور از آن اســت. 
ســبزوار  در   ۱۳۱۹ مردادمــاه  دهــم  متولــد  کــه  او 
داســتان  اســاس  بــر  را  اثــرش  مهم تریــن  اســت، 
بــه  را  واقعــی زندگــی »گل محمــد« می نویســد و مــا 
ــان خــود راهنمایــی می کنــد  دانســتن ایــن نکتــه از زب
او بگوییم:»ایــن کتــاب، یادگاری ســت  بــا  کــه هم نــوا 
بــرای آینــده مــا«. و نوشــتن آن را بایــد تحقــق قبلــه  

دانســت. آمــال 
تــا  کــه دولت آبــادی  اوِج مسیری ســت  نقطــه  کلیــدر 
ایــن  می کــرد.  دنبــال  داستان نویســی  در  زمــان  آن 
کتــاب هماننــد بســیاری از داســتان های او، شــرحی 
از غــم و درد مردمی ســت کــه تیــِغ زمانــه، گلــوی آنــان 
را می فشــارد، امــا نبایــد ایــن نکتــه را دور از نظــر بــرد 
کــه ویژگــی مهمــی کــه در نــگاهِ دولت آبــادی بــه زندگــی 
مردمــاِن رنج کشــیده وجــود دارد، پررنگ بــودِن امیــد 

در اوج ســختی ها و ســتایش کار اســت.
شــاید ایــن مســئله را بتــوان بــا گذشــته  دولت آبــادی، 
کــه سراســر بــه کار و تــاش گذشــته اســت، متصــل 
را  تــاش  حــد  ایــن  تــا  کــه  کســی  یعنــی  کــرد؛ 
ــم در دســت بگیــرد و از  می ســتاید، مگــر می شــود قل

نگویــد؟ تــاش  و  کار 
ســبک نویســندگِی ایــن داســتان نویس بــه خوبــی بــا 
رنج هــای زندگــی، کــه آن هــا را بــا گوشــت و خونــش 
لمــس کــرده، در هــم آمیختــه اســت؛ بــه همیــن دلیــل 
اســت کــه جان مایــه تمامــِی آثــار او، درد و رنــج اســت.
اواخــر ســال ۱۳۵۳ بــرای دولت آبــادی هــم خــوب بــود 
و هــم بــد؛ خــوب از آن جهــت کــه ایــده رمــان »جــای 
ــه خــورد و بعــد از آن  ــی ســلوچ« در ذهنــش جرق خال
جهــت کــه بــه گفتــه خــودش آغــاز حبــس سیاســی او 
و توقــف نــگارش کلیــدر بــود، امــا او بافاصلــه پــس 
از آزادی، قلــمِ ذهــن را بــر دســت گرفــت و کمتــر از 
داســتانی  نوشــت؛  را  مــاه، جــای خالــی ســلوچ  ســه 
همســرش،  ایســتادگی  و  خانــه  یــک  مــرد  رفتــن  از 
مِــرگان، کــه هماننــد یــک مــاده شــیر از خانــواده اش 

دفــاع کــرد.
در  او  کــه  می دهــد  نشــان  دولت آبــادی  آثــار  ســیرِ 
سرنوشــت  و  اراده  بیــن  همــواره  خــود،  جهان بینــِی 
نویســنده  اراده گرایــِی  اوج  اســت.  بــوده  نوســان  در 
کــرد؛  جســت وجو  کلیــدر  قهرمانــان  در  می تــوان  را 
ــر خــاف  »روزگار ســپری شــده مــردم ســالخورده«،  ب
ســه  دربردارنــده  کــه  مفصلــی،  جلــدی  ســه  رمــان 
اســت. مشــترک  موضــوع  یــک  بــا  مختلــف  عنــوان 

از نظــر دولت آبــادی، این طــور نیســت کــه نویســنده 
می نویســم؛  مــردم  بــرای  و  می نشــینم  حــاال  بگویــد 
ــه! ایــن مــردم هســتند و ایــن زندگی ســت کــه در او  ن

آغــاز بــه نوشــتن می کنــد.
او کــه نوشــتن بــرای یــک طبقــه خــاص را ناقص بــودِن 
نیرومنــد  و  نــاب  چنــان  می کوشــد  می دانــد،  خــود 
ــه قــول خــودش حتــی دشــمنانش هــم  بنویســد کــه ب
ــرود  ــم ف ــه نوعــی ســر تعظی ــار او ب ــق آث ــل خل در مقاب
آورنــد. آثــار دولت آبــادی از همــان نخســتین کار هــا بــا 
توجــه بــه ســبک شــخصی اش و احتــرام او بــه مــردم 
مخاطب هــای  توانســته  ایرانــی  فرهنــگ  و  ایــران 
اجتماعــی  مختلــف  الیه هــای  میــان  در  را  خــودش 
بــا رابطــه   ایــن مــردم بوده انــد کــه  بیابــد و همیشــه 
بــه  اعتمــاد  او  شــده اند،  موجــب  خــود  صمیمانــه   

نفســش را در آثــار و زندگــی خــود پیــدا کنــد.
تــا  کــه ســبب شــده  تأثیرگــذاری  رمان هــای  نــگارش 
بدهنــد؛  را  ایــران«  رمــان  »آقــای  لقــب  او  بــه  مــردم 
او  مــورد  در  آن چــه  تأییــد  بــر  گواهی ســت  خــود 

شــد. نوشــته 

خــوش بــاش که هرکه راز داند
داند که خوشــی، خوشــی کشاند
شــیرین چو شــکر، تو باش شــاکر

شــاکر همه دم شــکر ستاند
کــه  اســت  جــذب  قانــون  اصــِل  بیانگــرِ  ابیــات  ایــن 
کم تریــن  بــا  و  نهــاده   آن  بــر  دقــت  انگشــِت  موالنــا 

اســت. کــرده  بیــان  را  آن  کلمــات 
علــم نویــن می گوید:»آن چــه در دنیــا وجــود دارد بــر 
اســاس نظــم و قانــون بنــا شــده و به راحتــی می تــوان 
بــا هدایــت احساســات و افــکار، آینــده ای دلخــواه را 

ترســیم کــرد«.
نــگاه  بــا  کــه  نداریــم  بنــا  گفتــار  ایــن  در  مــا  هرچنــد 
ــا منفــِی موجــود  ــه اثبــات انرژی هــای مثبــت ی علمــی ب

بپردازیــم. عالــم  در 
ســخن مــا در ایــن مقــال بــه تطابــِق ایــن دســتاورد علــم 

بــا گفتــار موالنــا در مثنــوی اســت.
در جــای جــاِی ایــن کتــاِب شــریف بــه ایــن اصــل بــر 
بــوده    می خوریــم کــه حضــرت موالنــا بســیار معتقــد 

ــه: اســت ک
در جهــان هــر چیــز، چیزی جذب کرد 

گرم گرمی را کشــید و ســرد ســرد
بدخواهــی،  منفــی،  افــکار  ناخوشــایند،  اتفاقــات 
ســرد  پدیده هایــی  باطــل،  تصدیــق  و  بداندیشــی 
هســتند کــه تیرگــی و ناخوشــایندی را در مــا پــرورش 
و  خیــر  و  نیکــی  بــه  اگــر  آن هــا،  برخــاف  می دهنــد. 
ــرم و حقیقــی  ــکار گ ــم، اف ــی بپردازی اندیشــه های حقان
روی  مــا  بــه  گرفته انــد،  الهــی سرچشــمه  روح  از  کــه 

مــی آورد.
موالنــا کــه نگاهــی واال بــه تمــام پدیده هــای عالــم دارد، 
ــده، اول  ــب هــر پدی ــرای طل ــه ب ــان مــی دارد ک ــدا بی ابت
ــد اندیشــه به دســت آوردن آن را در ســر داشــت و  بای
ســپس بــرای رســیدن بــه آن تــاش کــرد. نــگاه عرفانــی 
موالنــا بــه مــا می گویــد، از آنجایــی کــه ذات انســان 
ــه هــم ســنخ  ــد ب خدایــی و الهــی اســت، در نتیجــه بای

ــم ملکــوت برســد. ــه عال خــود بپیونــدد و ب
ایشــان ابیــات فراوانــی از مثنــوی شــریف را بــه ایــن 
اصــل اختصــاص داده  اســت تــا هرکــس بــه قــدر وســع 
را  آن  و  بنوشــد  مثنــوی  بیکــران  دریــای  از  خویــش 

دنیــا  بــه  در دمشــق  مــارس 1923   21 در  قبانــی  نــزار 
آمــد. پــدرش توفیــق قبانــی، فلســطینی االصل و مــادرش 
ــواده در  ــدِ دومِ خان ــزار فرزن ــود. ن ــی دمشــقی ب ــزه، زن فای
کنــار چهــار پســر و یــک دختــر بــود. او خــود می گویــد 
خانــواده اش از خانواده هــای متوســِط دمشــقی بودنــد. 
رفتــار و شــخصیت و  را در  تأثیــر  او بیش تریــن  مــادر 
بیشــتر  در  او  اســت.  گذاشــته  برجــای  نــزار  ســلوک 
در  می کنــد.  یــاد  موضــوع  ایــن  از  ســروده هایش 
میانســالی احســاس وابســتگی بــه وطــن در وجــود نــزار 
ایــن دو احســاس درخــت تنومنــدی  پیــدا می شــود و 
از شــعر و حــس مســئولیت پذیری را در وجــود قبانــی 

می کنــد. ایجــاد 
نخســتین تجربه شــعری او در شانزده ســالگی روی داد. 
اولیــن دیــوان شــعری او، »زن گندمگــون بــه مــن گفــت«، 
او،  در ســال 19۴۴ منتشــر شــد. مجموعــه شــعر دومِ 
پیرامــون زن و تغــزل بــرای زن، در ســال 19۴8 در قاهــره 
از دانشــگاه ســوریه در  منتشــر شــد. در ســال 19۴۵ 
رشــته حقــوق فارغ التحصیــل شــد. او هرگــز کار وکالــت 
نکــرد؛ بلکــه شــغل رســمی او نمایندگــی دیپلماتیــک 
بــاب  ایــن  بــود. او در  ســوریه در کشــور های مختلــف 
نجســتم؛  اشــتغال  دادگســتری  وکالــت  می گوید:»بــه 
حتــی در یــک مراجعــه قانونــی نیــز وارد نشــدم. تنهــا 
قضیــه ای کــه در آن شــرکت کــرده ام و هنــوز ادامــه دارد، 
موضــوع زیبایی ســت و تنهــا بی گناهــی کــه از او دفــاع 

اســت«. کرده ام،شــعر 
ســوریه  خارجــه  امــور  وزارت  در  بیست و یک ســال  او 
کــرد.  کار  مادریــد  و  پکــن  لنــدن،  قاهــره،  بیــروت،  در 
ســفرهایش  مدیــون  را  اشــعارش  ســه چهارمِ  خــود  او 
دیپلماتیــک  کارهــای  از  این کــه  از  بعــد  می دانــد. 
ــروت رفــت و در آن جــا مؤسســه  ــه بی ــری کــرد ب کناره گی

انتشــاراتِی نــزار قبانــی را ایجــاد کــرد و در همــان ســال ها 
بــا بلقیس الــراوی، زنــی عراقــی و آمــوزگار، کــه محبوبــه 
اکثــر شــعرهای اوســت، ازدواج کــرد. بعــد از کشته شــدن 
بلقیــس در حادثــه بمب گــذارِی بیــروت در ســال 1981 و 
جنگ هــای داخلــی لبنــان، راهــی ســوئیس شــد و پــس 
از آن مدتــی در فرانســه مانــد. ســپس بــه انگلســتان 
رفــت و در 30 آوریــل در لنــدن از دنیــا رفــت. پیکــر او 
ــه  ــود، ب ــر خــود او مــادرش ب ــه تعبی ــه دمشــق، کــه ب را ب
خــاک ســپردند. آن چنــان کــه آرزوی او بود:»دمشــق بــه 
ــوآوری  ــه مــن شــعر آموخــت، ن ــود کــه ب ــه رحمــی ب مثاب
آموخــت، الفبــای بــا گل زیســتن را آموخــت. پــس بایــد 
پرنــده بــه خانــه خــود و کــودک بــه ســینه مــادرش بــاز 

گــردد«.
نــزار قبانــی از بزرگ تریــن، مشــهورترین، پرخواننده تریــن 
و پرنفوذتریــن شــاعراِن نوپــردازِ عاشقانه ســرای معاصــر 
عربی ســت. هیــچ شــاعری، چــه ســنتی و چــه معاصــر او، 
بــه ایــن انــدازه در میــان خواننــدگاِن شــعر، نفــوذ و تأثیــر 
نداشــته اســت. زبــان شــعری ســهل، ممتنــع و روان او 
و موضوعــات عشــق، زن، سیاســت و وطــن، عــاوه بــر 
این کــه بــرای او لقــب شــاعر عشــق و زن و شــراب در پــی 
داشــته، او را بــه نماینــده یگانــه و بی بدیــِل شــعر معاصــر 
عربــی نیــز تبدیــل کــرده اســت. او کــه بزرگ تریــن شــاعر 
معاصــر عربــی شــناخته می شــود، چهــل و دو دفتــر در 
شــعر و نثر دارد که موضوع عمده آن عشــق، سیاســت، 
زن و وطــن اســت و همــه آن هــا را در دفتــر انتشــاراتی 
خــود بــا نــام »منشــورات نــزار قبانــی« در بیــروت بــه چــاپ 

رســانده اســت.
شــعر او بــه زبــان عشــق، زیباتریــن معرفــت مدرنیتــه را 
از نــگاه قبانــی کــه همــان رهــا ســاختن زن و ســاختن 
جمهــوری شــعری زنــان اســت، بیــان کــرده اســت. بــرای 
آن کــه شــادمانی در جهــان، بزرگ تــر و فضــای انــدوه، 
ــود  ــن ب ــر شــود، شــعر می نوشــت و آرزویــش ای کوچک ت
ــرای مــردم، فرهنگ نامــه ای از عشــق  ــد ب کــه روزی بتوان

بنویســد و عشــق چــون آمــوزش، بــرای زنــان و مــردان از 
ــگان باشــد. ــا دانشــگاه رای کودکســتان ت

نــزار در طــول زندگــِی شــاعرانه اش، اتهامــات زیــادی را 
تحمــل کــرد و می دانســت بــا گفتــن »دوســتت دارم« 
زنــگ هــای رســوایی را بــه صــدا درآورده اســت، امــا چــون 
رســالت باالتــری بــرای خــود قائــل بــود، همــه را تــاب 

مــی آورد و می گفــت:
»ای کاش تو از آن من بودی

در روزگاری که نه بر گل
ستم بود و نه بر شعر

و نه بر نی و نه بر لطافت زنان.
اما افسوس که دیر رسیده ایم 

ما گل عشق را می جوییم
در روزگاری که نمی داند عشق چیست«

ره توشــه ای ســازد و پلــه پلــه تــا ماقــات بــا خــدا بــرود.
و  خیرخواهــی  و  نیــک  اندیشــه   مــا  این کــه  از  پــس 
حقیقت طلبــی را در ذهــن پروراندیــم، حــال بایــد بــه 

برآییــم. حقیقــت  طلــب 
ــر  ــم و خی ــدل کنی ــه فعــل نیــک ب اندیشــه ی نیــک را ب
اندیشــی را بــه خیرخواهــی. بــه عبــارت دیگــر، بــرای 
رســیدن  لیاقــت  بایــد  الوهیــت  عالــم  بــه  رســیدن 

باشــیم: داشــته 
باید که جمله جان شــوی تا الیق جانان شــوی

هــر چنــد خــودِ معشــوق بــه عاشــقان خویــش مشــتاق 
اســت:

مــا بــه او محتــاج بودیــم او به ما مشــتاق بود
را  حــق  حضــرت  بــه  نیــل  لیاقــت  عاشــقی،  هــر  امــا 
نــدارد. جنــاب موالنــا می فرمایــد: هــر لحظــه عاشــق 
مقایســه  خویــش  مطلــوب  بــا  را  خــود  وجــود  بایــد 
ــه وار روح  ــردازد، آین ــوب خــود بپ ــه اصــاح عی ــد و ب کن
او  بــر  یــار  نقــش  تــا  بزدایــد  پلیدی هــا  از  را  خویــش 

شــود:  منعکــس 
 آینه ای جان نیســت اال روی یار

مطلــق  نــور  آن  طالــب  مــا  اگــر  کــه  بــاور  ایــن  القــای 
شــویم، خــواه یــا ناخــواه بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم 
بایــد بــه پاکیزه ســاختِن روح خویــش بپردازیــم، زیــرا 
کــه: »خداونــد زیباســت و زیبایی هــا را دوســت دارد«. 

پــس بــرای نیــل بــه زیبایــِی مطلــق بایــد زیبــا بــود.
او جمیــل اســت و محــب للجمال 

کــی جــوان نــو گزیند پیر زال
خــوب، خوبــی را کنــد جذب این بدان

طیبــات لطیبیــن بــر وی بخوان
وشــمس پیونــدموالنــا بــهعامــل گــذاریدیگــر در
میپردازیــم؛ دیــداری کــه بنیــاد ارزش هــای موالنــا را 
بــه  بــا چنــان مرتبــه ای واال،  را  او  و  متحــول ســاخته 
عاشــقی خاک نشــین بــدل ســاخت و پــس از آن واقعــه، 
مولــوی تنهــا معیــار جــذب الهــی را عشــق می دانــد و 
بــی عشــق، تمــام کمال هــا را ناقــص می بینــد و حتــی 
می گیــرد:»  ُخــرده  هــم  خویــش  پــدر  بــه  مقامــی  در 
نیــک مــرد بــود و کَرَمــی داشــت و در ســخن گفتــن 
ــود. مــردِ  آبــش از محاســن فــرود آمــدی، اال عاشــق نب

نیکــو دیگــر اســت و عاشــق دیگــر«.

پلــه و شــاید تنهــا  در واقــع موالنــا عشــق را آخریــن 
پلــه  مســتحکم بــرای رســیدن بــه حــق می دانــد و ایــن 
چــون  زاللــی  و  ســاده دل  افــراد  برگزیــدن  از  اعتقــاد 
صاح الدیــن زرکــوب، کــه اُمــی بــود، و ترجیــح امثــال 
او بــر فقهــا و عالمــان روزگارِ خویــش کامــا مشــهود 
اســت. حقیقــت شــمس الیــدرک و الیوصــف اســت؛ 
شــمس بــه موالنــا آموخــت کــه شــناخت حــق و وصــال 
او نــه از مســیر عقــل، بلکــه از طریــق عشــق و مســتی 

و طــرب و شــور و شــیدایی میســر اســت:
 گفــت کــه دیوانــه نه ای، الیــق این خانه نه ای
 رفتم و دیوانه شــدم، سلســله بندنده شــدم

 و بدیــن ســان موالنــا، شــمِس وجــودش را بــا گوهــر 
عشــق تابــان می کنــد و نــور حــق، دولــت پاینــده و زهــره  
وقتــی  اســت  معتقــد  شــمس  می ســازد.  تابنــده اش 
ــه  ــا معشــوق خــود ب ــه کمــال برســد، عاشــق ب عشــق ب

می رســد: یگانگــی 
»انــدرون محمود همه ایاز اســت 

انــدرون ایــاز همه محمود 
نامی اســت که دو افتاده اســت«.

می تــوان گفــت کــه موالنــا تجلــی انســان الهــی را در 
وجــود شــمس می بینــد و بــا کشــش و جــذب نفــس 
خــود بــه ســمت نــورِ وجــود شــمس، خــود را نورانــی 
نــور  کــه  حــق،  حضــرت  وصــال  الیــق  تــا  می ســازد 

اســت، شــود. مطلــق 
ذره ذره کاندرین ارض و سماســت

جنــس خــود را هــر یکی چون کهرباســت

در جهــان هــر چیــز چیزی جذب کرد
گرم گرمی را کشــید و ســرد ســرد

ناریــان مــر ناریان را جاذب اند
نوریــان مــر نوریان را طالب اند

قِســمِ باطل، باطان را می کَشــند
باقیــان از باقیــان هم سرخوشــند

تلــخ بــا تلخان، یقین ملحق شــود
کی دمِ باطل، قریِن حق شــود

هســت هــر جــزوی ز عالم، جفت خواه
راســت همچــون کهربــا و برگ کاه

راهرســیدنبهحقازرهگذرِاندیشــهموالنا

نگاهــیبــهزندگــیوآثارنزارقبانی
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هبــت هللا آخنــدزاده، رهبــر طالبــان، پــس از گذشــت بیــش از ســه مــاه از بــه دســت گرفتــن قــدرت در افغانســتان امــروز فرمانــی را در رابطــه بــا احتــرام 
بــه حقــوق زنــان در ایــن کشــور صــادر و بــه ســازمان ها، روحانیــون و بــزرگان طوایــف دســتور داد تــا بــرای فعــال ســازی حقــوق زنــان اقدامــات جــدی 

انجــام دهنــد.
در ایــن فرمــان آمــده اســت: زن ملــک نیســت، بلکــه انســان شــریف و آزاد اســت و هیچ کــس نمی توانــد او را در ازای صلــح یــا رفــع دشــمنی بــه کســی 
بدهــد. طبــق ایــن فرمــان، زنــان بیــوه مســتحق ارث و هم چنیــن هدیــه ازدواج در صــورت ازدواج مجــدد هســتند. مقام هــای طالبــان بــر حقــوق زنــان 

»مطابــق بــا شــریعت اســامی« تاکیــد دارنــد.
ایــن فرمــان در شــش مــاده صــادر شــده اســت و بیشــتر بــه مســائل حقــوق ازدواج، خانــواده و میــراث زن تمرکــز دارد و در برخــی مــوارد ســنت های 

ناپســند فرهنگــی را نکوهــش کــرده اســت.
ایــن فرمــان رهبــر طالبــان در حالــی صــادر می شــود کــه از زمــان تســلط طالبــان بــر افغانســتان اکثریــت دختــران باالتــر از کاس ششــم اجــازه رفتــن 

بــه مکتب/مدرســه در افغانســتان را تــا حــاال ندارنــد و بســیاری زنــان کار و درآمــد خــود را از دســت داده انــد.
آخندزاده از وزارت ها و ارگان های طالبان خواسته است که برای عملی سازی این اقدام کنند.

فرمانرهبرطالباندربارهاحترامبهحقوقزناندرافغانستان

تاریـــــخ   و
اندیــــــشه

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شمارۀ هشتاد و دوم / نیمۀ اول آذر 1400

مــروری بــر یک دهه فعالیت دانشــجویی دهه ۹۰

ســازمان ســاکوریات هم نتوانست
جلــوی ســقوط دیکتاتــور رومانی را بگیرد

محمدصابریان
فعال دانشجویی سابق دانشگاه فردوسی 

سیدمحمودکمالآرا
پژوهشگر مسائل سیاسی و روابط بین الملل

یادداشــت  ایــن  نوشــتن  پائیــزی،  عصــر جمعــه  در  امــروز 
دانشــجویِی  فعالیــت  ســال ها  مــرور  بــرای  شــد  بهانــه ای 
خــودم. اینــک در ســال 1400 در انتهــای دهــه 90 بــه یک دهــه 
فعالیــت دانشــجویی خــودم و هم نســان و دوســتانم نــگاه 
می کنــم و قصــد دارم خاصــه ای از ایــن تاش هــا، نتایــج آن 
ــازه،  ــوان گفــت این ب ــان کنــم. می ت ــج را بی ــن نتای و تفســیر ای
تجربــه ای اســت کــه متولدیــن دهــه 70 آن را رقــم زده انــد؛ 
نســلی کــه پــس از جنــگ متولــد شــده و در دوران نوجوانــی 
نابــودی  بــرای  پوپولیســم احمدی نــژادی و تاشــش  ظهــور 
ــت  ــه در نهای ــه ای ک ــده اســت؛ مجادل نهادهــای مــدرن را دی
منجــر بــه بحــران عمیــق سیاســی-اجتماعی 88 شــد. پــس 
ــا پیــروزی  از آن، جوانــی و روزگار دانشــجویی  اش مصــادف ب
ــان شــد. خاصــه آن چــه در دهــه 90  ــی و اعتدال گرای روحان
در فضــای دانشــجویِی »دانشــگاه فردوســی مشــهد« اتفــاق 
افتــاد، آن بــود  کــه در ســال های آخــر دولــت احمدی نــژاد 
فضــای  اجتماعــی،  شــرایط  شــدن  ســخت تر  بــا  متناســب 
عــاوه  طوری کــه  بــه  شــد؛  تاریک تــر  نیــز  دانشــجویی 
فرهنگــی،  و  سیاســی  فعالیت هــای  عرصــه  در  فشــار  بــر 
انجمن هــای  فعالیت هــای  بــر  تنگ نظرانــه  دخالت هــای 
علمــی نیــز ســایه افکنــده بــود و حتــی موجــب اختــال در 
فرآینــد آمــوزش دانشــجویان شــده بــود. هرچنــد کــه طرحــی 
ماننــد تفکیــک جنســیتی کاس هــا و انجمن هــا بــا مخالفــت 
برخــی  در  کم و بیــش  امــا  شــد،  روبــرو  دانشــجویان  تمــام 
ــرات  ــا تغیی ــی کــه ب ــا زمان ــود، ت دانشــکده ها در حــال اجــرا ب

مدیریتــی، ایــن طرح هــا متوقــف شــد.
در  اصاح طلبــان  و  اعتدال گرایــان  ائتــاف  پیــروزی  بــا 
تغییــر  آمــاده  را  فضــا  دانشــجویی  فعالیــن   ،92 انتخابــات 
دیــده و کنش گــری خــود در جهــت انجــام ســریع تغییــرات را 
آغــاز کردنــد. گشــایش فضــا و بهبــود نســبی فضــای جامعــه 
در حدفاصــل 92 تــا 96 امــکان فعالیــت گســترده و متنوعــی 
عرصــه  در  طوری کــه  بــه  کــرد؛  ایجــاد  دانشــجویان  بــرای 

نــدارد؛  بــه اعتراضــات مردمــی  دیکتاتــور رومانــی اعتنایــی 
یعنــی  آن،  مســلح  بــازوی  و  حــزب  اســت  چراکــه مطمئــن 
ســکوریاِت ترســناک، هنــوز قــرار اســت از او کامــا حمایــت 

کنــد. 
مقدمــه: روز 21 دســامبر چائوشســکو تــازه ســخنرانی خــود را 
شــروع کــرده اســت کــه جمعیــت بــه جنب وجــوش و تب وتــاب 
می افتنــد. بعضــی حتــی بــا شــتاب میــدان را تــرک می کننــد. 
هنــوز بحــث تظاهــرات خصومت آمیــز مطــرح نیســت، ولــی 
برخــی مــردم، فریادهــا و مســلح کردن ســاح های خــودکار را 
ــرا  ــدان را ف ــرس، مــردم حاضــر در می از بلندگــو می شــنوند. ت
می گیــرد؛ احســاس می کننــد کــه بــه آن هــا شــلیک می شــود، 

درســت مثــل حادثــه تیمیشــوارا...
 1989 ســال  دســامبر  مــاه  پایــان  در  اکنــون  اصلــی:  متــن 
هســتیم؛ یعنــی در بحبوبــه انقــاب رومانــی کــه به طــور زنــده 
از تلویزیــون پخــش می شــود و بــا طوفانــی از اخبــار نادرســت 
و عملیــات کم نظیــرِ دروغ پراکنــی همــراه اســت. امــروز حــق 
داریــم از خــود بپرســیم آیــا انقــاب رومانــی واقعــا انقــاب بــود 
یــا نیرنگــی بــزرگ کــه هدفــی جــز ســقوط دیکتاتــوری بیــش از 
حــد آشــکار و بیــش انــدازه نمایشــِی چائوشســکو نداشــت، 

بی آن کــه لطمــه ای بــه اســاس رژیــم کمونیســتی وارد آورد.
روزشمار حکومت چائوشسکو

ــه  ــی در اوائــل دهــه 1970 ســفر رســمی خــود را ب ــر رومان رهب
چیــن آغــاز می کنــد و بافاصلــه بــا نظــر مســاعد رهبــران ایــن 
کشــور روبــرو می شــود. شــور و هیجــان ایــن ســفر نتایــج مهــم 
مــی آورد:  به دنبــال  رومانــی  بــرای  واقــع مصیبت بــاری  و در 
نســخه های  از  بعضــی  می گیــرد  تصمیــم  چائوشســکو 
مائوئیســتی را بــرای کشــور خــودش هــم بپیچــد. هــدف از 
اجــرای سیاســِت اداره رومانــی بــه شــیوه مائوئــی، خلق انســان 
جدیــدی اســت کــه نــه روستایی ســت و نــه شــهری؛ انســانی 
کــه در ماندگاه هــای اشــتراکی، روزگار می گذارنــد و از هــر نظــر 
بــه خدمــات دولــت و نــه چیــزی غیــر از آن وابســته اســت 
و بــدون وابســتگی بــه دولــت موجودیــت نــدارد. از طرفــی 
نزدیکــی چائوشســکو بــه پکــن به عنــوان اقدامــی تحریک آمیــز 
در برابــر اتحــاد جماهیــر شــوروی، نشــانه دیگــری از اســتقاِل 
او در سیاســت خارجــی به شــمار رفتــه اســت. دقیقــا از همــان 
آغــاز دهــه 1980، ســرویس های جاسوســی غــرب می داننــد 
کــه روزهــای حکومــت چائوشســکو بــه شــماره افتــاده اســت. 
بــه زودی  نیــکای چائوشســکو کــه پــس از ریاســت حــزب 
می زنــد،  بهــم  شــهرتی  میانــه رو،  سیاســت مداری  به عنــوان 
قــرار اســت دســتور آزادی زندانیــان سیاســی را صــادر کنــد 
و هم زمــان سیاســت اقتصــادِی کارآمــدی را بــه اجــرا درآورد؛ 
رشــد  نــرخ  باالتریــن  موقــع  ایــن  در  کشــورش  به طوری کــه 
اقتصــادی در اروپــا را بــه نــام خــود ثبــت کنــد. وی همســرش، 
نخســت وزیری،  معــاون  یعنــی  خــود،  معاونــت  بــه  را  یلنــا، 
منصــوب خواهــد کــرد؛ همــان زن بلنــد پــروازِ مســتبد، کــه 
ناگهــان خــود را بــه شــیوه ای مضحــک آکادمیســین می خوانــد 
و عنــوان دکتــری در شــیمی را بــه خــود می بخشــد. عناوینــی 
کــه بــه او اجــازه خواهــد داد کتــب علمــی دانشــمندان دیگــر را 

بــه نشــانه تاییــد امضــا کنــد.
سازمان سکوریات

چائوشســکو، نظــام معــروف و عجیــب کنتــرل همــه اتبــاع 
یعنــی  »ســکوریات«،  می گــذارد:  اجــرا  مــورد  بــه  را  کشــور 

ایــن  کیفــی  و  کمــی  رشــد  شــاهد  سیاســی،  فعالیت هــای 
فعالیت هــا بودیــم. بــه نحوی کــه نظــر فعالیــن دانشــجویی در 
اکثــر سیاســت ها، تصمیمــات و حتــی انتصابــات دانشــگاه 
مــورد توجــه قــرار می گرفــت. عقانیــت و انســجام فعالیــن 
دانشــجویی بــه طــوری بــود کــه دامنــه اثرگــذاری فعالیت هــای 
ــه  دانشــجویی در ایــن دوره از محــدوده دانشــگاه خــارج و ب
و  فرهنگــی  عرصه هــای  در  بــود.  رســیده  اســتان  و  شــهر 
قابــل  نیــز شــاهد رشــد گســترده و ظرفیت آفرینــی  علمــی 
دانشــگاه  مــدت  ایــن  در  کــه  گونــه ای   بــه  بودیــم؛  توجــه 
فردوســی مشــهد میزبــان چندیــن رویــداد مهــم دانشــگاهی 
راهبــری  و  دانشــجویان، مدیریــت  توســط  تمامــاً  کــه  شــد 
شــد. مهم تریــن اتفــاق در فضــای دانشــجویی نیمــه ابتدایــی 
شــورای  انتخابــات  برگــزاری  فردوســی،  دانشــگاه   90 دهــه 
بــود،  دانشــجویی  نهــاد  ایــن  مجــدد  راه انــدازی  و  صنفــی 
امــا پــس از ســال 96 و تغییــر برخــی رویکردهــای کان در 
روزهــای  جامعــه،  اقتصــادی  وضعیــت  آشــفتگی  و  دولــت 
خــوب فعالیت هــای دانشــجویی در دانشــگاه فردوســی رو 
بــه افــول گذاشــت. بی توجهــی بــه وظایــف قانونــی نظــارت 
بــر تشــکل ها و دخالت هــای بــه ظاهــر خیرخواهانــه، موجــب 
ــف  ــراوان در تشــکل های مختل آشــفتگی و اصطکاک هــای ف
»انتخابــات  کــه می دانیــد  بــه طــور مثــال همان طــور  شــد. 
شــورای صنفــی« دو دوره اســت کــه برگــزار نشــده اســت، 
امــا دانشــگاه بــا بی توجهــی بــه قوانیــن و آیین نامه هــا بــه 
جــای پیگیــری بــرای برگــزاری انتخابــات در حــال مماشــات بــا 

انــدک منتخبیــن باقــی مانــده اســت!
بــا تغییــر فضــای سیاســی در ابتــدای دهــه ۹۰ بــار دیگــر 
انگیــزه و امیــد تــازه ای در کالبــد فضــای دانشــجویی سراســر 
شــد.  دمیــده  دانشــجویی  جنبــش  احیــای  کشــور  بــرای 
ــزرگ واقعیــت برخــورد  ــا ســد ب ــا زود ب ــر ی ــه دی ــی ک امیدهای

کردنــد و اکثــرا نــاکام ماندنــد! 
بپــردازم  آن  بــه  ادامــه  در  دارم  قصــد  کــه  بزرگــی  ناکامــی 

اســت. دانشــجویی؟«  »جنبــش 
شــاید اگــر قصــد داشــتم در ابتــدای دهــه نــود و آغــاز فعالیــت 
دانشــجویی خــود ایــن یادداشــت را بنویســم، حتمــا عنــوان 

ســازمان پلیــس مخفــی کشــور کــه از لحــاظ نظامــی بســیار 
دیــدش مخفــی  از  و هیچ چیــزی  اســت  نیرومنــد  و  مجهــز 
نمی مانــد. ســکوریات از خدمــات عــده بی شــماری جاســوس 
پانــزده  هــر  از  می بــرد.  ســود  جامعــه  اقشــار  همــه  در 
رومانیایــی، تقریبــا یک نفــر بــرای ســکوریات کار یــا خبرچینــی 
می کنــد و ایــن در نــوِع خــود قابــل ماحظــه اســت. در رومانــِی 
چائوشســکو بــا وجــود ســازمان ســکوریات، هیچ وقــت کســی 
ــع نمی شــود. در کشــوری  ــا از لحظــه دســتگیری اش مطل قب
کــه پرونده ســازی و خبرچینــی عمومیــت دارد، مــردم به ناچــار 
بــرای  وســیله ای  بی آن کــه  بســازند؛  شــرایط  ایــن  بــا  بایــد 
اکثــرا  کــه  هــم  نــادری  مخالفــان  باشــند.  داشــته  اعتــراض 
روشــن فکر هســتند، مجبورنــد بیــن تبعیــد و زنــدان یکــی 
را انتخــاب کننــد. حــال بایــد پرســید چگونــه می تــوان بــه 
مردمــی کــه از قحطــی مــواد غذایــی رنــج می برنــد، گفــت کــه 
مقصــد صــادرات عمــده محصــوالت کشــاورزی کشورشــان، 
اتحــاد جماهیــر شــوروی اســت. نمونــه ایــن امــر و نفــوذ در 
بیــن مــردم و خانواده هــای رومانیایی هــا ایــن اســت کــه، در 
می کنــد،  تهدیــد  را  کشــور  غذایــی  مــواد  قحطــی  حالی کــه 
محصــوالت کشــاورزی هم چنــان بــه اتحــاد جماهیــر شــوروی 
صــادر می شــود. افــزون بــر ایــن دولــت، مســتبدانه بــه مــردم 
هشــدار می دهــد کــه دمــای آپارتمان هــا نبایــد از 14 درجــه 

ــد. تجــاوز کن
اوضاع حکومت چائوشسکو بهم می ریزد

از نظــر رومانیایی هــا، حتــی اگــر چائوشســکو مدت هــا به ویــژه 
به خاطــر مواضــع مســتقلش در قبــال مســکو محبــوب بــوده، 
امــا حــاال بــه تدریــج بــا وخامــت بیــش از پیــش وضــع زندگــی 
مــردم، جایــگاه شــخصی اش متزلــزل شــده اســت. دیکتاتــور 
البتــه می دانــد  نــدارد.  ایــن هیاهوهــا  بــه  اعتنایــی  رومانــی 
ــی مطمئــن اســت  ــد می شــود، ول کــه از داخــل و خــارج تهدی
کــه حــزب و بــازوی مســلح آن، یعنــی ســکوریاِت ترســناک، 
نوامبــر  پایــان  در  او  می کننــد.  حمایــت  کامــا  او  از  هنــوز 
1989 در کنگــره حــزب، بــه اتفــاِق آرا مجــددا بــه دبیــر کلــی 
حــزب و ریاســت جمهــوری هــم انتخــاب شــده اســت؛ یعنــی 
درســت روزهــای کمــی مانــده بــه ســقوطش کــه خیلــی هــم 

نیســت. تعجب برانگیــز 
خبــر بــه زودی در نخســت وزیری ها و ســرویس های مخفــی 
غربــی می پیچــد، ولــی ایــن ســوال مطــرح اســت کــه شــوروی ها 
چگونــه و بــا چــه اقدامــی خواهنــد توانســت رهبر چائوشســکو 

را حــذف کننــد؟
سخنرانی 21 دسامبر

او بــه محــض بازگشــت از ایــران بــه بخارســت در روز بیســتم 
دســامبر، بــاور دارد کــه می توانــد دوبــاره سررشــته امــور را در 
دســت بگیــرد و به ویــژه روی جاذبــه شــخصی اش بیش تــر 
حســاب می کنــد. چنــد تــن از وفادارنــش را کــه تاکنــون دور از 
وی بوده انــد، مجــددا بــه مشــاغل باالیــی در ارتــش و ســازمان 
از  بازگشــت  از  پــس  رومانــی  رهبــر  می گمــارد.  ســکوریات 
ســفر هنــوز کامــا در کشــور مســتقر نشــده اســت کــه روز 
21 دســامبر بــه ســازماندهی عظیمــی می پــردازد کــه بایــد بــه 
او امــکان دهــد شــور و هیجــان توده هــا را مجــددا بــه چشــم 

خــود ببینــد.
ســخنرانی  شــنیدن  جهــت  توده هــا  اجبــاری  ســازماندهی 

دیکتاتــور

کار می بــردم؛ چــرا  بــه  را  دانشــجویی  پرطمطــراق جنبــش 
کــه هنــوز ایــن کلمــه خاصیــت افســونگر خویــش را حفــظ 
کــرده بــود، امــا امــروز بــر طیــف زیــادی از فعالیــن دانشــجویی 
اســطوره ای  دانشــجویی  جنبــش  کــه  اســت  شــده  واضــح 
جامانــده از دهــه شــصت و هفتــاد اســت کــه ادعــای احیــای 

آن در دهــه نــود توهمــی بیــش نبــود.
در واقــع می تــوان گفــت فعالیت هــای دانشــجویی در دهــه 
خواســته های  ماننــد  جنبــش وار  خصلــت  هیچ گونــه   90
برنامه ریــزی  منســجم،  تشــکیات  یکســان،  و  مشــخص 
آن هــا  بتــوان  کــه  نمی دادنــد  نشــان  خــود  از  و...  مرکــزی 
بــه تاریــخ  بــه حســاب آورد. نگاهــی  را جنبــش اجتماعــی 
جنبش هــای دانشــجویی در داخــل و خــارج از ایــران نشــان 
وضعیــت،  دو  در  تنهــا  دانشــجویی  فعالیت هــای  می دهــد 
خصلــت جنبشــی از خــود نشــان داده انــد؛ وضعیــت اول در 
زمــان نبــود فضــای جامعــه مدنــی، ماننــد جنبش دانشــجویی 
قبــل از انقــاب و یــا در دهــه شــصت و هفتــاد و وضعیــت 
دوم نیــز در هنــگام بحران هــای عمیــق سیاســی و اجتماعــی 
ماننــد جنبــش دانشــجویی مــی 68 در فرانســه و جنبــش 
بــه همیــن دلیــل  کــرد.  دانشــجویی در بحــران 88 اشــاره 
ــن  اســت  ســوال صحیح تــر در مــورد جنبــش دانشــجویی ای
ــی شــاهد ظهــور جنبــش دانشــجویی  کــه »چــرا مــا در دوران
جنبــش  شــاهد  مــا  امــروزه  »چــرا  اینکــه  نــه  و  هســتیم؟« 
از  نهــادی  ســاختارهای  تغییــرات  نیســتیم؟«  دانشــجویی 
جملــه اقتصــاد، خانــواده و نهــاد اجتماعــی، فضایــی بــرای 
ــروز جنبــش دانشــجویی نگذاشــته اســت. ایدئولوژی هــای  ب
بــورژوازی داشــتن هرگونــه موضــع سیاســی-اجتماعی را نفی 
می کننــد و اصالــت »لــذت« را تبلیــغ می کننــد. حتــی گــروه 
و فرقه هــای مذهبــی و معنــوی کــه بــر کناره گیــری سیاســی 
تاکیــد دارنــد، در حــال رشــد هســتند. منطــق نئولیبرالیســم 
تــاش  و  ازخوگذشــتگی  افزایــش ســود، جلــوی هرگونــه  و 
فردگرایــی،  گســترش  می بــرد.  بیــن  از  را  غیرانتفاعــی 
بــرای تشــکل یابی و همه گیــر شــدن فعالیت هــای  را  فضــا 
شــکل گیری  هم چنیــن  اســت.  کــرده  ســد  دانشــجویی 
طبقــات و گروه هــای مختلــف و داشــتن نماینــدگان خــود در 

بدنــه دانشــجویان، نــه تنهــا منجــر بــه ایــن شــده اســت کــه 
اجتمــاع بــر یــک هــدف مشــترک بــر اســاس منافــع مشــترک 
غیرممکــن باشــد، بلکــه رقابــت بــر ســر تضــاد منافــع، بخــش 
زیــادی از فعالیت هــای امــروز دانشــجویی را شــکل می دهــد.
بازیابــی جنبــش  بــرای  تــاش  در چنیــن فضایــی هرگونــه 
دانشــجویی خصوصــاً از جانــب برخــی ادوار کــه هم چنــان 
بــه  محکــوم  هســتند،  دانشــجویی  جنبــش  توهــم  در 

اســت. شکســت 
شــاید ســوالی کــه در ایــن میــان مطــرح شــود، ایــن اســت 
کــه پــس نقــش و کارکــرد تشــکل های دانشــجویی چیســت؟
و  اســامی  انجمــن  در  فعالیــت خــودم  بــه مقتضــای  مــن 
می دهــم  پاســخ  آن  بــه  صنفــی  شــورای  اول  دوره  ســپس 
کانون هــای  علمــی،  انجمن هــای  فعالیــن  قطــع  طــور  بــه  و 
فرهنگــی، کانون هــای مذهبــی، بســیج و ســایر تشــکل های 
اســامی بنابــر تجربــه خــود ممکــن اســت پاســخ خــود را 

بــرای ایــن امــر داشــته باشــند.
ــن کارکــرد  در فضــای اجتماعــی شــرح داده شــده، اصلی تری
بــه  ورود  بــرای  آمادگــی  کســب  دانشــجویی  تشــکل های 
جامعــه و نقش آفرینــی اجتماعــی اســت؛ نگاهــی کــه از روح 
می شــود،  برداشــت  نیــز  اســامی  تشــکل های  آیین نامــه 
ــای همیــن نکتــه اســت. در چنیــن فضایــی تشــکل های  گوی
سیاســی بایــد بــه عنــوان یــک حــزب، مدلــی از جامعــه واقعــی 
خــود  گفتمــان  تبلیــغ  و  شــکل دهی  بــا  و  کننــد  پیــاده  را 
اقــدام بــه عضوگیــری، تربیــت نیــرو و ســاختن تشــکیات 
خــود کننــد و در وهلــه اول بــه تحلیــل و ارائــه راه حــل و 
حتــی تــاش در جهــت مشــکات و مســائل دانشــجویان 
و هم صنفــاِن خــود کننــد و بــا حفاظــت از شــأن آکادمیــِک 
در  را  کوچــک  مدنــی  جامعــه  یــک  از  مدلــی  دانشــگاه، 

دانشــگاه پیــاده کننــد.
دهــه،  ایــن  طــی  در  فردوســی  دانشــگاه  اگــر  »شــاید 
حساســیت بیشــتری بــر شــأن علمــی خــود داشــت، بســیاری 
اجــرا  اســتانی  و  شــهری  پرهزینــه  و  اشــتباه  پروژه هــای  از 
ــا مــدارک ناقــص و  نمی شــد و بســیاری از مدیــران متقلــب ب

نمی شــدند«. ســکاندار  اســتان  و  شــهر  در  جعلــی 

بــرای  و  می آینــد  در  حرکــت  بــه  کامیون هــا  و  اتوبوس هــا 
جســتجوی رومانیایی هــا حتــی خــود را بــه محــل کار آن هــا 
طبــق  و  اســت  اجبــاری  بــرای همــه  تظاهــرات  می رســانند. 
فعالیت هــای  و  مــردم  بســیج  بــا  اســت  همــراه  معمــول 
ســخت گیرانه مامــوران ســازمان ســکوریات بــرای تشــویق ها 
و کف زدن هــای از پیش ضبط شــده. میــدان کمیتــه مرکــزی 
بــه ســرعت از هــزاران تظاهرکننــده لبریــز می شــود. اولیــن 
بــدون مقدمه چینــی حــوادث شــهر  و  ســخنرانان یک ســره 
تیمیشــوارا، )شــهری کــه خواهــان الحــاق بــه مجارســتان بــود 
ملی گرایانــه  خواســت  بــه  تبدیــل  را  آن  تویکــز  کشــیش  و 
کــرده بــود کــه نهایتــا بــه گلوله هــای ســرکوب گران و عملیــات 
محکــوم  را  شــد(  مواجــه  مــردم  روی  بــه  نظامــی  خون بــار 
فاشیســت  عناصــر  تحریــکات  محصــول  را  آن  و  می کننــد 
ابــزارِ دســت غــرب می داننــد. جمعیــت عکس العملــی نشــان 
نمی دهــد و مــردم منتظــر چائوشســکو می ماننــد. ســرانجام 
او در کنــار همســرش، یلنــا، بــه میــدان می آیــد. چائوشســکو 
تــازه ســخنرانی خــود را شــروع کــرده اســت کــه جمعیــت 
بــا  حتــی  بعضــی  می افتنــد.  تب و تــاب  و  جنب و جــوش  بــه 
تظاهــرات  بحــث  هنــوز  می کننــد.  تــرک  را  میــدان  شــتاب 
خصومت آمیــز مطــرح نیســت، ولــی برخــی مــردم فریادهــا 
و مســلح کردِن ســاح های خــودکار را از بلندگــو می شــنوند. 
تــرس، مــردم حاضــر در میــدان را فــرا می گیــرد. احســاس 
می کننــد کــه بــه آن هــا شــلیک می شــود؛ درســت مثــل حادثــه 

تیمیشــوارا.
عملیات سازمان سکوریات شروع می شود

در واقــع ایــن ســروصداها از یــک نــوار ضبــط صــوت در میــدان 
پخــش می شــود. فقــط مامــوران ســکوریات، یعنــی رهبــران 
مراســم  به هــم زدن  بــرای  می تواننــد  کــه  هســتند  مراســم 
چنیــن حقــه و ابتــکاری را بــه کار ببرنــد. بدیــن ترتیــب پلیــس 
سیاســی عامــا و عامــدا بــه چائوشســکو خیانــت می کنــد. 
خاتمــه  رقبت بــار  گونــه ای  بــه  تظاهــرات  لحظــه  همیــن  از 
بــه  و  می شــود  دســتپاچه  به کلــی  رومانــی  رهبــر  می یابــد. 
عبــث قــول افزایــش دســتمزدها را می دهــد؛ چراکــه من بعــد 
آبرویــی نــزد تــوده نــدارد. ارتــش بــرای ســرکوب تظاهرکننــدگان 
مداخلــه می کنــد ولــی مداخلــه اش بی فایــده بــوده و دیــر شــده 
اســت. مخالفــان بــر خیابان هــا مســلط شــده اند و نظامیــان 
بــه زودی بــا شورشــیان اعــام هم بســتگی می کننــد کــه خــود 

ــدازی جدیــد اســت. برآینــد بران
22 دسامبر، روز پایانی دیکتاتور

ناموفــق، در  روز تظاهــرات  فــردای  یعنــی  روز 22 دســامبر، 
اشــغال  در  هم چنــان  را  خیابان هــا  مخالفــان،  حالی کــه 
ــرال میــا،  ــر خودکشــی ژن ــی خب ــو رومان ــد، رادی خــود گرفته ان
افســران  همــه  بــرای  خبــر  می کنــد.  پخــش  را  دفــاع  وزیــر 
تکان دهنــده اســت. افســران حتــی لحظــه ای هم شــک ندارند 
کــه چائوشســکو او را بــه خودکشــی داده اســت. خطــای ژنــرال 
میــا در نظــر چائوشســکو نرمــش در برابــر تظاهرکننــدگان 
بــوده اســت. از ایــن پــس چائوشســکو بــدون حمایــت ارتــش و 
بخشــی از مامــوران ســکوریات محکــوم بــه نابــودی اســت و بــه 
موجــب روایــت رســمی تصمیــم بــه فــرار می گیــرد. بدین ســان 
ریاســت  کاخ  جلــوی  دســامبر   22 روز  کــه  تظاهرکنندگانــی 
هلی کوپتــر  یــک  پــرواز  شــاهد  کرده انــد،  تجمــع  جمهــوری 
ســفید رنگ هســتند کــه سرنشــینانش را گویــا چائوشســکو و 

همســرش، یلنــا، و محافظــان تشــکیل می دهنــد، ولــی خلبــان 
هلی کوپتــر ظاهــرا بــه آن هــا خیانــت می کنــد و در بحبوحــه 
تظاهــرات، در نقطــه ای بــه زمیــن می نشــیند و آن هــا را مجبــور 
می کنــد کــه بــرای جابجایــی بــه اتومبیل هــای عبــوری ایســت 
پیــاده  از  پــس  بافاصلــه  همراهــان  و  چائوشســکو  دهنــد. 
و دســتگیر  مــردم شناســایی  توســط  از هلی کوپتــر،  شــدن 
می شــوند؛ درســت مثــل لویــی شــانزدهم و همســرش، مــاری 
ــی شــانزدهم و  ــت در وارن )شــهری در فرانســه کــه لوی آنتوان
همســرش قصد فرار از آن را داشــتند، ولی دســتگیر شــدند(.

محاکمه چائوشسکو و یلنا
تصاویــری کــه در پایــان ســال 1989 از تلویزیون هــا پخــش 
تکان ¬دهنــده  دنیــا  عمومــی  افــکار  نظــر  در  می شــود، 
برگــزاری  ســرگرم  دنیــا  درحالی¬کــه  اســت.  دهشــبار  و 
جشــن های پایــان ســال اســت، ناگهــان تلویزیون هــا تصویــر 
زوج ســالمندی را بــه روی صحنــه آورده کــه توســط دو قاضــی 
نامرئــی محاکمــه می شــوند. هــر دو قاضــِی گمنــام از مقاومــت 
دور از انتظــار و شــأن و شــخصیت بی همتــای ایــن زوج متهــم 
بــه حیــرت افتاده انــد. پــس از نیم ســاعت حکــم را قرائــت 
می کننــد. حکــم قضــات، دو محکومیــت بــه اعــدام اســت کــه 
بافاصلــه بــه اجــرا در می آیــد، ولــی صحنــه اعــدام از تصاویــر 
پایــان سرنوشــت  فقــط  مــردم  تلویزیونــی حــذف می شــود. 
ایــن  زوج را می بیننــد؛ دو جســد نزدیــک یــک دیــوار، اجســاد 
نیکــوالی چائوشســکو و همســرش، یلنــا اســت. بیننــدگان 
تلویزیــون، بــه رغــم محبوبیــت اندکــی کــه ایــن زوج دیکتاتــور 
ــن محاکمــه فرمایشــی احســاس  ــد، از ای ــن مــردم  دارن در بی

شــرم می کننــد.
رهبران جدید رومانی و تزریق توهم توطئه

رهبــران جدیــد رومانــی، بعــد از فــرار و محاکمــه چائوشســکو 
مقاومــت  از  دســت  ســابق،  هــوارادان  کــه  می کننــد  ادعــا 
برنداشــته اند و حتــی پــای اســتخدام مــزدوران عــرب را نیــز 
تیراندازی هــای  صــدای  مــردم  البتــه  می کشــند.  میــان  بــه 
می شــنوند.  بخارســت  خیابان هــای  در  را  شــبانه ای 
رومانــی  جدیــد  رهبــران  توســط  موقــع  آن  در  آن طوری کــه 
عنــوان می شــود، ایــن تیراندازی هــا احتمــاال کار »تروریســت 
هــای« طرفــدار رژِیــم ســابق اســت، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه 
تک تیراندازهــای شــب کارِ رژیــم جدیــد، ســاح های خــود را 
بــا گلوله هــای قابــی پــر می کننــد کــه فقــط صــدا را انعــکاس 
می دهــد )مهماتــی کــه بــه ارتــش رومانــی تعلــق دارد(؛ چرا کــه 
بایــد مــردم مجــاب شــوند کــه خطــر به کلــی برطــرف نشــده 
اســت و بنابرایــن دســت از حمایــت رهبــران جدیــد رومانــی 

برندارنــد.
سرنوشت سازمان سکوریات

بعــد از انقــاب هیــچ تصفیــه ای در ســازمان ســکوریات کــه 
بــود،  گســترده  رومانی هــا  ســر  بــر  را  تــرس  ســایه  ســال ها 
صــورت نمی گیــرد؛ ایــن یعنــی مقامــات ارشــد و میانــی و حتــی 
مامــوران جــزو ایــن ســازمان تصمیــم داشــتند رهبــر رومانــی را 
ــود  ــر فهمیــده ب ــا شــاید چائوشســکو دی ــد و نهایت ــر دهن تغیی
کــه خیانــت اصلــی بــه او از درون ســازمان ســکوریات رقــم 

خــورده اســت.

*گزیده ای از منابِع استفاده شده به شرح ذیل است:
ــو، ترجمــه محمدســعید عطارهــا، ســازمان هــای   پاتریــک پن
امنیتــی روس از شــوروی اســتالین تــا روســیه پوتیــن، نشــر 

نــو1392
بــا ســپاس از راهنمایــی پژوهشــی جنــاب آقــای دکتــر علیرضــا 
کریمیــان، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه و تحلیلگــر روابــط 

بیــن الملــل



Keep Calm and Carry On

Richard Cory 

«The Lake»

The Void
A Symbol of Modern Existentialism Interlude

Toxicity of Being a Student

Decline in student mental health outlasting Covid

Farnaz Bahari

Moein Khazaei

Kimia Erfani

 Shahriar Ahmadi

English Literature, BA Student, ‘98

English Literature, BA Student, ‘98

French Literature, BA Student, ‘97

English Literature, BA Student, ‘98

Entering university is one thing surviving it 
is another thing. Us students usually believe 
that once we enter university, a big deal of 
our problems is solved. Little do we know that 
it is just the beginning. So, being shocked by 
all the responsibilities we face while studying 
at university, we might experience different 
levels of anxiety. We should know that it is 
a common thing among university students. 
Various factors may cause anxiety, one of 
which is the huge amount of homework and 
projects with deadlines that have to be met. 
Usually, because we spend half of our time 
at university and need some time with our 
friends, we might postpone the projects and 
homework to the final hours. Due to this, we 
go under the pressure of a lot of work. 
Another source of anxiety can be the need for 
a job among students. Those of us who are 
far from home and work simultaneously, face 
hardships managing our time and hence face 
anxiety due to our tight schedule.  
Also, universities contain a vast society which 
is very likely to cause anxiety. Especially for 
students on larger campuses, crowds can be a 
regular frustration. When we first enter uni-
versity, the environment and thousands of 
students freak us out. At first, we might feel 
lost, but slowly we manage to find our place 
in that big society. Keeping a social life for 
a university student is a challenge as well. If 
we get so involved with social interactions, we 

One of Edwin Arlington Robinson’s most in-
triguing works, the poem tells the story of the 
titular protagonist. Richard Cory is a wealthy 
young gentleman who absorbs the attention 
and admiration of every beholder and whose 
exceedingly good fortune and high-class 
mannerisms make everyone jealous of his 
position in life.
Nevertheless, the poem, which begins and 
continues with refined descriptions of this 
living majesty, takes a drastic twist in the 
last lines, informing the reader that “Richard 
Cory, one calm summer night, Went home 
and put a bullet through his head.”
At first glance, the poem’s whole idea might 
seem obvious: that “money doesn’t buy hap-
piness”, and materialism is not the key to a 
joyful life. Robinson takes our buddy, the 
Rich King (look up the etymology of his first 
name), and makes an example of him, telling 
the Jazz-Age-stricken America in what a shal-
low sea they were drowning.
However, it’s more than that. Delving a little 
bit deeper into the story, we find our heads 
swarmed with questions about the mystery 
of this emotional man (now look up the et-
ymology of his last name). How in Heaven’s 
name did such a (seemingly) fortunate man, 
of whom all were jealous, end up killing him-
self? Did he simply lose his mind? What was 
the cause of his distress? And so forth.
The poem tells us that he was not an aged 
man, nor just rich. In fact, he was “rich-
er than a king”. So, can we say that he had 
broken a single drop of sweat for the huge 
amount of wealth he possessed? Presumably 
not. He had most probably inherited all of 
it from his ancestors. Consequently, he had 
been living in ultimate comfort and luxury 
ever since he was a child. Everything that 
he wished for would be there for him in the 
blink of an eye. All it took was a snap. There 
was nothing for him to do. His life had no 
purpose.
On the other hand, we have the people from 
downtown, the neighborhood that Cory 
would occasionally visit (“Whenever Rich-

“Alphonse de Lamartine”, born in 1790 
and in the backwater city of Macon, 
France, where he first fell in with the 
glamour of nature, was a dexterous au-
thor and poet, adept in lyrical, epic, and 
social poems. Raised by the doctrines of 
her mother, since his tender ages, he was 
familiar with the love rife with adoration. 
Nevertheless, anguish was never absent 
in his legacy, the very theme, along with 
isolation and nature, predominant in his 
collection “Poetical Meditations”. We 
have chosen one of the most admired lyr-
ical poems, “The Lake”out of this collec-
tion to persue.
“The Lake” is the 10th poem of the collec-
tion “Poetical Meditations”, published in 
1820, where the ascending shadow of Ro-
manticism was reigning. This 19th-centu-
ry masterpiece composed in alexandrine 
(The leading measure in French poetry 
consists of a line of 12 syllables with ma-
jor stresses on the 6th syllable), is con-
sidered the jewel of the crown of roman-
tic poetry. In this poem, the poet finds 
himself by a lake where one day used to 
witness him and his long-lost mistress’s 
ardent love story. He weeps bitterly and 
complains about the flight of time. 
In the first place, we perceive that the 
theme of inexorable flight of time and 
the power of nature is omnipresent in the 
text. The poet blends in the man-naviga-
tor metaphor with his incapability to stop 
the time. He also raises a rhetorical ques-
tion instead of a declarative sentence to 
accentuate his point: “Upon the sea of 
time can we not ever/Drop anchor for 
one day?” (S1, V3&4) Afterwards, he di-
rectly addresses the time which is the uti-
lization of personification: “OH Lake!”, 
“You saw her sit on then”, “Pause in your 
trek O Time! Pause in your flight, Favor-
able hours, and stay!” (S2, V1&4), (S6, 
V1&2) 
Furthermore, we can ascertain the brisk 
flow of time and its fugitiveness by these 
expressions: “Favorable hours” (S6, V3), 
“And Time slips into flight” (S8, v2), or 
“The moment on its run” (S9, V2). More-
over, the passivity and incapability of 
man facing the time is evident where La-
martine suggests: “driven” and “eternal 
swept away” (S1, V1&2). He, therefore, 
reminds us that we would better cher-
ish the present time while we can: “Let’s 
love, then! Love, and feel while feel we 
can/The moment on its run.” (S9, V1&2)
What’s more noticeable, as the title of 
the poem, The Lake, indicates, is that the 
elements of nature are present and ideal-
ized throughout the whole piece. Lamar-
tine discloses these elements in different 
forms: “Wind” and “Zephyr”, which de-
pict the air or the “plunging cliffs” that 
conjure up the earth. In the same man-
ner, the “reeds”, the “pine trees”, “grove” 
and the “savage rocks” all bestow us with 
a frame of the wilderness of which we can 
figure the poet has none but one goal: to 
voice his emotions considering we can 
find a sort of comparability between the 
sceneries and his portrayed emotions. 
For instance when he recalls the delight-
ful moments of past the waves are “afar 
and wide” or when he grumbles about the 
fleeting time the wind wails and the reed 
sighs. Mention should also be made of 
another aspect of nature which is both-
ersome for the poet, perhaps jealousy, 
since time spares this nature which pre-
serves the joyful memories of past: “To 
waves”, “tuneful tide”, “Let all that is be-
held or heard or breathed/Say only “they 
did love.” 
To put it concisely, we can affirm that The 
Lake is a romantic elegy that Lamartine 
recites with grief throughout the poem 
by taking nature as witness retrieving the 
sweet moments of past and by envying 
it. He also represents art as a means to 
stand up against the cruel time. 

“The deluge is coming; once and for all.
Only a few will witness what comes after. 
Only a few of us will be reborn.
You can feel its inevitability
What will you do if you want to talk about 
order and understanding, but they only 
comprehend the language of the blood? 
What if you want to make them see that 
the path they chose leads to their down-
fall, but they only comprehend the lan-
guage of the blood?
They brought this crusade upon them-
selves. They’re deluding themselves that 
they’re fighting the Devil, but they share 
the same fate as the fish that left its group 
behind. 
A change is coming. A new era. A feast. 
A regeneration. A war; a war to cleanse 
everything and everyone.”

will find less time studying and doing the as-
signments. If we find less time for studying, 
we will not be able to perform well at univer-
sity. If we cannot perform well, we will get 
anxious. Anxiety of any kind drains physical 
and mental strength. Also, it will affect our 
mental health, which eventually affects our 
relationship with others. On the other hand, 
withdrawing from social life and focusing 
only on studies will cause loneliness.

Having friends, and socializing in general, is 
a fundamental need. Everyone needs to share 
their happiness with friends and receive their 
love and support to get through the hard days. 

ard Cory went downtown”). There he would 
observe things that could squeeze the nerves 
of everyone, especially a man like him. Peo-
ple who, unlike him and those around him, 
“worked, and waited for the light;” yet at the 
end of the day, “went without the meat, and 
cursed the bread,” while he was the owner of 
such an abundant wealth that even a small 
portion of it could bestow a new life upon all 
those impoverished people.

Seeing this sharp contrast between his own 
life and that of those poor folks, he would 
inevitably overthink, for that is most com-
mon among those who have lives that aren’t 
filled with labor, thus leisure time and ease 
of mind. He would wonder about the pur-
pose and meaning of his existence, doubt the 
whole concept of justice, defy that of free will 
(had he chosen to be resting and enjoying? 
Had they decided to be working and suffer-
ing?), and probably feel furious and ashamed 
of himself for being the man he was; for being 
alive. Perhaps for the generic heartless well-
off, such things would appear as sheer idiocy; 
but note that, as it was mentioned earlier, he 
was sentimental. All these nihilistic issues 
paved the way for his depression, which grad-
ually led him towards suicidal thoughts.
Robinson’s masterpiece is an excellent ex-
ample of how simple and beautiful literature 
can contain complicated and dark subjects, 
like those related to philosophy, psychology, 
sociology, etc. Richard Cory is the personifi-
cation of the fact that money, albeit essential 
for the survival of humanity, cannot satisfy 
his meaning-craving soul.  

That is why balancing our studies, socializing, 
and getting enough sleep is a talent. 
Sleeping disruption is another cause of anxi-
ety. Students who want to keep a tight sched-
ule usually end up cutting their sleeping 
hours. Sleeping not only plays an important 
role in physical health but also influences 
their mental health. Young adults need to 
take 7-9 hours of sleep. So the reduction of 
sleep hours, in the long term, declines pro-
ductivity. 
What helps us students cope with anxiety is 
accepting that university life is stressful and 
things do not get better by us running away 
from them. What ultimately helps us deal 
with problems and face them is an under-
standing of the situation. 
A good way of controlling anxiety is self-mon-
itoring. Self-monitoring is an approach best 
reached with the help of mental health pro-
fessionals. It is a state of self-distance that 
expands our view of life, something like ob-
serving ourselves from the point of view of 
someone else. Self-monitoring helps us ac-
quire a better understanding of our person-
alities, habits, desires, and goals. The impor-
tance of acknowledging our goals is knowing 
our priorities. Priorities create habits, and 
finally, habits create our characters. If you 
have experienced any of these feelings, know 
that you are not alone. Anyone can and will 
become stressed at university at some point. 
But with some time and effort, things can 
work in your favor. It will take trial and error 
to find out about the best lifestyle, so do not 
give up easily.
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Even with in-person limits easing, large numbers of students struggle to re-establish pre-pandemic norms, 
data show.
The assessment of more than 1,100 students at the University of Pittsburgh showed that declines on mea-
sures of physical activity and mental well-being that began with the pandemic in early 2020 persisted into 
the spring 2021 semester even as vaccines became available.
For reasons not immediately clear, the researchers said, large numbers of students appeared to be having 
trouble re-establishing the norms of their individual and social lifestyles that were disrupted by the social 
isolation of the pandemic.
“Unfortunately, we don’t have an answer” that explains the data, said one of the researchers, Osea Giun-
tella, an assistant professor of economics at Pittsburgh. “We’re really just documenting this fact – some-
thing is going on. I think it’s alarming that we don’t really know why.”
Pandemic-related declines in mental health on colleges campuses and more broadly across society have 
been well documented. Dr Giuntella said his team’s work – published in Scientific Reports, the online 
peer-reviewed journal owned by Nature – serves to warn universities that they cannot assume that those 
problems will simply fade away as campuses reopen

Broad Board
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شــکده بلنــد 

دان
ختمان، 

ســا
س دومِ راه و 

شــدیم کــه در کا
خبــر 

ریختیــم و با
س 

تدریــ
شــغول 

م
ک آرا 

ملــ
س 

شــم
س 

مهنــد
درحالی کــه 

ســلح و 
ســرباز م

شــود و دو 
س بــاز می 

بــود، ناگهــان درِ کا
ف پنجــره  

شــوند و بــه طــر
س می 

شــان وارد کا
ســر فرمانده 

اف
ســته 

ش
شــجو را کــه در کنــار پنجــره ن

س می رونــد و دو دان
کا

ی 
شــان می گوینــد دو نفــر

شــان داده و بــه فرمانده 
بودنــد، ن

ســخره کرده انــد، 
ک درآورده و مــا را م

شــکل
ی مــا 

کــه بــرا
همیــن دو نفــر بودنــد.

شــجویان را 
ی آن هــا را می دهــد. دان

ســتگیر
ســتورِ د

فرمانــده، د
س 

شــم
س 

س می برنــد و مهنــد
خــارج از کا

شــان بــه 
شــان ک

ک
شــان 

ســاند و ای
شــکده می ر

س دان
ش رئیــ

جریــان را بــه گــو
ض بــه 

شــکده را بــه عنــوان اعتــرا
گ دان

ســتور زدِن زنــ
هــم د

ی میــز 
س رو

شــجویان کا
ایــن عمــل می دهــد. یکــی از دان

ت نظامــی فریــاد 
حکومــ

گ بــر 
شــعار مــر

مــی رود و بــا دادن 
ی 

چکمه هــا
شــگاه و در زیــر 

حاکــم بــر دان
خفقــان 

می زنــد:»در 
ش 

ب هایــ
خوانــد«، کتا

س 
ســلح کــه نمی تــوان در

ســربازان م
ســایر 

س مــی رود و 
ف در کا

ت کــرده، بــه طــر
ف پــر

را بــه اطــرا
ک کــرده، 

س را تــر
گ، کا

خــوردن زنــ
شــجویان هم زمــان بــا 

دان
ت کــرده و بــا 

شــروع بــه تظاهــرا
شــکده 

ی دان
در کریــدورِ مرکــز

شــاه، 
گ بــر 

ت نظامــی، مــر
حکومــ

گ بــر 
ی مــر

شــعارها
دادن 

ســتاِن 
ی دو

صــدق، آزاد
ی دیکتاتــور و درود بــر م

گ بــر زاهــد
مــر

هــم 
شــکده 

ســتند. محوطــه دان
شــان را می خوا

شده 
ستگیر 

د
ت بــود. فرمانــده  نظامیــان بــا 

ســ
گ به د

ســربازان تفن
کــه پــر از 

شــکده 
خــروج از دان

ســتور 
ض د

شــجویان معتــر
بلندگــو بــه دان

ی نکــرده، 
ســتور او اعتنایــ

د
شــجویان بــه 

دان
داد، ولــی 

را 
شــاه« را ادامــه دادنــد. 

گ بــر 
شــاه، مــر

گ بــر 
شــعار »مــر

ی کــرد 
شــجویان را تهدیــد بــه تیرانــداز

فرمانــده بــا بلندگــو دان
ی 

شــگاه بــر رو
ش را هــم نمی کــرد کــه در دان

صــور
ســی ت

و ک
شــکده و در 

ســالن دان
هــم در محوطــه و 

شــجویان، آن 
دان

ی کننــد، ولــی گویــا فرمانــده قبــا 
ســته، تیرانــداز

سرب
ط 

محیــ
ک گلوله هــا 

شــلی
ی 

صــدا
ت و نــاگاه 

شــ
ی دا

ســتور تیرانــداز
د

حملــه  
در اثــر 

شــجویان 
دان

شــاه 
گ بــر 

مــر
ی 

بــا فریاد هــا
ســالم بودنــد، 

خــورد و آن هــا کــه 
ســربازان بــه هــم 

ناگهانــی 
خــود را کــه 

ی مجــروح و تیرخــورده  
ک کردنــد کــه رفقــا

کمــ
گ 

چنــ
خــارج کننــد تــا بــه 

صحنــه 
ت بودنــد، از 

حرکــ
قــادر بــه 

ســربازان 
شــجویان هــم بــا 

چنــد تــن از دان
ســربازان نیفتنــد. 

شــدند.
ِش بــر زمیــن 

شــده و یــا نقــ
درگیــر 

ت تیــر بــه 
صابــ

س از ا
ی بــود کــه پــ

چند نفــر
و آذر یکــی از 

شــد و او هــم بــا نیــزه، 
ی درگیــر 

ســرباز
ش بــا 

شــانه ا
ســینه و 

شــد و بــا 
ســرنگون 

ت و آذر 
شــکاف

ی آذر را 
ِت پــا

ســ
راِن را

ســته 
شــاهِ او آه

گ بــر 
شــدید، فریــاد مــر

ی 
خون ریــز

جــود 
و

حــان 
خــوِن مجرو

ســالن، 
ف 

شــد. در کــ
ش ن

خامــو
شــده، ولــی 

ط 
ی مخلــو

شــده در اثــر تیرانــداز
ســوراخ 

ی 
ب رادیاتورهــا

بــا آ
منظــره  

ی زیرزمیــن راه افتــاده و 
ف پله هــا

طــر
شــد و بــه 

ســتان کــه 
ی دو

جــود آمــده بــود. مــا بــا بقیــه 
شــتناکی به و

ح
و

شــتیم.
زنــده بودیــم، پــا بــه فــرار گذا

ک 
شــ

ک پز
ت یــ

خاطــرا
ضــا، 

غام ر
ی، 

ضو
ت ر

شــریع
منبــع: 

ص ۱۶-
صــ

 ،۱۳۸۴
ســرا، 

صیده 
ت ق

شــارا
ضــی، تهــران، انت

۲۰عو

خاقــی 
شــاهد عینــی«، اثــر آزاده ا

ک 
ِت یــ

س »بــه روایــ
منبــع: مجموعــه عکــ




