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ورودی های  جلسۀ  در  	- بی	نام	
جامعه شناسی با حاجی حیدری چه گذشت؟

جلسۀ   ۱۱ ساعت  است  قرار  اول:  پردۀ	
کمی  شود.  برگزار  راهنما  استاد  معارفۀ 
این جلسه  هیجان زده ام و دوست دارم زودتر 
آغاز شود. مثل اولین جلسۀ هر یک از دروس 
اولین  رفتم،  کتابخانه  به  که  اولین باری  یا  و 
ترِم  مِن  برای  نیز  راهنما  استاد  با  برخورد 
دارد.  را  خودش  خاص  جذابیت های  اولی، 
استاد راهنمایی که اصاًل نمی دانم ماجرای اش 
از چه قرار است و چه نقشی در این ۴ سال 

پیش روی ام خواهد داشت.
شد.  شروع  جلسه  باالخره  دوم:  پردۀ	
وارد  حاجی حیدری  دکتر  راهنمایمان  استاد 
داد  برگه هایی  ما  از  هریک  به  شد.  کالس 
رشتۀ  دربارۀ  مفیدی  اطالعات  آن ها  در  که 
تحصیلی مان یعنی جامعه شناسی نوشته شده 
است. از معرفی کتاب های مفید در حوزه های 
با  تهران.  خوب  کتاب فروشی های  تا  مختلف 
تا  می دهم  گوش  استاد  به صحبت های  دقت 
در  مکتوب  مطالب  بر  افزون  که  نکته ای  هر 
آن برگه گفته می شود یادداشت کنم. به نظرم 
از  خوشحال  من  و  است  مفید  صحبت هایش 
اینکه چنین فرصتی در اختیارم قرار گرفته تا 
از راهنمایی های او بهره ببرم. می توانم هرچند 
وقت یک بار به دفترش مراجعه کنم و سؤاالتم 

را بپرسم و مشاوره بگیرم.
پردۀ	سوم: استاد دربارۀ شروط پیشرفت 
آکادمیک صحبت می کند و از دو شرط مهم 
یاد می کند: »انضباِط کاری و احترام به معلم.« 
این  تا  یادداشت می کنم  را هم  این دو شرط 
دهم.  قرار  گوش  آویزۀ  نیز  را  استاد  توصیۀ 
برای آدم بلندپرواز و خیال پردازی چون من، 
تلنگری کوچک کافی  است تا به عالم خیال پر 
بکشد. استاد از موفقیت حرف می زند و همین 
به  می کند.  پرتاب  رویاهایم  دنیای  به  را  من 
شده ام.  کسی  خودم  برای  هم  من  روزهایی 
در  روزی  شاید  که  موفق  جامعه شناس  یک 
همین کالس دانشجویانش را راهنمایی کند. 

نیمه  تمام  ماند.  اما  شیرینم  خیال پردازی های 
در همین اثنا تذکر استاد به بغل دستی ام رشتۀ 
خیالم را از هم می گسلد. استاد به او می گوید: 
»مگه شما از قوانین دانشگاه اطالع ندارید؟« 

می کند.  نگاه  استاد  به  تعجب  با  دختر 
به  حواسش  حتماً  اما  کرده  چه  نمی دانم 
شنیده  تذکر  که  نبوده  استاد  صحبت های 
اشاره  خود  سر  به  انگشت  با  استاد  است. 
بکش  رو  ماجرات  »خانم  می گوید:  و  می کند 
جلو!«. من و بغل دستی ام با تعجب به هم نگاه 
می کنیم. چند لحظه ای همه ساکت می شوند. 
گمان می کردم تذکر استاد به خاطر این بوده 
که شاید بغل دستی ام سرش در گوشی بوده و 
به استاد بی توجهی کرده اما تذکر استاد برای 
»ماجرا« بود. ماجرایی که ظاهراً منظور از آن، 
همان روسری است. بعد از چند ثانیه سکوت 
»دختر ماجرا« سکوت را می شکند و با استاد 

وارد بحث می شود:
- ببخشید استاد متوجه منظورتون نمی شم.

+ روسری اَت رو بکش جلو!
- عذر می خوام ولی شما حق ندارید دربارۀ 

ظاهر من نظر بدید. 
+ همین االن داشتم دربارۀ احترام به استاد 
فقط  نگفتم  هم  چیز خاصی  می زدم.  حرف 

گفتم روسری اَت رو بکش جلو.
چارچوب  یک  دانشجو  و  استاد  روابط   -
مشخص داره. دانشجو باید به استاد احترام 
رو  حدوحدودی  باید  هم  استاد  اما  بذاره 
رعایت کنه و حق نداره دربارۀ ظاهر دانشجو 

ابراز نظر کنه.
+ از االن یاد بگیر به استادت چشم بگی.

- به هر حرفی نباید چشم گفت.
برخی  چهرۀ  مانده ایم.  مات ومبهوت  همه 
یا عصبانی است  ناراحت و  از ما درهم رفته و 
در  ماجرا  دختر  جواب  از  نیز  ما  از  بعضی  و 
تعجبیم. خانم ولی زاده، استاد روان شناسی مان 
که در کالس حضور داشت به آرامی به دختر 
نکن.«  ناراحت  رو  »خودت  می گوید:  ماجرا 
نظر  به  خشمگین  بیشتر  اما  ماجرا  دختر 

کسی  احساس  میان  این  در  اما  من  می آید. 
را دارم که دارایی ارزشمندی را از دست داده 
از  بهره مندی  فرصت  می کردم  گمان  است. 
راهنمایی های استاد دلسوز و اخالق مداری در 

اختیارم گرفته اما تمام تصوراتم فروریخت.
پردۀ	آخر: چند دقیقه ای بعد از آن تذکر، 
استاد  رفتن  از  بعد  می رسد.  پایان  به  کالس 
از  عصبانیت  با  همه  و  می شود  شلوغ  کالس 
اتفاقی که افتاده حرف می زنند. یکی می گوید 
دانشجویانش  پوشش  در  حقی  چه  به  استاد 
به عنوان  می گوید  دیگری  می کند،  دخالت 
استاد  اینکه  از  است  ناراحت  محجبه  یک 
عرف  مطابق  ظاهری  که  هم کالسی اش  به 
بچه ها  می کند.  بی احترامی  دارد  دانشگاه 
فکر  استاد  »چرا  اینکه  از  هستند  شاکی 
حتماً  ما  و  بگه  زور  ما  به  داره  حق  می کنه 
از  یکی  بگیم؟«.  چشم  حرفی  هر  به  باید 
به  امر  »حتی  می گوید:  کالس  محجبه های 
نیست  اصاًل درست  و  داره  آدابی  معروف هم 
با این لحن استاد بخواد  اینجوری تو جمع و 
تذکر بده.« من اما ساکتم و حرفی برای گفتن 
ندارم. به فکر فرورفته ام. پوشش من هم مثل 
دانشکده  دخترهای  بیش تر  و  ماجرا  دختر 
است. ممکن بود استاد به جای او به من تذکر 
دهد. اما اگر این اتفاق می افتاد احتماالً ادامۀ 
ماجرا طور دیگری رقم می خورد. من هم مثل 
بغل دستی ام از »بی اخالقی حرفه ای« استاد و 
رفتار توهین آمیزش خشمگین می شدم. اما به 
دلیل اقتدار استاد و مناسبات قدرت حاکم بر 
رابطۀ استاد و دانشجو که استاد را در موضع 
پاسخ  گویی  جرئت  می دهد،  قرار  فرادست 
نداشتم. همان طور که از چند نفر از بچه های 
کالس شنیدم که گویا این رفتار سلطه جویانۀ 
دکتر حاجی حیدری چندین بار در کالسهای  
به  بچه ها  و  است  شده  تکرار  نیز  دیگری 
خشونت  این  برابر  در  استاد،  از  ترس  دلیل 
و  سکوت  همین  کرده اند.  سکوت  کالمی 
انفعال اجباری دانشجویان مجوز تکرار چنین 

رفتارهایی را صادر می کند .

حاجی حیدری و »ماجرای« دانشجویان



الزم  سخن  ابتدای  در   - موسیوند	 مریم	
از  نماینده ای  به عنوان  نه  من  بگویم  است 
یک  به عنوان  بلکه  مهر،   23 تحصن کنندگان 
به  تصمیم  کل،  یک  از  جزئی  و  فعال صنفی 

نوشتن این متن گرفته اَم. 
مختلف  افراد  سوی  از  همواره  صنفی  فعاالن 
موردهجمه قرار می گیرند. این بار نیز تحصن 
یادشده که یک حرکت جمعی مسالمت آمیز 
در راستای حمایت از معلمان ستم دیده و در 
بند بود، موردآماج حمالت گاه کینه توزانه قرار 
گرفت و برای افرادی که در برهه ای از زمان 
مجال سخن گفتن پیدا نکردند بدل به فرصتی 
شد که به تسویه حساب پرداخته و این تحصن 
به  راستای  در  بلکه  ابداعی،  حرکتی  نه  که 
پاخاستن جریانی ملی بود را کوچک بشمارند. 
تک بُعدی نگر  و  تعصب محور  که  دیدگاهی  با 
که  صداهایی  کردن  سرکوب  در  سعی  است. 
و  ندارم  را  کمتر شنیده شده اند  دلیل  هر  به 
بر تحصن روز دوشنبه  نیز  نقدی  خود خرده 

23 مهر دارم. 
1. در عصر ارتباطات و فناوری اطالعات لزوم 
جمعی  حرکتی  برای  اولیه  هماهنگی های 
اگر  امری اجتناب ناپذیر است. در صورتی که 
خرد  سطح  در  قبل  روزهای  از  اطالع رسانی 
انجام می شد افراد دغدغه مند بیشتری در این 
فشارهای  و  می یافتند  حضور  امکان  تحصن 
کمتری از باب ناهماهنگی ها به وجود می آمد. 
۲. با توجه به محدودیت های موجود به سراغ 
نخستین سؤالی که مطرح می شود می روم و 
تحصن هایی  و  تجمعات  در  که  است  این  آن 
بدنۀ  اندازه  چه  تا  دیده ایم  چشم  با  خود  که 
و  برداشته  نظاره گری  از  دست  دانشجویی 

حاضر می شود دغدغه ای را که حال از آن سخن 
می گوید، فریاد بزند؟ شاید اگر بگویم عده ای 
قلیل، بازهم اغراق کرده باشم. حال سؤال را 
اندکی جزئی تر می کنم. با فرض دانستن این 
حرکت دانشجویی از پیش چه تعداد از شما 
تکرار  را  سی نفره  تحصن  عبارت  امروز  که 
حاضر  و  بودید  امر  کلیت  با  موافق  می کنید، 
به همراه شدن و فریاد عدالت خواهی سر دادن 
بودید و یا فرمی دیگر از اعتراض را متناسب با 
دغدغۀ یادشدۀ خود پیش می گرفتید؟ زمانی 
که  بود  خواهد  تأمل برانگیز  بی مهابا  انتقادات 
داشته  رساندن  فعل  به  برای  نو  خود طرحی 
باشید و اگر غیر از این باشد بدل به نردبانی 
خواهد شد که فرد برای باال رفتن خود از آن 
آزادگی  داعیه دار  مقام  در  و  می کند  استفاده 

باقی می ماند. 
هنوز  دورمان  نه چندان  تاریخی  حافظۀ 
جلسات  با   ۹۷ خردادماه  است.  سرجایش 
و  اندیشه ها  و  آرا  بازگویی  و  هم اندیشی 
رسیدن به یک فرم اعتراضی واحد که با توجه 
به حساسیت اوضاع لغو امتحانات بود، حاصل 
شد اما این بار هم از نبود بدنۀ دانشجویی قوی 
جمعی  تصمیمی  به  نتوانستیم  و  بردیم  رنج 

برسیم. 
اپوزیسیون هایی  همان  کار  این  تحقق  موانع 
هستند که به خارج گودنشینی عادت کرده اند 
مواقع  در  سکوت  گرو  در  را  خود  منافع  و 

حساس می بینند. 
فعاالن  اعتراض  چگونگی  بر  که  نقدهایی 
موارد  از  پاره ای  در  حتی  می شود  صنفی 
اخالقیات را زیر پا می گذارد. از انگ نمایشی 
بودن تجمعات و تالش برای توجه گرفتن از 

محیط که بگذریم، به قائل نشدن عقالنیت و 
عالقه مند بودن فعاالن صنفی به فریاد بیهوده 
عموماً  که  نقدها  به ظاهر  این  می رسیم.  زدن 
بر  را  فرض  می شوند،  بیان  استدالل  بدون 
عالم  دانای  دانشجویان  آن می گیرد که سایر 
دستگاه  هرگونه  فاقد  صنفی  فعال  و  هستند 
انسانیت  درس  دیگران  از  باید  و  بوده  فکری 

بیاموزد. 
3. در محیطی که با یکدیگر مجبور یا مختار 
از  نگاِه  هستیم،  بهتر  زیستی  برای  تعامل  به 
باال به پایین و همواره ناظر بر ماجرا از بیرون 
یکدیگر  با  برابری  نهیب  و  برداشته شود  باید 
که  برابری  بزنیم.  خود  به  هرازچندگاهی  را 
هم فکر  گروه  هر  به معنای  نه  قبیله سازی  با 
دست  به  قبیله  یک  فرد  هر  بلکه  قبیله  یک 
فراموشی سپرده شده است. در چنین محیطی 
هم اندیشی نه در سطح خرد و در سطح کالن 
پدید نمی آید و هر فرد با تکرار آرمان های خود 
در دنیایی شخصی بدون تحمل کوچک ترین 

عقیدۀ مخالفی زندگی می کند. 
عینی ترین نمود این اتفاق را در جلسۀ عمومی 
شورای صنفی روز سه شنبه ۱ آبان دیدیم که 
اندیشه های گوناگون فرصتی برای بروز یافتن 
پیدا کردند اما دیری نپایید که جلسه، مطابق 
و  شد  منحرف  خود  اصلی  مسیر  از  انتظار، 
هرکس تنها سعی در به کرسی نشاندن حرف 

خود می کرد. 
و  صبر  آستانۀ  بردن  باال  با  است  امید 
انعطاف پذیری خود در شرایط مختلف، بستری 
به وجود آوریم که افکار در نطفه نمانند و بدون 
به  دیگری،  سرکوب گرایانۀ  واکنش  از  هراس 

زبان آورده شوند.

بدنۀ خاموشبدنۀ خاموشبدنۀ خاموش


