
  

   

شماره نهم / اسفند 1393        
 صاحب امتیاز: شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 

مدیرمسئول: فرهاد قربان زاده
 سردبیر: آرمیتا رمضانی 

صفحه آرا: فرزاد نیک آیین/ صبورا سمنانیان 

دورِی نقد و نّقادی از »ناسزاگویی« و »گفت گوی 
»منطق  به  آن  نزدیک شدِن  و  الل ها«  و  کر 
گفت وگویی« را می توان نویدبخش تغییرات اساسی 
»غریزی،  واکنش  دانست.  جامعه  کالن  فضای  در 
دوران  سرنموِن  و  ویژگی نما  نااندیشیده«،  و  نابالغ 
این  از  فاصله گرفتن  با  است.  سرکوب  و  خفقان 
اندیشیده  نّقادی  شکل گیری  امکان  تاریک،  فضای 
فراهم می شود. ناگفته پیدا است که دانشکده ی ما 
منطق  رفته رفته  نیست.  مستثنی  فضا  این  از  نیز 
گفت وگویی دارد جایگاه خود را در عرصه ی عمومی 
هفته ی  را  آن  نمونه ی  می کند.  پیدا  دانشکده 
مشاهده  دانشکده  نشریات  از  یکی  در  گذشته 
کردیم. هفته ی گذشته شاهد اتفاق قابل توجهی در 
عرصه ی نشریات دانشکده بودیم که از آن می توان 
نشریه ی  کرد.  یاد  جدید  فضای  آغازگاه  به عنوان 
»سره« مطلبی را به نقد کارنامه ی هشت شماره ای 
لحنی  با  آن  و طی  بود  داده  اختصاص  »ویرگول« 
عاری از هیجان، مشکله ی خود را صورت بندی کرده 
بود. ضمن به فال نیک گرفتن این اتفاق، امیدواریم 
شاهد تداوم این فضا در دانشکده باشیم. و اما نقدی 
چگونه  بود،  کرده  وارد  »ویرگول«  بر  »سره«  که 
نقدی بود؟ صورت ساده ی قضیه این است که نقد 
نانوشته ها  بر  نقد  »ویرگول«  بر  »سره«  نشریه ی 
قائل  برسازنده  شأنیت  نقد  برای  فوکو  میشل  بود. 
برساخته  ویژگی  فوکو  نظر  از  نقد  بلکه  نمی شود. 
دارد. به این معنا که عطف به حوزه های ایجابی و 
واقعی می شود. لذا اگر قرار باشد متنی را به خاطر 
چیزهایی که دربرنگرفته است مورد نقد قرار دهیم، 
می شود.  فراهم  نانوشته ها  نقِد  برای  فراخی  فضای 
از  یک  هر  به  نپرداختن  برای  وضعیت  این  در 
توجیهات  ای بسا  و  دالیل  می توان  نیز  نانوشته ها 
را  خود  آمادگی  جا  همین  در  ما  نوشت.  زیادی 
برای تکمیل فهرست بلندباالی منتشره در »سره« 
نپرداختن  دالیل  از  یکی  فی المثل  می کنیم.  اعالم 
جای  مطلب  نویسنده ی  که  بلندباالیی  فهرست  به 
بود،  کرده  احساس  »ویرگول«  در  را  آن ها  خالی 

مسئله ی »اولویت بندی ها« است.

  نقد غریزی/  
 نقد اندیشیده

    یادداشت
 مدیر مســـئول

پس از ماه ها تالش برای سرو سامان دادن 	 
به کمدهای واقع در طبقه همکف، باالخره 

هفته ی گذشته این کمدها شسته  و در 
روز پنج شنبه شماره گذاری شدند و از روز 

یکشنبه، سوم اسفند ماه به دانشجویان 
تحویل داده می شوند.

برگزاری  آئین صبحانه های دانشجویی از 	 
سه شنبه این هفته از سر گرفته خواهد شد.



لطفا شیر آب را محکم ببندید، چون 
احتماال برای تعویض واشر بودجه نداریم!

 کاغذ اخبار

ادامه در صفحه ی دوم

تاژ(  )پودر  و  )اشی مشی(  )چی توز(،  مثل  پرطرفدار 
برای درج آگهی پشت جلد کتب معتبر جامعه شناسی 

 و انسان شناسی و امثالهم.  

6( احداث چندین صندوق آهنی در نقاط پر رفت و 
آمد شهری، من جمله الله پارک، لمیز کافه و ... جهت 

کمک به خانه ی علم و دانش و مرام و معرفت.  
   

فروش  و  دانشکده  بی محصول  درختان  قطع   )7
مثل  محصول ده  درخت های  کاشتن  و  آن ها  چوب 
به  آن  محصوالت  صدور  جهت  سبز!  خیار  و  سیب 
اقصی دانشکدات جهان من جمله آکسفورد، سوربن، 

منچستر یونایتد، رئال مادرید و امثالهم.  
    

و  اساتید  کلیه ی  از  پارکینگ  حق  گرفتن   )8
دانشجویان مرفه بی درد، با درد یا هیچ کدام.  

    
مطلب  این که  به  توجه  با  و  توضیحات  این  با  اما   

شد  نوشته  طاهرینمان  اجداد  زبان  با  عجالتاً  ما 
دانشکده  سال  شاهکار  جایزه ی  برنده ی  می خواهیم 
را معرفی کنیم. به اطالع می رساند هیئت داوران پس 
نامزدهای جایزه ی ویژه   بررسی  از جلسات متعدد و 
فیلم  جشنواره ی  مخالفین  از  خود  حمایت  اعالم  با 
اتاق  از کارگران  تقدیر و تشکر  امسال و ضمن  فجر 
گفت وگو، سیمرغ بلورین و جایزه ی ویژه خود را به 
امید  می کند.  اهدا  دانشکده  مالی  امور  سابق  معاون 
جایزه ی  دریافت  به  مفتخر  ایشان  که  اکنون  است 
مذکور  اتاق  ساخت وساز  رقم  شده اند  دانشکده  سال 
را در کنفرانسی رسمی و خبری به طور حدودی اعالم 
نمایند تا از رقم های باالیی که از گوشه و کنار شنیده 

می شوند صرف نظر شود.
راه ها  این  جمیع  که  می شود  تأکید  پایان  در  ضمناً 
مطرح  حالل  روزی  کسب  وسیله ی  به عنوان  تنها 
در  باید  محترمه  ایضاً  و  محترم  مسئوالن  و  هستند 
پرورش  همانا  که  دانشگاه  عالیه ی  اهداف  راستای 

جوانان نخبه است گام بردارند.

 تمامی جهات آن برای استفاده ی عموم. 

تاالر  من جمله  دانشکده  تاالرهای  اجاره دادن   )3
آقای  علی  و  خلدونون  ابن  شیخنا  مطهری،  شیخنا 
شریعتی جهت مراسمات عقد عروسی و جشن تولد 
از وزارتخانه ی محترم  با مجوز کتبی  البته  به عموم. 

 فرهنگ و ارشاد.   

تئاتر(  )سابق السالن  عاشقان  هیئت  اجاره دادن   )4
برای مراسمات ختم، سوم، هفتم، چهلم و امثالهم. 

     
شرکت های  با  تبلیغاتی  قراردادهای  انعقاد   )5

ادامه از صفحه ی سوم

8 راه خوشبختی

جهان  بود.  برزیل  به  نگاه ها  همه   ،2014 سال 
قدرت  نهمین  آیا  ببیند  تا  بود  ایستاده  نظاره گر 
رویداد  پربیننده ترین  می تواند  جهان،  اقتصادی 
ورزشی را به خوبی برگزار کند. مقامات کشور برزیل 
کرده  مراسم  این  برای  بسیاری  برنامه ریزی های 
که  رود  پیش  به گونه ای  مراسم  می خواستند  بودند. 
جهانیان در نهایت کاله از سر بردارند و برای درایت و 
برنامه ریزی های آن ها کف بزند. اما در همان روزهایی 
که دوربین ها بر روی این کشور زوم شده بود، اتفاقات 
دیگری افتاد. اخبار جام جهانی و تمام نشدن ساخت 
مردم  مطالبات  و  گرفت  قرار  حاشیه  در  ورزشگاه ها 
از  از دولت تبدیل به متن اصلی شد. مردم، آگاهانه 
بود  بسیار مهم  برای دولت  رویدادی که  قابلیت های 
استفاده کردند و اعتراضاتشان را در بستری که طرف 
کردند.  مطرح  بود،  کرده  فراهم  آن ها  برای  مقابل 
استخوانشان رسیده  به  کارد  که  مردمی  از  نمی شود 
انتظار داشت که در فرصت های محدود و اندکی که 
برای بیان اعتراضاتشان دارند، دندان سر جگر بگذارند 
و در برابر دوربین ها لبخند بزنند و اجازه دهند مراسم 

بی هرچ حاشیه ای برگزار شود.
برتر  معدل های  از  تقدیر  امسال  جشن  حکایت 
بود.  همین  مانند  هم  اجتماعی  علوم  دانشکده ی  در 
دانشکده  برای  زیادی  اهمیت  همواره  که  جشنی 
از  زیادی  تعداد  حضور  هم  آن  نشانه ی  و  داشته 
مسئوالن در آن است. در آغاز قرار بود این برنامه در 
برگزار شود،  ریاست  واقع در بخش  اتاق گفت وگوی 
برگزاری  مکان  دانشجویان  از  تعدادی  اعتراض  با  اما 
مراسم به سالن شریعتی تغییرکرده بود. دیدن مدیران 
گروه های آموزشی، معاونان و رئیس دانشکده در یک 
پیش  یک بار  سالی  که  است  فرصتی  واحد  مکان 

می آید و نمی توان با داشتن انبوهی از مطالبات، آن 
را خندان و بی دغدغه برگزار کرد، پس نتیجه همان 
می شود که در برزیل هم رخ داد: اعتراض به وضعیت 
موجود با استفاده از ظرفیت هایی که نهادهای حاکم 

ناخواسته در اختیار مردم می گذارند. 
بگیرید که همین ترم قبل  را در نظر  دانشجویانی 
به خاطر اعتراضاتی که به وضعیت آموزشی دانشکده 
کرده بودند، با کسری نمراتشان در برخی از دروس 
مواجه شدند یا هر از گاهی کنایه های اساتید به این 
اعتراضات  را در کالس ها به گوش جان سپردند، اما 
چون معدل های باالیی داشتند، باید در آن روز دربرابر 
دوربین هایی که برای ثبت و ضبط این مراسم آماده 
یک  تا  می زدند  لبخند  و  می شدند  حاضر  شده بودند 
جشن خوب برگزار شود و دوباره از فردایش، روز از 

نو و روزی از نو! 
جمله ی  با  که  را  دانشجویانی  کام  تلخِی  نمی توان 
جایزه   است  ممکن  نشوید،  حاضر  مراسم  در  »اگر 
با  شده اند،  دعوت  جشن  این  به  نرسد«  دستتان  به 
صرف شیرینی از بین برد. نمی شود انتظار داشت در 
برنامه ای که به خاطر تقدیر  از رتبه های برتر برگزار 
بیان  برای  تریبونی  دانشجویان  به همان  است،  شده 
و  گله  بی هیچ  آن ها  و  نداد  مشکالتشان  و  مسائل 
شکایتی مراسم را به پایان ببرند. مسئولیت اجتماعی 
دانشجویانی که مراسم برای تشویق و حمایت از آن ها 
برگزار شده بود حکم می کرد که  در برابر  مشکالتی 
مواجه  آن  با  دانشکده  این  دانشجویان  همه ی  که 
که  مراسمی  در  شده  و حتی  نکنند  هستند سکوت 
می کشید،  یدک  به  خود  با  را  تشکر  و  تقدیر  عنوان 

مطالبات صنف خود را مطرح کنند.
و  می شوند  بسته  گفت وگو  مسیرهای  که  زمانی 

 لطفًا لبخند بزنید

آرمیتا رمضانی

ادامه در صفحه ی دوم

مکان دیدار آسان با رییس دانشکده، 
در دانشکده زبان ها





موارِد  این  از  کدام  هر  که  است  این  اصلی  نکته ی 
فهرست شده ممکن است در شماره های آتی ویرگول 
به طور مفصل بحث شوند، اما زمانی که چنین نقدی 
را تنها پس از گذشت هشت شماره از انتشار ویرگول 
نابسندگی آن می توان  بر  تنها نقدی که  می بینیم، 
وارد کرد، نابه هنگامِی آن است. در یک تقسیم بندی، 
می توان  را  دانشجویی  نشریات  در  معمول  نقدهای 
جزئی  نقد  داد.  قرار  کلی  و  جزئی  ردیف  دو  در 
دربردارنده ی  کلی  نقد  و  خاص  مطلبی  به  مربوط 
یک  طبق  است.  نشریه  یک  دوره اِی  کارنامه ی 

ذهنیات  نمی شود،  ایجاد  طرف  دو  میان  گفتمانی 
استادان  می گیرد.  فاصله  بسیار  یکدیگر  از  طرفین 
سخن  به  لب  دانشجویان  که  جا  هر  می پندارند 
است  هنگام  آن  در  می شود.  ایجاد  تشنج  بگشایند، 
که رویدادهایی مانند جشن تقدیر از رتبه های برتر، 
دانشجو  آن  در  که  می شوند  نادری  اتفاقات  به  بدل 
با  باید  باید وجود خود را  به »دیگری« حقنه کند. 
آن  تا  بشناساند  مقابل  طرف  به  را  خود  »اعتراض« 
دیگری که گویی همواره قرار است در برابر او باشد، 

 لطفًا لبخند بزنید
او را به رسمیت بشناساند. ادامه از صفحه ی اول

 در شرایطی که در آن هیچ دیالوگی از پیش، ما 
آئینی که  نداشته است مراسم  بین کنشگران وجود 
هستند،کارکرد  اجتماعی  وحدت  افزایش  منظور  به 
عمیق  آن قدر  شکاف ها  می دهند؛  دست  از  را  خود 
گردهم آمدن  انتظار  نمی توان  دیگر  که  می شوند 
طرفین را داشت. جمع شدن چند نفر با اهدافی کاماًل 
متفاوت، زیر یک سقف را نمی توان آئین نامید؛ شاید 
در بهترین حالت بتوان عنوان تجمع را به آن اطالق 

کرد. اما چرا چنین می شود؟
را  یکدیگر  نقد  امکان  دانشجو  و  استاد  که  زمانی 
آن ها  کارکرد  که  موقعیت هایی  و  فضاها  طریق  از 
طرفین  نیابند،  است  طرفین  مابین  گفت وگو  ایجاد 

نقد  که  اساتیدی  بیابند.  بدیل هایی  مجبور می شوند 
کاهش  با  را  نظرشان  نمی دانند،  بجا  را  دانشجویان 
نمره ی دانشجو ابراز می کنند! دانشجویان  هم معنایی 
دانشکده  مسئوالن  توجه  مورد  مراسم  به  متفاوت 
می بخشند تا فرصتی را برای بیان درخواست هایشان 
زمانی  تا  استاد-دانشجو  دوگانه ی  ندهند.  دست  از 
آن ها  در  طرفین  که  نشود  ایجاد  فرصت هایی  که 
نزدیک  یکدیگر  به  کمی  را  ذهنی شان  جهان های 
پیدا  یکدیگر شناخت  دیدگاه های  به  نسبت  و  کنند 
کنند، ادامه پیدا خواهد کرد. فاصله ی میان آن ها روز 
به روز بیش تر خواهد شد، تا روزی که یکی از طرفین 
از طریق ابزارهای مختلفی که در دست دارد خود را 

به دیگری بشناساند.

به  آن چنان  دهد«  نمی  را  آن  های  هزینه  کفاف 
گوش ما خو گرفته است که دیگر حتی با دیدن 
که  خوابگاه  ساکن  دانشکده ای های  هم  استیصال 
ترم  به هر قیمتی شده در طول هشت  مجبورند 
پرداخت  به  مجبور  تا  کنند  تمام  را  واحدهایشان 
متعجب  نشوند  خوابگاه  هزینه ی  برابری  دو 
که  نمی کند  فرقی  برایمان  حتی  نمی شویم. 
بعضی  که  است  رفته  پیش  جایی  تا  مشکل  این 
گذراندن  برای  روز  یک  طول  در  هستند  مجبور 
دروس عمومی و اختیاری خود به سه دانشکده ی 
متفاوت مراجعه کنند تا مبادا در ترم بعدی عالوه 
مبلغی  پرداخت  هزینه ی  خوابگاه  هزینه ی  بر 
برای دروس اختیارِی خارج از چارت آموزشی را 
روحیه ی  است که  این درحالی  بکشند.  به دوش 
است  رفته  پیش  جایی  تا  مسئوالن  درآمدزایی 
که اگر بخواهید درسی را در یکی از دانشگاه های 
سراسری دیگر بگذرانید به عنوان یک دانشجوی 
شبانه مجبور به پرداخت هزینه هستید. بر اساس 
حدود  در  چیزی   1393 سال  بودجه ی  الیحه  ی 
اختصاص  تهران  دانشگاه  به  تومان   5.518.951
کشور  دانشگاه های  میان  در  که  است  شده  داده 
شهید  دانشگاه های  و  داراست  را  نخست  رتبه ی 
نزدیک  تفاوتی  با  امیرکبیر  صنعتی  و  بهشتی 
 1.592.155 و   2.153.221 یعنی  میلیارد   3 به 

 به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. 
 آگاهی از این ارقام کار دشواری نیست اما آن چه 
مسلم است این است که نه تنها مسئوالن دانشگاه 
دانشکده  مسئوالن  خردتر،  سطح  در  حتی  بلکه 
هزینه های  و  درآمدزایی  راه های  مورد  در  نیز 

 خود اطالعاتی ارائه نکرده اند.  
 سیاست دانشگاه مانند بسیاری از نهادهای دیگر 
در  پرسش  و  مداخله  امکان  که  بوده  گونه ای  به 
مورد سیستم مالی و هزینه های دانشگاه با استفاده 
از عدم اطالع رسانی دقیق و شفافیت در کم ترین 
میزان خود نگه داشته است. بودجه ی دانشگاه و 
ریزهزینه های آن آن چنان تبدیل به یک راز مگو 
»بودجه ی  این که  برای  می بایست  که  است  شده 
دانشگاه کفاف هزینه های آن را ندارد« به هر راهی 
می کند  تفاوتی  چه  میان  این  در  و  شد  متوسل 
که دانشجویان چگونه دوران تحصیلشان را سپری 
می کنند به هر حال مهم این است که »بودجه ی 

دانشگاه کفاف نمی دهد!«

امسال  ماه  خرداد  روزهای  آخرین  در 
بود  کسانی  میزبان  اجتماعی  علوم  دانشکده ی 
مهمان  ناخوانده  و  اتفاقی  می رسید  نظر  به  که 

 این دانشکده شده باشند. 
و  راهروهای شلوغ  هنوز خاطره ی  ما  از  بسیاری   
پر سر و صدا که با صدای دانش آموزان دبیرستانی 
از  دانشجویان  خروج  بود،  شده  پر  کنکوری  و 
محل  به  بوفه  شدن  تبدیل  همچنین  و  کتابخانه 
به  را  گروه  این  میان وعده های  و  صبحانه  تحویل 
خاطر داریم. با گذشت اندک زمانی تقریباً همه ی 
دانشکده ی  بودیم:  شده  داستان  اصل  متوجه  ما 
روزهای  در  آن که  از  بعد  بار  این  اجتماعی  علوم 
کالس های  برگزاری  برای  جمعه  و  پنجشنبه 
کانون  به  می شد،  داده  اجاره  دیگر  دانشگاه های 
اردوی  برگزاری  برای  قلم چی  آموزش  فرهنگی 
فصل  تا  بود  شده  داده  اجاره  کنکور  مطالعاتی 

 دیگری از درآمدزایی خود را آغاز کند. 
 البته این داستان به همین جا ختم نمی شود. از 
کم  نه تنها  تهران  دانشگاه  در  اقدامات  دست  این 
شدت  اخیر  های  سال  در  فقط  نیست؛  و  نبوده 
دو  هر  تا  است  کافی  کرده اند.  پیدا  بیش تری  
فنی  دانشکده ی  پردیس  به  سری  یک بار  هفته 
دانشکده  این  شدن  تبدیل  چگونگی  تا  بزنید 
از  آموزشی  مؤسسات  امتحانی  حوزه ی  به 

 جمله مؤسسه یادشده را از نزدیک ببینید.  
نمی گذرد  زیادی  زمان  امروز  به  تا  روزها  آن  از 
این  شده  مشخص  ما  همه ی  برای  آن چه  اما 
در  زیرا  ندارد  وجود  اعتراضی  حق  که  است 
بگیرد  اعتراضی صورت  اوضاع  این  به  که  صورتی 
»بودجه ی  روبه رو خواهیم شد:  پاسخ  با یک  تنها 

 دانشکده کفاف هزینه های آن را ندارد!« 
و  قاطع  تلخ،  سرد،  آن چنان  پاسخ  این   
پرسش های  طرح  توان  که  است  دایره وار 
و  دانشکده  بودجه ی  میزان  مورد  در  بعدی 

 هزینه ها را از هر دانشجویی می گیرد. 
 به همین دلیل است که اگر جزء اعتراض کنندگان 
و  می گذارید  کولتان  روی  را  ُدمتان  باشید  بوده 
حتی در اولین برخورد حق را به اقدامات دانشگاه 
می دهید که ناچارند از هر طریقی هزینه هایشان را 
تأمین کنند. گاهی تکرار بعضی از گزاره ها و پاسخ 
می  آن ها  از  تدریجی  حساسیت زدایی  موجب  ها 
دانشگاه  »بودجه ی  عبارت  می رسد  نظر  به  شود. 

 هزینه ها را کفاف نمی کند          بودجه ی دانشگاه
پریشاد احمدی

دانشجو  به  دانش آموز  فرآیندی  چه  در  و  چگونه 
را  من  ذهن  همواره  پرسش  این  می شود؟  تبدیل 
برای  تالش  می کنم  گمان  و  کرده  مشغول  خود  به 
را  آموزشی  نظام  کاستی های  آن،  به  دادن  پاسخ 
از  عبور  نخست  گام  می کند.  روشن تر  حدودی  تا 
را  خود  جای  دانشجو  برچست  که  است  کنکور  سد 
پروسه   یا  و  فرآیند  از  خبری  می دهد.  دانش آموز  به 
یک باره  به  دانش آموز  نیست.  هویت  تغییر  این  برای 
و بدون هیچ فرآیند مشخصی تبدیل به دانشجو شده 
است. دانش آموزی که به مدت دوازده سال در نظام 
پادگانی آموزش و پرورش مشغول آموزش دیدن بوده 
است حال باید جست وجوگر دانش باشد. کافی است 
آموزش  نهاد  دو  این  میان  ساده  روابط  مقایسه ی  به 
موجود  خالء  تا  بپردازیم  عالی  آموزش  و  پرورش  و 
میان این دو نهاد بیش تر آشکار شود. در نظام پادگانی 
دانش آموزان  به  باال  از  چیز  همه  پرورش  و  آموزش 
دیکته می شود. محور کالس معلم است و دانش آموز 
نقشی در فرآیند آموزش ندارد و تنها به عنوان یک 

پذیرنده است. معلم می گوید و دانش آموز می پذیرد.
جایگاه دانش آموزان و معلم در کالس خود نشانه ای 
از تسلط معلم بر دانش آموزان است؛ مانند ردیف های 
از  بخشی  فرمانده.  مانند  هم  معلم  و  سربازان  منظم 

دانش آموز یا دانشجو

مهرداد محمدی
فضا  و  می شود  تکرار  دانشگاه  در  دوباره  روابط  این 
مانند  استاد  است.  دانش آموزی  کالس  فضای  همان 
معلم نقش بازی می کند و دانشجو مانند دانش آموز. 
در این جا استاد فرمانده است و نظام پادگانی این بار 
در دانشگاه بازتولید می شود. دانشجو اختیاری ندارد 
و استاد ابزاری به نام نمره در دست دارد. فرمانده هر 
چه می گوید درست است. البته در همه  ی موارد این 
چنین نیست و بعضاً اساتیدی هستند که خارج از این 
چارچوب کارکرده و به دانشجو بها می  دهند. دانشجو 
را در فرآیند آموزش درگیر کرده و دانشجو را بخشی 
از فرآیند آموزش می بینند. باید دید دانشجو در پاسخ 
چه واکنشی نشان می دهد. آیا قادر به تفکیک این دو 
نوع شیوه هست و اگر هست برای هر کدام چه راهی 
در پیش می گیرد. واقعیت این است که دانش آموزی 
با  و  داشته  را  معلم محوری  تجربه ی  دوازده سال  که 
فرم های دیگر روش های آموزشی آشنا نیست چگونه 

می تواند در فرآیند آموزش نقش داشته باشد. چگونه 
می تواند دانشجو باشد. 

ریشه  ما  عالی  آموزش  نهاد  مشکالت  از  بسیاری 
به  مشکالت  این  و  دارد  پرورش  و  آموزش  نهاد  در 
مشکل  دانشجویان  می شوند.  تکرار  مختلف  فرم های 
می کنند؟  کپی برداری  مدام  و  دارند  مطلب  نوشتن 
زنگ انشا را حذف کرده اند یا به آن اهمیت نمی دهند. 
دانشجو توانایی جست و جو و پژوهش ندارد؟ پرسش 
امکان  و  می شود  دیکته  باال  از  چیز  همه  نمی کند؟ 
بروز خالقیت از بین می رود، جایی برای پرسش وجود 
ندارد. دانشجو به کمیت و نمره توجه می کند؟ وجود 
و  آموزش  نهاد  در  رقابتی  و  عددی  ارزش دهی  نظام 
نظام  تکرار  نوعی  به  ما  گفت  باید  پایان  در  پرورش. 
با  که  داریم  عالی  آموزش  در  را  پرورش  و  آموزش 
فاصله  بسیار  دنیا  مطرح  دانشگاه های  استانداردهای 
دانشجو  به  دانش آموز  تبدیل  برای  فرآیندی  و  دارد 
کلمه  واقعی  معنای  به  دانشجویی  هم  اگر  نداریم. 
داریم حاصل اتفاقاتی خارج و جدای سیستم آموزشی 
موجود است. تا زمانی که نهاد آموزش و پرورش در 
شیوه های اجرایی خود تجدید نظر نکند تغییر شگرفی 
رو نمی دهد و به قول معروف خانه از پای بست ویران 

است.

قانون نانوشته نیز اگر بر مطلب خاصی از یک نشریه 
بهتر  نقدشده  متِن  نویسنده ی  شود،  نوشته  نقدی 
نقد  شأنیت  که  نویسنده ای  به  احترام  به خاطر  است 
وقت  فوت  بدون  و  بی درنگ  است  شده  قائل  برایش 
اما نقد  در شماره ی بعدی پاسخی برای آن بنویسد. 
کلی نشریه مستلزم شرایط خاصی است یکی از این 
شرایط گذشت دوره ی زمانِی مشخص )مثاًل یک سال 
تحصیلی( است. اما پرداختن نابه هنگام به نانوشته ها 
همین  بارز  مصداق  دارد؟  به همراه  را  مشکالتی  چه 
انتشار همزمان »سره« و »ویرگول« در  نابه هنگامی، 
)بند 1(  در  است.  بهمن 93(  )یکشنبه 26  روز  یک 
به  اشاره  شاهد  حالی  در  »ویرگول«  بر  »سره«  نقد 
موضوع جای خالی پیگیری »شفافیت مالی« از طریق 
ارگان رسمی »شورای صنفی« بودیم که »ویرگول« 
بود.  زده  کلید  زمینه  همین  در  را  مفصلی  پرونده ی 

مطلب »سره« جای خالی موضوعی را نقد کرده بود که 
در همان روز پرونده ی اصلی »ویرگول« بود. موضوع 
»شفافیت مالی« از دغدغه های اصلی »ویرگول« است 
که طبق اولویت بندی هیئت تحریریه ی آن قرار است 
بیش از یک شماره به این موضوع اختصاص خواهد 
می توان  هم  موارد  سایر  خصوص  در  فزون تر،  یافت. 
از  بسیاری  این که  جمله  از  آورد؛  را  مشابهی  دالیل 
در  که  »مصداقی«،  به شکل  نه  اشاره شده،  موارد 
کسوت »مفهومی« هر کدام به تفصیل در »ویرگول« 
ضمن  این که  سخن  کوتاه  شده اند.  واقع  بحث  مورد 
خرسندی از کاهش ابرهای تاریک سرکوب از فضای 
نقدهای  باب  شدن  باز  گذشته،  سال  چند  عمومِی 
جدید  فضای  همین  نشانه های  از  یکی  را  منطقی 
می بینیم و از تداوم آن ها در فضای عمومی دانشکده 

استقبال می کنیم.

  نقد غریزی/  
 نقد اندیشیده

ادامه از صفحه ی اول

و  امتحانات  شور  ماضیه  هفته های  در  کالم:  اول 
از  تسمه  مجازی،  فضای  فتواهای  التهاب  و  کنکور 
مصداق  به  و  بود  کشیده  وزینمان  نشریه ی  گرده ی 
شد/امتحان  تأخیر  ما  کار  در  مّدتی  بیت:  بارز 
درفشانی  عرصه ی  از  شد!  دیر  ببخشید  داشتیم 
اتفاقات  عظیم  خیل  دیدن  با  و  بودیم  دورمانده 
و  غریب  و  عجیب  بعضاً  حوادث  و  درشت  و  ریز 
پدیده های نادر و نیز شنیدن سخنان گهربار و آللی 
حسرت  به  دست  پشت  دانشکده،  دوستان  انتظام 
می خواییدیم که این همه خوان نعمت بهر درفشانی 

 گشوده است و ما از آن بی نصیبیم. بیت:  

 کنونت که امکان گفتار هست/ 
بگو تا طرف بر سر کار هست!

از قال و مقال دنیای الکردار و عالم سیاست که بگذریم 
روایت  راویان  شویم  دانشکده  زیبای  عوالم  وارد  و 
می کنند که باز هم معاونت مالی علوم اجتماعی مان 
عوض شد! تودیع و معارفه شد! خرج و دخل ها شد! 
اتاق گفت وگو ساخته شد و گاهی کمی هم از آن هم 
استفاده می شود! و القّصه قرار است همایشی در آن 
برگزار شود به نام چهار دهه علوم اجتماعی! که اکنون 
علوم  دهه  هشت  به  است  کرده  تغییر  همایش  نام 
اجتماعی! و شاید باز هم اعداد آن تغییر کند که این 
دیگر به ما ربطی ندارد. القّصه آن هنگام که شنیدیم 
معاونت مالی جدید بر سر کار آمده است گروهی از 
اقتصادی،  فرهنگی،  اجتماعی، سیاسی،  منّورالفکران 
ورزشی )روشنفکران کنونی و لوسترفکران اسبق( دور 
یکدیگر جمع آمدیم و در نامه ای سر گشاده خطاب 
به معاونت جدید - حّفت باالمان و حفظ ا... تعالی- 
توسط  روزی حالل  کسب  راه جهت   8 پیشنهاد  به 
دانشجویان،  مافی الجیب  خالی کردن  بدون  دانشکده 
نوشتیم.  ها!  انجمن  کثیر  فاکتورهای  پرداخت  برای 
جنابان  مرحمت ذخایر  عاطر  خاطر  مقبول  که  باشد 

 مسئوالن افتد:  

اجاره ی  و  پاساژ  به  همکف  اشکوبه ی  تبدیل   )1
اصناف  به  حقوقی  موازین  رعایت  با  ها  آن  مغازات 
روشنفکرتر جامعه مثل: گیتارفروشان، دلسترفروشان، 

 قاقالی فروشان و امثالهم.   

قهوه خانه  و  کافی شاپ  متعدد  شعب  تأسیس   )2
بازگذاشتن  و  دانشکده  پشت  ناز  باز  فضای  در 

8 راه خوشبختی

چرند و پرند

امیر جالیر

ادامه در صفحه ی آخر


