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گــروه چرخــه در آبــان مــاه ۱۳۹۷ بــا کوشــش 
فارابــی  پردیــس  دانشــجویان  از  چنــدی 
دانشــگاه تهــران تاســیس شــد تــا بتوانــد خــط 
ــی و  ــای فرهنگ ــه نیازه ــخگویی ب ــدم پاس مق
اجتماعــی دانشــجویان باشــد. ماهنامــه چرخــه 
در واقــع یــک ماهنامــه مســتقل دانشــجویی بــا 

ــت. ــی اس ــت فرهنگی-اجتماع محوری
ــاش  ــا ت ــه تنه ــه چرخ ــرد ک ــه ک ــد توج بای
دارد تــا دالیــل مبــرم و خالــی از هرگونــه 
شــبهه را بــرای وقایــع مــورد نظــر نشــر نمایــد 
و نتیجه گیــری هدایــت شــده و تبلیغاتــی ای 

ــت. ــد داش نخواه
ــان  ــد خاطرنش ــریه، بای ــتقال نش ــاب اس در ب
ــه مســائل خــارج  ــرای ارائ کــرد کــه چرخــه بـ
شــده  تاســیس  احــزاب  و  جناح بندی هــا  از 
ــا جایــی کــه امــکان داشــته باشــد، تــاش  و ت
خواهیــم کــرد کــه درگیــر منجــاب تحریــف و 

ــویم. ــی نش ــد و بررس ــب نق ــغ در قال تبلی
امــروز مفتخریــم تــا اعــام کنیــم پــس از 
ــه،   ــریه چرخ ــت نش ــال فعالی ــه دوس ــک ب نزدی
ــال  ــده در س ــر ش ــن منتش ــماره  های آغازی ش
ــح،  ــا تصحی ــت ۱۳۹۹ را ب ــه نخس ۱۳۹8 و نیم
ــرای  ــاب ب ــو و متنس ــی ن ــش و صفحه آرای ویرای
ــم. ــر می کنی ــازه منتش ــی و ت ــن قدیم مخاطبی

بــــــسـم
الــلــــــه
 الرحــمن
الرحـــیم
بنام پروردگار ایرانزمین

حب الوطن من االیمان
محمد [ 



ــا  ــم ت ــر آن داری ــن نوشــتار، ســعی ب در ای
تاریخچــه ی دانشــگاه در ایــران را مــورد 
بررســی قــرار دهیــم و درانتهــا مراکــز 
بــا  را  امــروز  و  گذشــته  دوران  علمــی  

یکدیگــر مقایســه کنیــم.

دوران قدیم
نشــان  به جا مانــده  شــواهد 
و  فرهنگــی  مراکــز  کــه  می دهــد 
ــروزی  علمــی مشــابه دانشــگاه های ام
تمدن هــای  در  باســتان،  دوران  در 
یافــت  به وفــور  مشــرق زمین، 

می شــده و در غــرب نیــز بــه ایــن 
)وجــود  توجــه شده اســت  مســئله 
آکادمــی  ماننــد  فلســفی  مراکــز 
ــز  ــران نی ــان(. در ای ــون در یون افالط
ــی در  ــه پیشــرفت فرهنگ ــه ب ــا توج ب
دوران باســتان مراکــز علمــی همچــون 
جندی شــاپور و فرهنگســتان نصیبیــن 
فرهنگســتان  داشــته اند.  وجــود 
ــد  ــاتیدی می ش ــامل اس ــن ش نصیبی
شــده بودند  رانــده  آتــن  از  کــه 
چــون  علومــی  مطالعــه ی  بــه  و 
ریاضــی و نجــوم می پرداختنــد. در 

ــوم  ــه ی عل ــز مطالع ــاپور نی جندی ش
از  زیــادی  کتاب هــای  ترجمــه ی  و 
سانســکریت و یونانــی بــه پهلــوی 
می تــوان  و  می گرفــت  صــورت 
ترجمــه ی همیــن کتاب هــا از پهلــوی 
ــت  ــر اهمی ــاهدی ب ــی را ش ــه عرب ب
ایــن مرکــز در ورود علــوم بــه تمــدن 

اســالمی دانســت. 
ــوان  ــدا تاســیس دانشــگاه را می ت مب
دوران ساســانی دانســت که با اســتقرار 
اســرای رومــی در شــهر گندی شــاپور 
و ســپس ورود دانشــمندان از ســایر 

   علی نظری حقیقی
   پردیس فارابی دانشگاه تهران

دانشگاِه ایران
7  دقیقه
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کشــورها بــه آن رونــق فراوانــی در 
جهــان کهــن در عرصه ی علــوم اثباتی، 
طــب و نجــوم یافــت. بــا حملــه ی 
اعــراب رونــق گذشــته  ی دانشــگاه 
ــا فاتحــان  ــد ام ــته ش ــد کاس ــر چن ه

نیــز بــه اهمیــت 
ــرده و  ــی ب آن پ
ــام  ــی تم اهتمام
در انتقــال علــوم 
تمــدن  بــه 
ــام  ــالمی انج اس

ــت. گرف
پــس از آن نیــز 
علمــی  مراکــز 
در  دیگــری 
اســالمی  دوران 
جملــه  از 
میه هــا  نظا
گرفــت  شــکل 
ــه تمرکزشــان  ک
علــوم  بــر 
ــود.  ــتداللی ب اس
تــا  دوره  ایــن 
مدتهــا در ایــران 
ادامــه پیــدا کرد 

تــا این کــه بــه دوران نویــن می رســیم 
ــد. ــاد ش ــاوت ایج ــی متف ــه وضعیت ک

دوران نوین
می تــوان  دارالفنــون  تاســیس  بــا 
ــن رســماً در  ــی نوی ــوزش عال گفــت آم
ــه  ــی نکشــید ک ــاز شــد. طول ــران آغ ای
مــدارس دیگــری مثــل مدرســه ی نظــام 
و مدرســه ی علــوم سیاســی شــکل 
گرفتنــد کــه در علومــی مشــخص افــراد 
متخصــص تربیــت می کردنــد و اســاتید 
خارجــی در آن تدریــس می کردنــد. 

ــز  ــا نی ــعه ی آن ه ــت و توس ــکل گرف ش
ــا ایــن کشــورها رخ داد.  ــا همــکاری ب ب
ــگاه دوران  ــز دانش ــالب نی ــس از انق پ
ــد  ــرد و بع ــراز و نشــیبی طــی ک ــر ف پ
از جنــگ، چندیــن دانشــگاه دیگــر 
ت  ر به صــو
عــی  نتفا ا غیر
تاســیس شــدند 
به  طورکلــی  و 
ــادی  ــداد زی تع
در  دانشــگاه 
ــور  ــر کش سراس
ــت. ــکل گرف ش
ســی  ر بر
ه ها  نشــگا ا د
دوره هــای  در 

مختلــف
از آنجــا کــه ما 
در  می دانیــم 
ر  پو ی شــا جند
علومــی  چــه 
یــس  ر تد
ند  ه ا می شــد
جنبــه ی  و 
ی  د بــر ر کا
در  علــوم  آن  
ــوم  ــات در عل ــی نظری ــه و بررس ترجم
ــای  ــوده تفاوت ه ــب ب ــتنباطی و ط اس
امــروزی  دانشــگاه های  بــا  زیــادی 
دورانــی  طرفــی  از  اســت.  داشــته 
اهمیــت  کــه  می کنیــم  بررســی  را 
علم آمــوزی بــرای اقوامــی چــون اعــراب 
آغــاز تمــدن اســالمی و مغــوالن - کــه 
ــی  ــث نظام ــان از حی ــر ایرانی ــر ب بعدت
چیــره شــدند - مشــخص نشــده بود 
ــن مراکــز ســبب اعتــالی  بااین حــال ای
ــگ در  ــطح فرهن ــش س ــش و افزای دان

بودنــد.  روز  آن  جهــان  سراســر 

4
امــا دانشــگاه و فکــر ایجــاد آن توســط 
اســماعیل ســنگ در ســال ۱۳۰۵ در 
ســال   ۵ می شــود.  مطــرح  مجلــس 
ــی  ــاش عیس ــین تیمورت ــد عبدالحس بع
صدیــق را مامــور کــرد کــه بــه آمریــکا 

ــه ی تاسیســات  ــا مطالع ــد و ب ســفر کن
علمــی جهــان مــدرن طرحــی بــه 
ــده  ــرح ذکرش ــد. ط ــه ده ــت ارائ دول
پــس از ارائــه بــه مجلــس مــورد تصویب 
قــرار گرفــت و بــه موجــب آن بــا ادغــام 
ــه ی  ــی، مدرس ــوم سیاس ــه ی عل مدرس
طــب، مدرســه ی عالــی حقــوق و ســایر 
ــگاه  ــی آن دوران دانش ــدارس تخصص م
تهــران بــه عنــوان اولیــن دانشــگاه 

ــران تشــکیل شــد. ــن ای نوی
ــا  ــری ب ــگاه های دیگ ــه، دانش در ادام
غربــی  دانشــگاه های  از  الگوبــرداری 

بقایای دانشگاه تاریخی گندی شاپور
تصویر: ایرنا



جندی شــاپور مرکــزی بــود کــه در 
آن علــوم ملــل مختلــف بــا هــم تالقــی 
ــا  ــن تالقــی همان داشــت و نتیجــه ی ای
رشــد علمــی و فرهنگی دوران ساســانی 
اســت. پــس از دوران ساســانی، بــا 
ــی  ــز علم ــال مرک ــان و انتق ــذر زم گ
جهــان اســالم بــه بغــداد، جندی شــاپور 
ــدک اهمیــت خــود را از دســت  اندک ان
داد امــا در دوران عباســی نیــز این مرکز 

ــرار داشــت. ــورد توجــه ق ــان م همچن

بررسی و مقایسه
ــتداللی  ــوم اس ــز در عل ــا نی نظامیه ه
ایــن  در  می کردنــد.  کوشــش 
مــدارس آرای اشــاعره مــورد قبــول 
ــوزان  ــش آم ــه دان ــده بود و ب ــع ش واق
مــدارس  ایــن  می شــد.  تدریــس 
ــی  ــوم دین ــای عل ــر آموزش ه ــتر ب بیش
ــراد  ــن دوره، اف ــتند. در ای ــد داش تاکی
ــاتید  ــزد اس ــتند ن ــد می توانس عالقمن
علــوم مختلــف رفتــه و آن را فراگیرنــد 
و لزومــاً بــه ســازمان های آموزشــی 

بــرای یادگیــری مراجعــه نکننــد.
ایــن مــوارد تــا دوران باثبــات صفــوی 
ادامــه یافتنــد امــا بعــد از آن بــا توجــه 
ــه وجــود  ــی ب ــا و بی ثبات ــه درگیری ه ب
ــران و  ــای ای ــا دوران جنگ ه ــده ت آم
ــه عقب ماندگی هــا  ــردن ب روس و پــی ب
ــوم  ــن عل ــوزش و آموخت ــری از آم خب
روز نبــود. عبــاس میــرزا عــده ای از 
جوانــان را بــرای تحصیــل علــوم روز بــه 
غــرب فرســتاد. پــس از ایــن اقــدام، بــا 
ــدارس  ــون و ســپس م تشــکیل دارالفن
ــران  ــی در ای ــه نوع ــر ب ــن ام ــر، ای دیگ

تحقــق یافــت.
بــا تاســیس دانشــگاه دوران جدیــدی 
آغــاز  ایرانیــان  علم آمــوزی  بــرای 
ــد از  ــه تقلی ــه ب ــام ک ــن نظ ــد. ای ش

دانشــگاه های فرانســوی تاســیس شــده 
بــود بیشــتر تکیــه بــر تربیــت مهنــدس 
داشــت و به نوعــی تعــداد زیــادی از 
ــت  ــو هدای ــن س ــه ای ــوزان ب دانش آم
شــدند و نتیجــه ی آن را نیــز امــروز 
مشــاهده می کنیــم. در ابتــدا شــاید 
امــری درســت بنظــر می رســید امــا بــا 
ــازار کاری اشــباع شــد و  گــذر زمــان ب
ــل  ــادی فارغ التحصی ــداد زی ــون تع اکن
ــم. حــال  در رشــته های مهندســی داری
برتــری  زمینه هــا  ایــن  در  آن کــه 
ــی  ــه کشــورهای غرب خاصــی نســبت ب
ــته های  ــه رش ــراد ب ــون اف ــم. اکن نداری
ــدا  ــتری پی ــل بیش ــم تمای ــکی ه پزش
افــراد  از  زیــادی  تعــداد  کرده انــد . 
ــان  ــه جوان ــی ب ــغل مهندس ــدون ش ب
وارد  حتمــاً  کــه  می کننــد  توصیــه 
رشــته های پزشــکی شــوند. آیــا بــا 
ــی  پیشــرفت بهداشــت در ســطح جهان
ــنجی  ــی نیازس ــم از متقاض ــن حج و ای
ــت؟  ــام شده اس ــتی انج ــور به درس کش
ــه  ــود تغذی ــر نیســت ســعی در بهب بهت

ــه  ــا این ک و بهداشــت داشــته باشــیم ت
درمــان  بــرای  بی شــمار  پزشــکانی 
در  کاســتی  از  ناشــی  بیماری هایــی 
ــه تربیــت  بخش هــای بهداشــت و تغذی

ــم؟ کنی
دانشــگاه نویــن در ایــن زمینــه نســبت 
ــف  ــود ضعی ــین خ ــه ی پیش ــه نمون ب
عالــی  آمــوزش  کرده اســت.  عمــل 
ــت  ــرای تربی ــت ب ــی اس ــن جایگاه نوی
یادگیــری  در  ســعی  کــه  افــرادی 
ــد  ــود دارن ــه خ ــورد عالق ــه ی م حرف
و بایــد دانسته هایشــان بــه گونــه ای 
ــرای  ــی ب ــده تضمین ــه در آین ــد ک باش
ــه ای  ــر جامع ــد. ه ــان باش ــتغال آن اش
تاریــخ دان،  جامعه شــناس،  نیازمنــد 
ــری  ــوارد بســیار دیگ جانورشــناس و م
ــری  ــورد بی مه ــه متاســفانه م اســت ک
ــرار  ــی ق ــوزش عال ــب آم ــام از جان تم
هــم  امــر  ایــن  عاقبــت  گرفته انــد. 
مشــاهده معضالتــی ایــن چنیــن در 
ــر آن  ــاً مقص ــه قطع ــت ک ــه اس جامع

خــود شــخص دانشــجو نیســت.

سردر دانشگاه تهران در حال ساخت
۱۳48/۱/2۱
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ــه ای  ــون در جامع ــا اکن ــه م ــن مســئله ک ــات ای ــه ای ایضــاح و اثب ــون در جامع ــا اکن ــه م ــن مســئله ک ــات ای ایضــاح و اثب
ــم کار دشــواری نیســت. ســیطره ی  ــی می کنی ــی زندگ ــم کار دشــواری نیســت. ســیطره ی مصرف ــی می کنی ــی زندگ مصرف
تجــاری،  تبلیغــات  ُمدهــا،  مارک هــا،  لوگوهــا،  تجــاری، برندهــا،  تبلیغــات  ُمدهــا،  مارک هــا،  لوگوهــا،  برندهــا، 
شــگردهای بازاریابــی و انــواع کاالهــا بــر جوامــع معاصــر چنان شــگردهای بازاریابــی و انــواع کاالهــا بــر جوامــع معاصــر چنان 
مشــهود اســت که کمتــر تحلیل گــری تردیــدی در به کارگیری مشــهود اســت که کمتــر تحلیل گــری تردیــدی در به کارگیری 
مفاهیمــی چــون »جامعــه ی مصرفــی«، »فرهنــگ مصرفــی«، مفاهیمــی چــون »جامعــه ی مصرفــی«، »فرهنــگ مصرفــی«، 
»کاالیی شــدن فرهنــگ«، »مک دونالدیزه ســازی«، »ســبک »کاالیی شــدن فرهنــگ«، »مک دونالدیزه ســازی«، »ســبک 
ــد.  ــود راه می ده ــه خ ــل ب ــن قبی ــری« و از ای ــی الکچ ــد. زندگ ــود راه می ده ــه خ ــل ب ــن قبی ــری« و از ای ــی الکچ زندگ
در جوامــع مصرفــِی معاصــر، هویــت فــرد در ارتبــاط بــا در جوامــع مصرفــِی معاصــر، هویــت فــرد در ارتبــاط بــا 
کاال و بــازار شــکل می گیــرد و تغییــر می کنــد. آدمیــان کاال و بــازار شــکل می گیــرد و تغییــر می کنــد. آدمیــان 
غالبــاً مصرف کنندگانی انــد کــه در حل وفصــل معضــات غالبــاً مصرف کنندگانی انــد کــه در حل وفصــل معضــات 
ــر  ــه تعبی ــد. ب ــازار متکی ان ــه ب ــان ب ــای هویتی ش ــر و تناقض ه ــه تعبی ــد. ب ــازار متکی ان ــه ب ــان ب ــای هویتی ش و تناقض ه
ــد و  ــخ دارن ــد، تاری ــی دارن ــات اجتماع ــا حی ــادورای، کااله ــد و آپ ــخ دارن ــد، تاری ــی دارن ــات اجتماع ــا حی ــادورای، کااله آپ
تولــد و مــرگ دارنــد؛ و بــازار همــان جایــی اســت کــه تاریــِخ تولــد و مــرگ دارنــد؛ و بــازار همــان جایــی اســت کــه تاریــِخ 
عملــِی کاالهــا، از تولــد تــا مــرگ، رقــم می خــورد و در عملــِی کاالهــا، از تولــد تــا مــرگ، رقــم می خــورد و در 

ــرد در فضاهــای  ــِی ف ــز نقشــی کلیــدی در موقعیت یاب ــِن کاالهــا نی ــِی نمادی ــِی تولیــد، در شــیوه های هویت یاب ــرد در فضاهــای ریزه کاری هــای فن ــِی ف ــز نقشــی کلیــدی در موقعیت یاب ــِن کاالهــا نی ــِی نمادی ــِی تولیــد، در شــیوه های هویت یاب ریزه کاری هــای فن
فرهنگــی و اجتماعــی دارنــد. بــه  بیــان دیگــر، هویــت و معنــای زندگــی فــرد حاصــل شــیوه ی تعامــل او بــا کاالهــا یــا محصــوِل فرهنگــی و اجتماعــی دارنــد. بــه  بیــان دیگــر، هویــت و معنــای زندگــی فــرد حاصــل شــیوه ی تعامــل او بــا کاالهــا یــا محصــوِل 

ــی او اســت... ــادات مصرف ــی او اســت...ع ــادات مصرف ع

بدیــن اعتبــار، اکنــون دیگــر جامعه شناســِی مصــرف یــک حــوزه ی مطالعاتــی مســتقل در کنــار ســایر حوزه هــای جامعه شناســی بدیــن اعتبــار، اکنــون دیگــر جامعه شناســِی مصــرف یــک حــوزه ی مطالعاتــی مســتقل در کنــار ســایر حوزه هــای جامعه شناســی 
ــات  ــی اوق ــی، جامعه شناس ــبک زندگ ــی س ــل جامعه شناس ــر )مث ــِد دیگ ــای نوپدی ــی حوزه ه ــا برخ ــیاری ب ــت بس ــت و قراب ــات اس ــی اوق ــی، جامعه شناس ــبک زندگ ــی س ــل جامعه شناس ــر )مث ــِد دیگ ــای نوپدی ــی حوزه ه ــا برخ ــیاری ب ــت بس ــت و قراب اس
ــی  ــادی و جامعه شناس ــی اقتص ــدن، جامعه شناس ــی ب ــیت، جامعه شناس ــی جنس ــامت، جامعه شناس ــی س ــت، جامعه شناس ــی فراغ ــادی و جامعه شناس ــی اقتص ــدن، جامعه شناس ــی ب ــیت، جامعه شناس ــی جنس ــامت، جامعه شناس ــی س ــت، جامعه شناس فراغ
فرهنــگ( دارد. جامعه شناســی مصــرف می کوشــد پدیــده ی مصــرف را در ابعــاد اجتماعــی، فرهنگــی، نمادیــن، اقتصــادی، سیاســی فرهنــگ( دارد. جامعه شناســی مصــرف می کوشــد پدیــده ی مصــرف را در ابعــاد اجتماعــی، فرهنگــی، نمادیــن، اقتصــادی، سیاســی 
و مــادی آن مطالعــه کنــد و بــر آن اســت کــه مصــرْف مؤلفــه ی محــوری زندگــی روزمــره و هویــت و نظــم اجتماعــی در جهــان و مــادی آن مطالعــه کنــد و بــر آن اســت کــه مصــرْف مؤلفــه ی محــوری زندگــی روزمــره و هویــت و نظــم اجتماعــی در جهــان 
معاصــر اســت. ایــن حــوزه ضــد آن نــوع تقلیل گرایــی اســت کــه پدیــده ی مصــرف را صرفــاً در چارچــوب اصــول اقتصــادِی عرضــه معاصــر اســت. ایــن حــوزه ضــد آن نــوع تقلیل گرایــی اســت کــه پدیــده ی مصــرف را صرفــاً در چارچــوب اصــول اقتصــادِی عرضــه 

ــد. ــل می کن ــا تحلی ــد.و تقاض ــل می کن ــا تحلی و تقاض

مصرف و زندگی روزمره
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)Mark Paterson, PhD( نویســنده: مــارک پاترســون
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مــاه  بــوی  آمــد،  بــاز 
. . . ســه ر مد

خاطــر  اطمینــان  بــا  می تونــم 
از  هیچ کــدوم  کــه  بگــم  کامــل 
ــن  ــاز هــم ای ــد ب شــما دوســت نداری
شــعر و آهنــگ رو بشــنوید و االن 
ــال  ــامل ح ــعر ش ــن ش ــه ای از اینک
ــحالید.  ــی خوش ــه، خیل ــما نمی ش ش
ــازه و  ــوی ت ــراره ب ــه ق ــی از اینک حت
ــِر  ــیار مطبوع ت ــون بس ــاید به نظرت ش

بخــوره،  مشــامتون  بــه  دانشــگاه 
خودتــون  پوســت  تــوی  ذوق  از 
داریــد  فکــر  کلــی  نمی گنجیــد. 
ــرای شــروع یــک مرحلــه ی جدیــد  ب
از زندگیتــون. بمــب انــرژی هســتید و 
می شــه ایــن رو تــوی چهــره ی تــک 
تــک شــما دیــد. اکثــر شــما دخترهــا 
و پســرهای هجــده ســاله و  #دهــه_ 
ــه دوازده  ــتید ک ــتادی ای هس هش
ــش_ ــد و #دان ــال درس خوندی س

آموز بـــودید. از شــنیدن ایــن ترکیِب 

»دهــه هشــتادی« خســته نشــید. 
زیــاد اســتفاده می شــه.

و  دبیرســتان  حــال  و  حــس 
بــا  آزادش  نه چنــدان  فضــای 
معــاون  و  ســختی هاش  همــه ی 
اسم هاشــون  کــه  انضباطی هایــی 
ــا چنــد ســال آینــده هــم یادتــون  ت
محدودیت هــا.  بازهــم  و  نمــی ره 
ــایی  ــای طاقت فرس ــان نهایی ه امتح
کــه بعــد از امتحــان بــه طــراح 
ســوالش فکــر می کردیــد و بــرای 

   فاطمه سادات موسوی
   پردیس فارابی دانشگاه تهران

5  دقیقه

دوازده سال بردگی به
 پایان رسید
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قربــون  خفنــش  ســوال های  اون 
پنجــه ش  و  دســت  صدقــه ی 
می رفتیــد. ولــی بــاز هــم دســت 
چــون  برنداشــتید؛  تــالش  از 
ــتون  ــور تالش ــرای کنک ــد. ب اینجایی
ــاعت های  ــد. س ــدان کردی رو صدچن
متوالــی درس خوندیــد و تســت زدید 
رســوندن ســاعت  بــرای  )تــالش 
ســاعت(  چهــارده  بــه  مطالعــات 
ــخت و  ــای س ــای درس ه و درصده
آســون رو بــاال و پاییــن کردیــد برای 
ــزی  ــه اون چی ــون ب ــوندن رتبه ت رس
ــه  ــد ک ــراف کنی ــد. اعت ــه می خوای ک
نصفتــون یــک ســال اخیــر رو تــوی 

کتابخونــه زندگــی کردیــد.
 »ســیزده و چهــارده تیــر مــاه« 
ــاید  ــه. ش ــوم؟ ن ــاعت و تم ــار س چه
خســته شــدن ها، نـاامیدی هـــا، تاثیــر 
آدم هــای اطرافتــون و اون روز طالیــی 
ــاه و اون  ــر م ــارده تی ــیزده و چه س

ــه.   ــده. ن ــوم ش ــاعت تم ــار س چه

#هنوز_تموم_نشده
 و انتظــار بــرای اینکــه ببینیــد چی 
شــد نتیجــه ی اون تالش هــا؟ بــا 
ــت  ــی دس ــد همه چ ــه می دونی اینک
ــون رو  ــام آینده ت ــت. تم ــما نیس ش
ــا حــق  ــد و قطع ــور دیدی ــوی کنک ت
ــرای  داشــتید. دوازده ســال تــالش ب
ــه ی  ــدف. قص ــک ه ــه ی ــیدن ب رس
ــا. وارد   ــد رفق ــوم ش ــتان تم دبیرس
ــرتون  ــیم. س ــدی می ش #عصر_جدی
ــگاه  ــه اطرافتــون ن ــاال. ب ــد ب رو بیاری
بندازیــد. شــاید دقیقــا همــون جایــی 
ــد  ــد بای ــر می کردی ــه فک ــه ک نباش
باشــید. ولــی هســتید. پــس دوســت 

ــم  ــا ه ــر رو ب ــدم اول و مهم ت دارم ق
ــم. برداری

#دانشگاه
رشــته ای  چــه  نیســت  مهــم 
می خونــی. قــرار نیســت جامعــه ی 
دانشــگاهی تــو رو به عنــوان صرفــا 
ــه. دانشــگاه  ــک »دانشــجو« بشناس ی
بــرای  فرصتــی  فرصتــه .  یــک 
دقیقــا. صحنــه ی  بلــه  جنگیــدن. 
نبــرِد فکــر، عقیــده، ایدئولــوژی و 
ــت  ــه سیاس ــال ب ــه فع ــت. البت سیاس
نمی پــردازم. شــما به عنــوان یــک 
وارد  اندیشــه  صاحــب  دانشــجوی 
ــید.  ــگاه می ش ــی دانش ــای رقابت فض
ــت  ــه دس ــرای ب ــت ب ــط رقاب ــه فق ن
ــام  ــا کســب مق ــف ی آوردن معــدل ال
علمــی کــه قطعــا مهمــه، نــه. فضــای 
رقابتــی دانشــگاه مکانیــه بــرای پیــدا 
ــرای  کــردن خــط مشــی خودتــون. ب
پیــدا کــردِن عقایــدی کــه خودتــون 
ــه  ــه اینک ــد، ن ــی می بری ــون پ بهش
ــن.  ــون کن ــار وارد مغزت اون رو به اجب
وظیفــه ی شــما همینــه. اجــازه ندیــد 
بــدزدن.  رو  افکارتــون  و  ایده هــا 
نذاریــد هیــچ شــخص یــا ارگانــی در 
ــداف  ــه اه ــرای رســیدن ب راه شــما ب
بزرگتــون ســدی قــرار بــده. دانشــگاه 
ــب و  ــارز و حق طل ــجوی مب ــه دانش ب

داره. نیــاز  عدالت جــو 
ــای  ــد در فعالیت ه ــق داری ــما ح ش
سیاســی،  اجتماعــی،  فرهنگــی، 
مذهبــی و علمــی شــرکت کنیــد 
ــود،  ــا نب ــون مهی ــرایط برات ــر ش و اگ
ــِر اون شــرایط بشــید.  خواســتار تغیی
ــد  ــدا کنی ــخگو رو پی ــای پاس نهاده
ــس  ــد. از رئی ــه کنی ــون مطالب و ازش

دانشــگاه گرفتــه تــا شــورای صنفــی. 
اون هــا هــم قطعــا جــز تعالــی و رشــد 
نمی خــوان.  کــردِن شــما چیــزی 

ــا.  قطع
از  دانشــگاه  آرمانــی  جامعــه ی 
دانشــجوی  یــک  به عنــوان  شــما 
دارای  جســت وجوگر،  مطالبه گــر، 
ذهــِن خــالق و نقــاد توقــع داره. 

دانشــگاه جــای #بــی_
تفاوت هــا نیســت

نواقــص دقــت  و  بــه کمبودهــا   
ــید  ــی باش ــد. منطق ــر نزنی ــد. غ کنی
رســوندن  ســرانجام  بــه  بــرای  و 
بــه  کنیــد.  تــالش  خواســته تون 
محاســن هــم توجــه کنیــد. کارهــای 
ــره ی دانشــگاه  ــی و غی خــوب فرهنگ
رو دنبــال کنیــد و همیشــه احســاس 

ــد. ــراز کنی ــون رو اب خوبت
ــک  ــوی ی ــد جســم دانشــگاه ت نذاری
روح افســرده بمیــره. نشــاط دانشــگاه 
کــس  از  داره.  بســتگی  شــما  بــه 
دیگــه ای طلــب نکنیــد. شــاید حضــور 
درس  کالس هــای  تــوی  غیــاب  و 
ــد  ــاید بخوای ــه. ش ــم نباش ــون مه برات
ــی حضــور  کالس هــا رو بپیچونیــد؛ ول
ــک  ــوان ی ــگاه، به عن ــوی دانش ــما ت ش
ــه ی گذاشــتن  ــال، الزم دانشــجوی فع
اســم دانشــجو روی شماســت. ایــن رو 

ــپارید. ــر بس ــه خاط ب
ــک  ــما رو تبری ــور ش ــا حض ــس م پ
و  وســیع  عرصــه ی  در  می گیــم 
پهنــاور دانشــگاه بــرای مشــخص 
کــردن جایــگاه خودتــون در جامعــه. 
امیدواریــم در ایــن مســیر، کنــار 
محیــط  بــه  رو  امیــد  همدیگــه 

کنیــم . تزریــق  دانشــگاه 
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تغییــر  حــال  در  دانشــگاه  امــروز 
ماهیتــی  آوردن  به دســت  و  ماهیــت 
جدیــد اســت. ایــن ماهیــت جدیــد کــه 
ــه صــورت  ــل ب ــه قب ــر روز نســبت ب ه
ــدار  ــال پدی ــتمگرتر در ح ــی س حقیقت
ــمت  ــه س ــگاه را ب ــت دانش ــدن اس ش
ــه  ــد. ب ــوق می ده ــاص س ــویی خ و س
ســمت و ســوی گورســتانی مقــدس 
کــه خیلی هــا بــا هــزار ایــده و آرزو 
ــر  ــی در آخ ــد ول ــا می گذارن ــه آن پ ب
ایــن چنــد ســال، همــه را در ایــن 
ــر جــای  ــن می کننــد و ب گورســتان دف

را  می گذارنــد. خیلی هــا هــم خــود 
ــرده و  ــگاه ک ــزان دانش ــالی آوی چندس
بــدون کوچک تریــن توجــه بــه دور 
و برشــان روزگار می گذراننــد. اینــان 
قبرســتان  زاهــدان  و  گوشه نشــینان 
هســتند کــه دائمــاً در حــال پرســتش 
و  خیال بافــی  توخالــی  قبــر  ســنگ 
ــرار از  ــرای ف ــود ب ــای خ خودخواهی ه
شبه دانشــجوها  راجع بــه  واقعیت انــد. 
ــه اصطــالح دغدغه منــد  ــراد ب - ایــن اف
ــود  ــک شــخصی خ ــه دانشــگاه را مل ک
بی دانــش  افــراد  ایــن  می داننــد، 

ــدام داد و  ــه م ــش ک ــه دان ــر ب متظاه
بیــداد راه می اندازنــد و بــا برخوردهــای 
ــی  ــه نمک ــود همیش ــه ی خ جزم گرایان
هســتند بــر زخــم بقیــه - ســخنی 
وقــت  نمی خواهــم  زیــرا  نمی گویــم 
خواننــده را بــرای آشــنایی بــا ایــن 
دارودســته هــدر دهــم. اینــان بــردگان 
و خادمیــن هژمونی انــد )راجــع بــه 
هژمونــی در ادامــه توضیــح خواهــم 

داد(.
ــا  ــد ب ــا خواندی ــا این ج ــه ت ــه ک آن چ
تصــورات خیلی از شــما ناســازگار اســت 

   آرمین شادان روح
   پردیس فارابی دانشگاه تهران

8  دقیقه
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و موجــب تعجــب شــما شده اســت. 
ــاع  ــرا اوض ــد زی ــم داری ــق ه ــه ح البت
ــا تصــورات  آشــفته ی امــروز دانشــگاه ب
مــا هــم ســازگار نبــود امــا باید پرســید: 
آیــا واقعیــت وظیفــه دارد کــه خــودش 

ــد؟ ــازگار کن ــا تصــورات س را ب
برخــی هــم طــرح ایــن مــوارد را بــرای 
می داننــد  زودهنــگام  نوورودی هــا 
ــه واقعیــت خشــن  ــد ک ــد بدانی ــا بای ام
اســت و بــا کســی شــوخی نــدارد و اگــر 
امــروز آن را مهــار نکنیــد، روزی گلــوی 
ــه کار از کار  ــرد ک ــد فش ــما را خواه ش
گذشــته و دیگــر نمی شــود چــاره ای 
ادامــه ســعی  در  اندیشــید.  برایــش 
دارم بــه تحلیــل جنبــه ای چنــد از 
ایــن اوضــاع آشــفته دانشــگاه و ارائــه ی 
راه حلــی بــرای خــروج از ایــن بن بســت 

ــردازم. بپ

غــول ســرمایه بــر 
حکــم  دانشــگاه 

می رانــد
فراینــد پولی ســازی و خصوصی ســازی 
آمــوزش کــه از دهــه ی دوم انقــالب 
شــروع شــد در چنــد ســال اخیــر 
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــدی پی ــتاب تصاع ش
نمی شــود  آموختــه  دانــش  امــروز، 
بلکــه فروختــه می شــود و آمــوزش 
ــد  ــبات تولی ــه مناس ــت ک ــی اس کاالی
ــم  ــر آن حاک ــرمایه داری ب ــع س و توزی
اســت. در ایــن بــازار اصطالحــاً هرکــس 
آش  باشــد  داشــته  بیشــتری  پــول 
ــر  ــه دیگ ــه البت ــورد ک ــتری می خ بیش
زیــاد هــم دهن ســوز نیســت. بنابــر 
در  ایــران  جهانــی،  بانــک  گــزارش 
ــه ی پولی ســازی گــوی ســبقت را  زمین

ــت. ــوده اس ــی رب ــورهای غرب از کش

ــه در  ــه ک ــور گرفت ــازار داغ کنک از ب
در  بایــد  یــا  داوطلبــان عمدتــاً  آن 
ــد  ــل کنن ــی تحصی ــدارس غیرانتفاع م
ــات  ــا و موسس ــاً در کالس ه ــا حتم ی
ــه  ــا ب ــد ت ــام کنن ــت  ن ــوری ثب کنک
مارکتینــگ دانشــگاه راه یابنــد تــا 
خــود تحصیــل در دانشــگاه کــه ســال 
ــتری را از  ــای بیش ــال هزینه ه ــه س ب
ــر  ــته و ب ــگاه برداش ــود دانش دوش خ
دانشــجو تحمیــل می کنــد. مــا شــاهد 
ــور  ــه ط ــه ب ــازوکارهایی هســتیم ک س
پنهــان و آهســته، دســت طبقــات 
دیگــر  اکنــون  حتــی  و  فرودســت 
ــط  ــات متوس ــم طبق ــم بگویی می توانی
ــر  ــاه و کوتاه ت ــل کوت ــر تحصی را از ام
ــه  ــی ک ــاس پژوهش ــر اس ــد. ب می کن
ــادر  ــگاه م ــه دانش ــال 96 در س در س
در تهــران صــورت گرفــت بیــش از 6۰ 
ــگاه ها  ــن دانش ــجویان ای ــد دانش درص
ــد  ــه بودن ــاالی جامع ــک ب ــه ده از س
یعنــی ثروتمندتریــن قشــر جامعــه. 
و  اقتصــادی  قطب بنــدی  امــروز 
ــه ی  ــه عرص ــه ب ــی جامع ــاد طبقات تض
آمــوزش هــم کشــیده شــده چــرا 
ــزا  ــر اج ــر کل ب ــم ب ــق حاک ــه منط ک
ــه  ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــم اس ــم حاک ه
امــروز هشــتاد درصــد دانشــجویان 
ــل  ــرای تحصی ــون ب ــه اشــکال گوناگ ب
امــا  می کننــد.  پرداخــت  پــول 
ــم  ــا خت ــه این ج ــوزش ب ــه ی آم فاجع
دولتــی  دانشــگاه های  در  نمی شــود. 
ــا شــتاب تصاعــدی  هــم پولی ســازی ب

ــت. ــان اس در جری

ــازی  ــا پولی س ام
چیســت؟

پولی ســازی یعنــی تحمیــل بــه مــرور 

ــای  ــه بیشــتر هزینه ه ــر چ ــان و ه زم
ــینی  ــجو و عقب نش ــر دانش ــل ب تحصی
از  دولــت  آهســته ی  و  گام  بــه  گام 
ــه ی  ــش بودج ــا کاه ــه ب ــن هزین تامی

دانشــگاه ها.
بخش هــای  دانشــگاه ها  ســال  هــر 
ــی  ــای خصوص ــه واحده ــتری را ب بیش
برون ســپاری می کننــد. مثــال بــارز 
ــاد  ــاراتی ها و ایج ــپاری انتش آن برون س
رســتوران آزاد در کنــار ســلف دانشــگاه. 
بوفه هــای گوناگــون و رســتوران آزاد بــا 
ــا  ــود ام ــدازی می ش ــوع راه ان ــعار تن ش
اگــر قــرار اســت تنــوع و کثــرت باشــد، 
پــس چــرا ایــن مهــم در بوفــه ی خــود 
ــم  ــی ه ــود؟ وقت ــق نش ــگاه محق دانش
بــه کیفیــت، قیمــت و بهداشــت غــذای 
بوفــه یــا رســتوران اعتــراض کنیــد ایــن 
ــکان  ــن م ــنوید: ای ــخ می ش ــه پاس گون
ــه  ــن بوف ــس ناظری خصوصــی اســت. پ

کجاینــد؟
می بینیــم  دانشــگاه ها  برخــی  در 
کــه حتــی وســایل حمــل و نقــل 
هــم بــه بخــش خصوصــی واگــذار 
شــده و از دانشــجویان بابــت ســرویس 
ــود.  ــه اخــذ می ش ــل هزین ــل و نق حم
در برخــی هــم مســئولین دانشــگاه 
ــات و محیــط ورزش دانشــجویان  امکان
مثــل اســتخر، زمیــن چمــن و ... را 
ــد  ــاره می دهن ــاعتی اج ــورت س به ص
و اســتفاده ی رایــگان دانشــجو بــه یــک 
یــا دو روز در هفتــه محــدود می شــود. 
سال به ســال  نــرخ  افزایــش  از 
ــه  ــم ک ــگاه ه ــگاه و خواب ــذای دانش غ
بــا امکانــات آن رابطــه ی معکــوس 
ــم.  ــت کن ــت صحب ــت نیس دارد فرص
ــی  ــته ی رفاه ــت بس ــلم اس ــه مس آنچ
دانشــجویان هنــوز باقی ســت ولــی 
ــی رود.  ــتر آب م ــال دارد بیش ــر س ه
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ــت  ــازار مکاره ای س ــگاه ب ــروز دانش ام
ــا امکانــات و محیــط  کــه از صندلــی ت
ــت و  ــته شده اس ــراج گذاش ــه ح آن ب
ــه  ــا کســی ک ــن حــراج ســر تنه در ای

بــی کاله می مانــد دانشجوســت.
ــگاه  ــر در دانش ــب دیگ ــده ی جال پدی
ــرش  ــازاد و پذی ــت م ــده ی ظرفی پدی
دانشــجویان نوبــت دوم اســت. هــر 
ــت  ــدادی ظرفی ــگاه ها تع ــاله، دانش س
را بــه ایــن دانشــجویان اختصــاص 
ــای  ــال آن هزینه ه ــد و در قب می دهن
هنگفتــی بــه جیــب می زننــد. امــا 
ــازادی  ــت م ــر ظرفی ــید اگ ــد پرس بای
ــد و  ــگان باش ــد رای ــرا نبای ــت چ هس
ــر  ــود؟! نخی ــه ش ــد فروخت ــاً بای حتم
دوســتان! اساســاً ظرفیــت مــازادی در 
کار نیســت بلکــه مــا نظاره گــر فــروش 
بــه اســم مــازاد  رایــگان  ظرفیــت 

ــته  ــه در گذش ــی ای ک ــتیم. صندل هس
دانشــجو آن را بــا تســت به دســت 
ــته  ــراج گذاش ــه ح ــروز ب ــی آورد ام م
ــته  ــی داش ــوان مال ــس ت ــده و هرک ش
ــرد.  ــگاه را می خ ــی دانش ــد صندل باش
خارجــی  دانشــجویان  وضعیــت 
ــادی  ــداد زی ــه تع ــم ک ــیه ه غیربورس
افغانســتانی  دانشــجویان  را  آنهــا  از 
از  اســف بارتر  می دهنــد  تشــکیل 
کــه  دانشــجویانی  اســت.  همیشــه 
در همیــن سیســتم آموزشــی درس 
دانشــگاه  بــه  حــاال  و  خوانده انــد 
ــی  ــدم توانای ــل ع ــه دلی ــیده اند، ب رس
ــه  در پرداخــت شــهریه های ســنگین ب
ــل  ــراف از تحصی ــه انص ــور ب دالر مجب
ــجویان  ــه دانش ــهریه ای ک ــده اند )ش ش
انگیــزه ی  می پردازنــد  خارجــی 
ــه  ــا ب ــذب آن ه ــرای ج ــدی ب قدرتمن

می دهــد(. دانشــگاه 
ــم  ــم خت ــا ه ــه اینج ــه ب ــا فاجع ام
بــرای  دانشــجو  امــروز  نمی شــود. 
ــش  ــه افزای ــای رو ب ــت هزینه ه پرداخ
تحصیــل مجبــور اســت بیــن یــک 
ــی  ــف درس ــام تکالی ــیفت کار و انج ش
یکــی را انتخــاب کنــد. در اینجــا بحــث 
بــازار )البتــه بــازار خــارج از دانشــگاه( 
بــه وســط می آیــد. ســیل دانشــجویان 
نیمه ماهــر  نیــروی  ایــن  نیازمنــد، 
کــه هزینــه ی مهارتــش را خــودش 
می پــردازد، وارد بــازار کار می شــود 
و مجبــور اســت کــه مهــارت و نیــروی 
کارش را بــه نازل تریــن قیمت بفروشــد. 
بــازار هــم فرصــت را مغتنــم شــمرده و 
بــا کمتریــن هزینه بیشــترین اســتفاده 
را از ایــن گــروه می بــرد. بــا ایــن فزونی 
تقاضــا بــر عرضه ی بــازار دســتمزدها را 
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کاهــش می دهــد یــا از افزایــش آن 
ــب  ــن ترتی ــد و بدی ــری می کن جلوگی
ــر  ــی تندت ــا آهنگ ــی ب اســتثمار طبقات
طبقاتــی  ســلطه ی  و  یافتــه  ادامــه 
ســرمایه  غــول  می شــود.  بازتولیــد 
در ایــن رونــد از بردگانــی اســتفاد 
می کنــد کــه حتــی هزینــه ی مهارتــی 
کــه در آینــده قــرار اســت بــا آن بــرای 
ســرمایه ارزش اضافــی تولیــد کنــد 
ــن  ــد و ای ــت کرده ان ــان پرداخ خودش
ــر  ــول ب ــن غ ــلطه ی ای ــا س ــز ب کار ج

ــت. ــر نیس ــگاه میس دانش

هژمونی و دانشگاه 
ســبب  کــه  عواملــی  از  یکــی 
بقــای شــرایط موجــود در دانشــگاه 
می شــود هژمونــی اســت. هژمونــی 
ــان  ــت را پنه ــه حقیق ــت ک هاله ای س
و خــودش را بــه جــای آن آشــکار 
ــا  ــی درصــدد اســت ت ــد. هژمون می کن
دانشــجویان را از درک شــرایط مــادی 
و واقعــی جــدا کــرده و بــا آگاهــی 
ــه  ــد ب ــا می ده ــه آن ه ــه ب ــی ک کاذب
ــب  ــاند. اغل ــان بکش ــی موهومش دنیای
تشــکل های دانشــجویی از لحظــه ی 
ــد  ــا پیون ــان را ب ــکیل ذات خودش تش
تعریــف  سیاســی  جناح هــای  بــا 
ــا وارد کــردن  ــد و دانشــجو را ب کرده ان
از  گروهــی  بیــن  جنجال هــای  بــه 
زیســت طبقاتــی و اجتماعــی خــود 
بایــد  دانشــجو  می کننــد.  جــدا 
ــن  ــه ای ــا ورود ب ــه ب مواظــب باشــد ک
تشــکل ها کلیــت جامعــه را در تحلیــل 
ــمتی  ــه قس ــد و ب ــوش نکن ــود فرام خ
ــه  ــه ب ــک ک ــای ایدئولوژی از فعالیت ه
می انجامــد  افیونــی  التیــام  تجویــز 

درنغلتــد.

ماهیت کرگدن وار
 ماهیــت کرگــدن وار نوعــی بیمــاری 
ــه ی  ــا جامع ــه مدت ه ــود ک ــر ب واگی
دانشــجویی را فلــج کــرده بــود. بیماری 
ــه  ــه ب ــرادی ک ــه اف ــود ک ــه ب این گون
ــت  ــر ماهی ــدند تغیی ــال می ش آن مبت
تبدیــل  کرگــدن  بــه  و  می دادنــد 
اطرافشــان  بــه  درواقــع  می شــدند؛ 
بی تفــاوت می شــدند و هیــچ چیــز 
ــه ماهیــت ســفت آنهــا  نمی توانســت ب
تلنگــری بزنــد، گویــی چــون کرگــدن 
ــث  ــه باع ــتند ک ــم داش ــتی ضخی پوس
می شــد ضربــات پی درپــی واقعیــت 
ــر  ــد. تاثی ــاس نکنن ــان را احس اطرافش
ــش  ــره ی جنب ــر پیک ــاری ب ــن بیم ای
کــه  بــود  حــدی  بــه  دانشــجویی 
ــدن  ــه سراپاش ــد ب ــی امی ــر کس دیگ
ــبختانه  ــروز خوش ــا ام ــت. ام آن نداش
ــون  ــن طاع ــک، ای ــاری مهل ــن بیم ای
ــی  ــر آگاه ــجویی، در اث ــه دانش جامع
ــن حقیقــت کــه  ــه ای قشــر دانشــجو ب
ــود  ــاوت ب ــه بی تف ــه جامع ــود ب نمی ش
و اساســاً زیســت اجتماعــی اســت کــه 
زیســت فــردی را رقــم می زنــد در 
ــن  ــت و ای ــدن اس ــه کن ش ــال ریش ح
ــرده  ــده ک ــا زن ــد را در دل ه ــود امی خ

ــت. اس
امــروز شــاهد جنبــش جهانــی، از 
مکزیــک )۱994( و ســیاتل )۱999( 
ــم فرانســه و  ــش عظی ــا جنب ــه ت گرفت
یونــان )2۰۰6(، علیــه سیاســت های 
ــه  ــوزش ک ــوزه ی آم ــرال در ح نئولیب
ــود  ــی می ش ــازی آن منته ــه پولی س ب
ــران  ــجویی ای ــش دانش ــتیم. جنب هس
جهانــی  مبــارزه ی  ایــن  در  هــم 
ــر  ــال اخی ــد س ــت. در چن ــهیم اس س
دانشــجویانی کــه مــدام تعدادشــان 

در حــال افزایــش اســت در مقابــل 
در  دولــت  نئولیبــرال  سیاســت های 
ــوارد  دانشــگاه ایســتاده و در برخــی م
ــات  ــن اقدام ــف ای ــه توق ــق ب ــم موف ه
شــده اند. امــا بــرای توقــف کامــل 
ایــن رونــد مــا نیازمنــد اتحــاد وســیع 
دانشــجویان بــا طبقــات فرودســت 
جامعــه و بــرآوردن فریــاد آمــوزش 
نــه  اســت  همــگان  حــق  رایــگان 
امتیــاز گــروه خــاص )اصــل ۳۰ قانــون 
ــان از  ــن می ــتیم. در ای ــی( هس اساس
ــه  ــد ک ــل ش ــد غاف ــم نبای ــی ه هژمون
موجــود  شــرایط  حفــظ  در  ســعی 
می کنــد. امــروز نقــد هژمونــی بــه 
اســت کــه  نقــد شــرایطی  معنــی 

ــت. ــی اس ــد هژمون نیازمن
ــود  ــن نب ــا ای ــن این ه ــم از گفت هدف
کــه بخواهــم بــه شــما ثابــت کنــم کــه 
واقعیتــی وجــود دارد کــه برخــالف 
تصــور شماســت و بایــد آن را بپذیریــد 
بلکــه می خواهــم بگویــم کــه واقعیتــی 
تصــور  برخــالف  کــه  دارد  وجــود 
شماســت ولــی نبایــد آن را بپذیریــد و 
زیــر بــارش برویــد و مغلوبــش بشــوید 
ــا  ــد و ت ــه کنی ــر آن غلب ــد ب ــه بای بلک
ــور  ــق تص ــت آن را مطاب ــت هس فرص
ــا  ــز ب ــن ج ــد و ای ــر دهی ــود تغیی خ
ــدن  ــجویی و دمی ــه دانش ــاد جامع اتح
روح مطالبه گــری و انتقــاد بــه ایــن 
ــا  ــانی ب ــت. کس ــن نیس ــه ممک جامع
اعمــال و سیاســت های خــود دانشــگاه 
ــرده  ــدا ک ــی اش ج ــت اصل را از ماهی
و اینگونــه آن را نفــی کردنــد ولــی 
االن موقــع آن اســت کــه دانشــجویان 
ــت ها  ــن سیاس ــل ای ــدا در مقاب یک ص
بایســتند و آن را نفــی کننــد. در ایــن 
ــه  فرآینــد نفــی اســت کــه دانشــگاه ب
ــردد. ــاز می گ ماهیتــش و حقیقتــش ب
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ــه،  ــق گرفتنی ــر. ح ــت رو بگی حّق
نــه دادنــی. بــرای رســیدن بــه 

حّقــت بجنــگ.
ــن جمله هــا رو از بچگــی  شــاید ای
زیــاد شــنیده باشــید. چــه از زبــون 
پــدر و مــادر، چــه معلّــم، چــه 
ــاال  ــا ح ــا ت ــنا. آی ــه آش دوســت، چ
ــا  ــن جمله ه ــه ای ــّدی ب ــی ج خیل
حــاال  تــا  اصــاًل  کردیــد؟  فکــر 

ــد؟ ــل کردی ــون عم بهش
دوتــا  بــه  دادن  هدفــم جــواب 

ــی  ــم خیل ــاال نیســت. بحث ــؤال ب س
ریشــه ای تر از ایــن حرف هاســت. 
اصــاًل تــا االن بــه ایــن فکــر کردیــد 
کــه چــه چیــزی رو بایــد بگیریــد؟ 
ــم  ــون به ــش خودت ــاً االن پی قطع
خندیدیــد و گفتیــد خــب معلومــه. 

ــم. ــد بگیری ــق رو بای ــه ح دیگ

بایــد  رو  حــق  درســته.  بلــه. 
ــاید  ــی؟ ش ــه حق ــی چ ــد. ول بگیری
ــه: ــر باش ــرم بهت ــو ب ــال جل ــا مث ب

فــرض کنیــد قبــل از هرمســابقه ی 
ــه  ــط ب ــم فق ــی، ســرمربی تی فوتبال
بازیکنــش بگــه فوتبــال بــازی کــن. 
چه قــدر  همیــن.  فقــط  و  فقــط 
این کــه  بــدون  مسخره ســت. 
ــه.  ــم چی ــک تی ــه تاکتی ــش بگ به
تــو چــه پســتی بــاش. تــوی پســتی 
بایــد  کارهایــی  چــه  داری  کــه 
انجــام بــدی و... . دقیقــاً گفتــن 
هــم  اّول  کــه  جمله هایــی  اون 
نوشــتم مثــل همینــه. حــاال شــاید 

   نوید قربانی
   پردیس فارابی دانشگاه تهران
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پیــش خودتــون بپرســید خــب اگــه 
فوتبــال بــازی کــردن معــادل حــق 
گرفتنــه، پســت بازیکــن و تاکتیــک 
می شــه؟  چــی  معــادل  تیــم 
ــی:  ــؤال اصل ــه س ــیدیم ب ــاال رس ح
داری؟ می دونــی چــه حق هایــی 
شــاید از اول عمرتــون مــدام از 
کــه  باشــید  شــنیده  رســانه ها 
شــهروند بایــد مطالبه گــر باشــه. 
دانشــجو بایــد مطالبه گــر باشــه و...؛ 
ــم  ــاً ندونی ــی دقیق ــا وقت ــا ت ــا آی اّم
کــه چــه چیــزی قــراره طلــب بشــه، 
باشــیم؟  مطالبه گــر  می تونیــم 
درســت مثــل اینــه کــه تــوی یــک 
اتــاق تاریــک رهامــون کنــن و بگــن 
ــاق  ــل ات ــایل داخ ــاال وس ــب ح خ
رو پیــدا کــن. تــا وقتــی المــپ 
بایــد  رو روشــن نکنیــم )حتمــاً 
خودمــون روشــنش کنیــم نــه کــس 
می تونیــم  جــوری  چــه  دیگــه.( 

ــم؟ ــدا کنی ــایل رو پی وس
ــون  ــاال قان ــا ح ــون ت ــد نفرت چن
حــاال  تــا  خونــده؟  رو  اساســی 
ــت  ــه و دق ــا حوصل شــده بشــینی ب
ــذاری؟  ــت ب ــراش وق ــش؟ ب بخونی
تــا حــاال فصلــی بــا عنــواِن »حقــوق 
بــه  اساســی«  قانــون  در  ملّــت 
می دونســتی  خــورده؟  گوشــت 

ایــن فصــل 24 اصــل داره؟
ــر  ــراً( فک ــا )اکث ــفانه بعضی ه متأّس
می کنــن کــه قانــون رو فقــط بایــد 
حقوقدان هــا و دانشــجوهای حقــوق 
بخونــن ولــی ایــن فکــر کامــاًل 
ــه  ــن ب ــاًل قصــد پرداخت غلطــه. )فع

ــدارم.( ــن موضــوع رو ن ای

مهم تریــن نکتــه کــه می خــوام 
اینجــا بهــش اشــاره کنــم اینــه 
ــون  ــاًل قان ــی اص ــون اساس ــه قان ک
ــد  ــب کردی ــم تعّج نیســت. )می دون
ــی  ــی خیل ــی خــب بحثــش خیل ول
مطلــب  یــه  خــودش  و  مفّصلــه 
قانــون  می طلبــه(.  اختصاصــی 
ــه.  ــل قانون ــزی قب ــه چی ــی ی اساس
تــا  پایه ســت.  یــه  اساســه.  یــه 
وقتــی پایــه نباشــه خبــری از میــز و 
صندلــی نیســت. قوانیــن روی ایــن 

پایــه نصــب می شــن.
ــر  ــتن اون تفّک ــی داش ــی حّت یعن
ــردم-  ــاره ک ــش اش ــه به ــط -ک غل
دلیــل بــر نخونــدن قانــون اساســی 
نیســت، چــون اصــاًل قانــون نیســت. 
به صــورت کلّــی بخــوام بهتــون بگم، 
خونــدن قانون اساســی  هرکشــوری 
بــرای مــردم اون کشــور الزمــه. 
شــدیداً هــم الزمــه. شــما تــازه 
ــون  ــدن قان ــدن و فهمی ــد از خون بع
ــوی اون  ــد ت ــه می تونی ــیه ک اساس
اتــاق دنبــال وســایل بگردیــد. چــون 

ــد. ــن کردی ــراغ رو روش چ

ــم  ــد بدونی ــد؟ بای ــی ش ــس چ پ
بــازی  داریــم  زمیــن  کجــای 
می کنیــم. نقشــمون چیــه. چــی 
ــا  ــه صرف ــم و... وگرن ــد بکنی کار بای
داریــم یــه زندگــی عــادی و معمولی 
رو انجــام می دیــم. صرفــاً بــرای 

خودمــون. غریزه هــای  ارضــای 
لقــب  همه تــون  دیگــه  حــاال 
دانشــجو دارید و نقشــتون مشــخص 
شــده. وقــت اینــه کــه شــروع کنیــد 

ــه شــناخت تکالیــف و حقوقتــون.  ب
در ســال ۱۳9۳ منشــور حقــوق 
دانشــجویی توســط وزارت علــوم 
تدویــن و منتشــر شــد کــه االن 
ــو  ــاده ت ــه جســتجوی س ــا ی ــم ب ه
ــت می تونیــد پیــداش کنیــد.  اینترن
)بــرای اینکــه کارتــون راحت تــر 
بشــه مــا تــوی کانالمــون هــم 

می دیــم.( قــرارش 
دانشــجوهای  کــه  صورتــی  در 
ــته  ــوق خودشــون داش ــه حق آگاه ب
باشــیم، می تونیــم مطالبه گرهــای 
بهتــری باشــیم و بســیاری از مواقــع 
ــال  ــال پایم ــون در ح ــه حقوقم ک
ــراض  ــم و اعت ــکوت نکنی ــدنه س ش

ــم. کنی
ــت  ــن گف ــه م ــی ب ــردبیر گرام س
دانشــجویی  حقــوق  دربــاره ی 
ــا خــودم فکــر  بنویســم. هرچقــدر ب
هیچ چیــزی  کــه  دیــدم  کــردم 
بهتــر از ایــن نیســت کــه خودتــون 
رو  دانشــجویی  حقــوق  منشــور 
ــن کاری  ــرای م ــه ب ــد. وگرن بخونی
نداشــت کــه مواد ایــن منشــور رو از 
اونجــا کپــی و اینجــا پیســت کنــم. 
ــی ارزشــمنده  ــدن منشــور وقت خون
کــه خودتــون انجامــش بدیــد؛ تفکر 
دربــاره ی منشــور وقتــی ارزشــمنده 
کــه توســط خودتــون انجــام بشــه؛ 
ــمنده  ــی ارزش ــور وقت ــل منش تحلی
ــون انجــام بشــه  ــط خودت ــه توّس ک
و در آخــر و مهم تــر از همــه، عمــل 
ــه  ــی ارزشــمنده ک ــه منشــور وقت ب

ــه. ــام بش ــون انج ــط خودت توّس
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وحشی بافقی تسلیت باد.

https://www.instagram.com/charkhe_ut/
https://www.aparat.com/Charkhe
https://www.youtube.com/channel/UCucpQluhT00w6nDzcYSOgFA
https://charkhesj.ut.ac.ir
https://t.me/Charkhe_ut
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