
	 	

یک راست سراغ اصل مطلب می رویم و حوزه	ی	
تعریف	 اجتماعی	 قلمرو	 یک	 را	 عمومی	
می	کنیم	که	در	آن	به	واسطه	ی	گردهم	آیی	های	
با	 ارتباطات	خالقانه	ی	آن	ها	 افراد	و	 آزادانه		ی	
یکدیگر،	حول	یک	یا	چند	امر	مشترک	ممکن	
است	چیزی	چون	یک	بدن	جمعی	یا	یک	پیکر	
عمومی	شکل	بگیرد. اجازه بدهید تعریف مان را 
رفع  را  احتمالی اش  ابهامات  و  دهیم  بسط  کمی 
ادعا  وقتی  کنیم.  شروع  اجتماعی  قلمرو  از  کنیم. 
اجتماعی  قلمرو  یک  عمومی  حوزه ی  می  کنیم 
است دقیقاً چه می گوییم؟ آنجا که از قلمرو حرف 
که  داریم  نظر  فضایی  محدوده ی  یک  به  می زنیم 
پای  وقتی  است.  مشخص  کم وبیش  مختصاتش 
چیزی چون یک قلمرو اجتماعی را وسط می کشیم 
در واقع یک محدوده ی فضایی  را مراد کرده ایم که 
اساساً در ارتباط با مناسبات بینافردی یک جمعیت 

 یا روابط بیناگروهی یک مردم وجود دارد. 
       معنای »گردهم آیی های آزادانه  ی افراد و ارتباطات 
خالقانه ی آنها با یکدیگر« نباید آنقدرها مبهم باشد. 
تا جایی درخور یدک  آن حوزه ی عمومی،  یا  این 
قلمرویی  که  است  عمومی  حوزه ی  نام  کشیدن 
جمع شدن ها،  روی  به  گشودگی  مستعد  باشد 
آن هایی  همه ی  ارتباط گرفتن های  و  همنشینی ها 
که به نوعی در محدوده ی آن حضور دارند. نکته ی 
با  باشد  قرار  اگر  تجمعات،  این  که  است  آن  مهم 
یک حوزه ی عمومی به معنای دقیق کلمه سروکار 
داشته باشیم، هیچ یک زاده ی الزامات بوروکراتیک 
اقتضائات موقعیت نیستند.  یا  یا اجبارهای بیرونی 
معنای آزادانه  بودن روابطی که در حوزه ی عمومی 

 شکل می گیرد دقیقاً همین است.  
حوزه ی  مناسبات  و  محفل ها  جمع ها،  دل  در 
درگیر  افراِد  خالقیت های  واسطه ی  به  و  عمومی 
در فرآیندهای گفتگو و مواجهه و تعامل  به تدریج 
می شود  ساخته  مشترک«  »امر  یک  چون  چیزی 
که بسته به موقعیت می تواند هر چیزی باشد؛ یک 
مطالبه، یک اعتراض، یک شورمندی، یک همکاری، 
یک ایده، یک برنامه، یک جشن، یک تحصن، یک 
اعتصاب. و این امر مشترکی که از خالل ارتباط ها 
و گردهم آیی ها و گفتگوها ساخته می شود، خود، 

واقع  به  که  است  عمومی«  »پیکر  یک  مولد 
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انجمن بسی سخت تر از فعالیت هایی است 
که پیش تر برای تاسیس آن کانون صورت 
گرفته بود. داستان پیگیری های دانشجویان 
برای بازگشایی کانون تئاتر و کانون موسیقی 
هم، چنین حکایتی دارد و انگار این رشته 
این  بازگشایی  برای  سر دراز دارد! پیگیری 
و  بچه ها  فعالیت های  اولین  جزو  کانون  دو 
فرهنگی  معاونت  با  متعددی  صحبت های 
برای تحقق این خواسته دانشجویان صورت 
با  نهایت دو هفته پیش  گرفته است که در 
به  مخالفت  موسیقی  کانون  مجدد  فعالیت 
عمل آمد و نبود فضا در دانشکده هم دلیل 
فرهنگی  شورای  البته  بود.  مخالفت  این 
دانشکده در کل با فعالیت مجدد این کانون 
موافق نیست. کانون تئاتر هم داستانی شبیه 
فقط در صورتی  و  دارد  کانون موسیقی  به 
جامعه ی  زیرمجموعه  در  تئاتر  کانون  که 
دوباره  فعالیت  اجازه  بگیرند  قرار  فرهنگی 
چه  تئاتر  کانون  اینکه  حال  یافت.  خواهد 
اینکه  و  دارد  فرهنگی  با جامعه ی  ارتباطی 

چرا باید زیر نظر تشکلی دیگر فعالیت کند 
بر ما هم پوشیده است!

داشتن امنیت در فضای دانشکده حق تمامی 	 
اما  گردد.  تامین  باید  که  است  دانشجویان 
چنین  دانشکده  در  دانشجویان  گاهی 
وقت  چند  همین  مثل  ندارند.  احساسی 
دانشجویان  از  تعدادی  پول  کیف  که  پیش 
که  بود(  شده  ربوده  )بخوانید  بود  شده  گم 
یکی از آنها کیف پول بی پولش را در سیفون 
یکی از دستشویی ها پیدا کرده بود و چنین 
مدت  این  در  انگار  که  آمد  عمل  به  کاشف 
که  داشته  حضور  دانشکده  در  دزدی  کیف 
زحمت می کشید پول هایمان را خرج می کرد 
و نفهمیدیم که چگونه به دانشکده راه پیدا 
دیگر  که  امیدواریم  حال  هر  به  کرده بود. 
و  نباشیم  دانشکده  در  اتفاقی  چنین  شاهد 

امنیت مان در فضای دانشکده حفظ شود.

تبدیل شدن محیط ورودی حیاط دانشکده 	 
از  غیر  خودروهایی  برای  پارکینگی  به 

	خصوصی	سازی	جامعه	و		
زوال	حوزه	های	عمومی

حسام	سالمت

عنوان  به  ما،  برای  عموما  که  اتفاقی   )1
اجتماعی  علوم  حوزه ی  در  که  افرادی 
می اندیشیم و به جهان نگاه می کنیم، می افتد 
واقعیات  به  العاده  فوق  توجه  که  است  این 
یافته،  استقرار  اجتماعی  معانی  اجتماعی، 
اشکال نهادی و سازمانی و سایر موجودیت های 
این چنینی به مثابه اموری مستقل با منطق و 
روابط درونی خاصی که باید کشف و یا تفسیر 
شوند، باعث می شود از یاد ببریم که دسته ای 
اجتماعی،  امور  که  دارند  وجود  مفاهیم  از 
لحاظ  به  مستقل  موجودیت های  عنوان  به 
هستند:  آن ها  به  مشروط  شناختی،  هستی 

فضا یکی از مهم ترین این مفاهیم است.  
  پیش	از	اینکه	روابط	تولیدی،	واقعیات	
اجتماعی،	کدهای	عمومی	معنایی	و	یا	هر	
داشته	 وجود	 دست	 این	 از	 دیگری	 چیز	
باشد	باید	عرصه	ای	موجود	باشد	که	امور	
»اتفاق	 و	 »روی		دهند«	 آن	 در	 اجتماعی	
لزوما در  اجتماعی  امور  بیفتند«. رخدادگِی 
با فضا است که معنا پیدا می کنند و  ارتباط 
به عالوه فضا به مثابه »فضای میان چیزها« 
را   »میانی«  ساحت های  که  است  چیزی  آن 
ادبیات  در   inter پیشوند  با  که  )مفاهیمی 
علوم اجتماعی وجود دارند را در نظر بیاورید( 
که  کردنی  پر  کرده اند.  پر  پیشینی  به شکل 
یا  هستار  با  برگشتی  و  رفت  ارتباط  یک  در 
را  آنها  میزبانی  فضا  است  قرار  که  روابطی 
نمایان است )ادوراد هال در  بکند، به خوبی 
بعد پنهان به تفصیل به رابطه ی دو سویه ی 

فضا و امر درون آن پرداخته است(.آریا	محسنی	مطلق

در درون دانشگاه و در شرایطی که	منطق	
از  امر	سیاسی  و  سو  یک  از  بوروکراتیک 
انحصاری  سمت  به  سرعت  به  دیگر  سویی 
فضایی  مرزهای  گسترش  و  فضاها  کردن 
به حد و مرزهای کل  تعریف شده و رسمی 
گسترش  یعنی  هستند،  حرکت  در  آکادمی 
عرصه ی  کامال  که  حدی  به  فضاها  چنین 
آن  مرزهای  با  و  کرده  اشغال  را  آکادمی 
منطبق شود؛ ایجاد و گسترش فضاهای غیر 
و  بوروکراتیک  منطق  توسط  نه  که  رسمی 
موجود  رسمی  سیاسی  امر  منطق  توسط  نه 
تعیین می شود، بسیار حیاتی است. از دست 
»حوزه ی  همان  یا  مستقل  فضاهای  رفتن 
امکاِن  رفتن  دست  از  معنای  به  عمومی« 
ایجاد و گسترش فضاها  کالبدی عمل است. 
واسطه ی  به  آن ها  تعریف  باز  از خالل  صرفا 
دوگانه ی  روابط  از  جدید  موقعیتی  خلق 
میان فضا و رویدادی که در آن رخ می دهد 
در  فضا  تعریف  باز  می افتد:  اتفاق  که  است 
عرصه ای  قالب  در  و  کاربردهای جدید  قالب 
آن  در  را  بودن  از  خاصی  شکل  میتوان  که 
سیال  فضاهای  چنین  گسترش  کرد.  تجربه 
تثبیت  و  سلب  فضاهای  مقابل  در  پویایی  و 
شرایط  ایجاد  معنای  به  بوروکراتیک  شده ی 
و  خالقانه  کنش جمعی  و  عمل ورزی  امکانی 
و  فضاها  از  دست  این  در  صرفا  است.   پویا 
آن  به  که  که چیزی  است  پویایی ها  این  در 
شکل  امکان  می گویند  دانشجویی«  »بدنه ی 

گیری می یابد.

به	بهانه	ی	صبحانه	ی	دانشجویی

ادامه در صفحه دوادامه در صفحه دو

برنامه های روزهای آتی دانشکده
سه شنبه دو شنبه یک شنبه

ساعت 12:30 الی 14 ساعت 13 الی 15 ساعت : 12:30 الی 14

تریبون دانشجویی با موضوع »ماهیت امر صنفی«

برگزارکننده: شورای صنفی 

مکان: سالن شهید مطهری

سخنرانی »تغییرات ساختار خانواده و تاثیر  آن 
بر جایگاه سالمندان«

سخنران: دکتر مینا قریب

برگزارکننده: انجمن جامعه شناسی ایران

مکان: سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران

انتخابات انجمن های علمی

ارتباطات و انسان شناسی

مکان: البی دانشکده

ساعت 16 ساعت 13 الی 15 ساعت : 12:30 الی 14

سلسله جلسات بررسی 
پایان نامه های برتر علوم اجتماعی                                               

پایان نامه اول: نقد ایدئولوژی برنامه های 
توسعه ایران بعد از انقالب/ یاشار دارالشفا                                                      

 برگزارکننده: انجمن اسالمی       
     سخنرانان: دکترغفاری- 

دکتر مالجو-دکتر راغفر                                                                   
مکان: تاالر شریعتی

نشست »فراز و فرود در رشته ی تحصیلی 
مطالعات زنان«

با حضور: شهیندخت موالوردی، معاون رئیس 
جمهور در امور زنان و خانواده- زهره معینی- 

منیره آمدی

برگزار کننده: انجمن جامعه شناسی ایران

مکان: سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران

سمینار »قانون و جامعه»

سخنران: دکتر بهنوش پایور

برگزارکننده: انجن علمی جامعه شناسی با همکاری 
گروه آموزشی جامعه شناسی

مکان: سالن شهید مطهری

ساعت 16 ساعت : 15:30

 سلسله جلسات نقد و بررسی مستند »انقالب 57«
 سخنران: دکتر محمدرضا جوادی یگانه

 عمادالدین باقی
 برگزارکننده: انجمن علمی جامعه شناسی

مکان: سالن شهید مطهری

تبیین مفهوم امر به معروف و نهی از منکر در قیام 
امام حسین)ع(

سخنران: دکتر محمدرضا بهشتی

برگزارکننده: انجمن اسالمی 

مکان: سالن شهید مطهری

خودروی کارمندان و دانشجویان، دیگر معضلی 
شد.  پیگیری  صنفی  شورای  طریق  از  که  بود 
دانشکده  از  بیرون  افراد  خودروهای  حضور 
گه گاه باعث می شد که دانشجویان جای پارکی 
این  از  برای ماشین های خود پیدا نکنند. فلذا 
قرار براین است که روزهای یکشنبه و سه شنبه 
کارت دانشجویی صاحبان خودروهایی که وارد 
غیر  افراد  تا  شود  چک  می شوند  دانشکده 
ماشین شان  کردن  پارک  و  ورود  اجازه  مربوط 
این چک کردن کارت  البته  نکنند که  پیدا  را 
دانشجویی- معاونت  و  بود  خواهد  موقتی  نیز 

این  حل  برای  طرحی  دارد،  درنظر  فرهنگی 
معضل به صورت دائمی ارائه دهد تا دیگر نیازی 

به چک کردن کارت دانشجویی هم نباشد.

در 	  موجود  کمد های  گذشته  هفته های  در 
طبقات تمیز شده و به دانشجویان تحویل داده 
پیگیری  برای  نامه  تسلیم  علیرغم  اما  شدند 
وضعیت کمد های طبقه همکف فعال جوابی در 

این مورد به شورای صنفی داده نشده است.

کاغذ اخبار



	 	

	 	

است.  خالی  دانشکده  این  در  چیز  یک  جای 
چیزی که به مثابه یکی از حلقه های اتحاد عمل 
می کند و حاال این حلقه نیست. همین هم باعث 

 شده تا نبودش، اینقدر به چشم بیاید. 
داستان، داستانی تکراری است. داستان شکاف و 
فاصله. به هیچ کس هم رحم نمی کند. از دوست 

 و فامیل و همکالسی گرفته تا هم وطن. 
داستانی که همیشه بوده و همه جای دنیا هم 
بعد،  به  سال 1388  از  ما  کشور  در  اما  هست، 
به خودش گرفت. صحبت  دیگری  بوی  و  رنگ 
فصل های  کردن  تازه  یادداشت،  این  در  من 
نیست.  شنیده  و  گفته  بار  هزار  داستاِن  این 
دارد. و مهجور  ناخوانده  داستان یک فصل   این 

بعد از88 و بعد ازعمیق شدن شکاف هایی که 
که  فاصله هایی  گرفتن  شکل  یا  بودند  کمرنگ 
پیش از آن نبود، همه چیز را خط کشی کردیم. 
جنبه های  از  دسته  آن  همه ی  به  نمی خواهم 
جمعِی زندگی اجتماعی مان که جدا شد و میانش 
دیوار کشیده شد، بپردازم. حتی درباره ی این امر 
بحِث  که  چرا  کرد  نخواهم  هم  ارزشی  داوری 

 گسترده و البته پیچیده و چندالیه ای است. 
اجتماعی-	 مناسبات	 باب	 در	 من	 صحبت	
دینی	است	که	به	موازاِت	دیگر	جنبه	ها،	خط	
کش	سیاست	رویشان	خط	انداخت	و	دوپاره	
و	سه	پاره	و	چندپاره	اش		کرد.	این	شد	که	
ما،	 مجلِس	 آنها؛	 مراسِم	 ما،	 مراسِم	 گفتیم:	
آنها؛	 سخنرانِی	 ما،	 سخنرانِی	 آنها؛	 مجلِس	
و	 آنها؛	 دینِی	 ی	 حلقه	 ما،	 	ِ دینی	 ی	 حلقه	

قس	علی	هذا.

خط  چنین  که  است  این  توجه  قابل  ی  نکته 
شدید  منازعاِت  بحبوحه ی  در  کشی هایی، 

سیاسی و بحران های پرتنِش جامعه لزوماً مفید 
 یا الزم االجرا نیست، اما قابل درک است. 

بحث بر سر این است که آیا تداوِم این خط کشی ها، 
دانشجوی  قشر  نفع  به  حتی  یا  جامعه،  نفِع  به 
جامعه خواهد بود؟ قشری که ادعای روشن فکری 
و انعطاف و سعه ی نظرش همیشه بلند است، 
اما گاهی رفتارهایی انجام می دهد که از آن بوی 
جمود فکری به مشام می رسد. روی صحبتم با 
دانشجویاِن هیچ خط و حزب بخصوصی نیست؛ 
پوسِت  زیر  و  کنار  و  گوشه  در  ویژگی  این  که 
 هر تشکلی خودش را کم و بیش نشان می دهد. 
جای	 شد،	 اشاره	 آن	 به	 که	 خالی	ای	 جای	
و	 جلسه	ها	 نشست	ها،	 حلقه	ها،	 خالِی	
آن	 در	 که	 است،	 دیگری	 اجتماِع	 هر	 یا	
سبک	 و	 دین	 دغدغه	ی	 با	 دانشجویانی	
جهت	گیرِی	 از	 فارغ	 دینی،	 زندگِی	
متضادشان،	 حتی	 یا	 ناهمسو	 سیاسِی	
عمومی«	 »حوزه	ی	 یک	 بیایند.	 هم	 گرد	

	برای	پرداختن	به	مناسک	دینی.	
اما دست  است  آرمانی  نگاه  یک  نگاهی،  چنین 
گفتگوی  و  بحث  هر  که  چرا  نه.  نیافتنی 
خط  و  حساس  لبه های  به  دین محوری، 
قرمزهای مورد مناقشه نخواهد رسید. از طرفی 
دانشجو  دست کم  جامعه،  نگوییم  اگر  معتقدم 
به چالش کشیده شدِن  از  نباید  فردی است که 
از  و  باشد؛  داشته  ترسی  باورهایش  و  عقاید 
که  است  جایی  همان  دانشگاه،  دیگر  طرِف 
تحمل  و  دیدن  نظر،  سعه ی  آن  در  می توان 
تمرین  را  استدالل  و  بحث  و  مخالف،  عقیده 
فحاشی  غیظ،  به  روند  این  که  آن  بدون  کرد؛ 
کشیده  فیزیکی  برخورد  شرمندگی  کماِل  با  یا 

صبورا	سمنانیان

است. استدالل  حوزه  دقیقا  حوزه،  این   شود. 
این تصویر دست یافتنی است اگر حساسیت مان 
را خرج انتخاب افراد و سخنرانان و شکل دهی 
فضاهایی کنیم که فراجناحی باشند و به هدف 

 جذب حداکثری دانشجو، کمک کنند. 
ی  فاصله  باشیم  باید  که  جایی  آن  تا  معتقدم، 
مزین  آن  به  باید  که  فرهنگی  از  داریم،  زیادی 
می  که  دانشجو  همین  اما  دوریم.  هنوز  شویم 
تواند نیاید و تحمل نکند و نشنود یا اگر شنید، 
میلرزد،  دستهایش  که  درحالی  و  بگوید  ناسزا 
مهیا  فضا  اگر  دانشجو  همین  بکشد،  فریاد 
بشنود،  بنشیند،  میتواند  کند،  تمرین  و  باشد 
کند. بحث  و  استدالل  بگیردو  یاد  کند،   تحمل 

که  چرا  دوریم،  فرهنگ  این  از  میگویم 
از  فارغ  میشود  آن  در  میشد  ادعا  که  هیئتی 
اباعبداهلل  پرچم  زیر  سیاسی،  ی  عقیده  هر 
چنین  به  عمل  مقاِم  در  هم  زد  سینه  )ع( 
افسوس. صد  و  نشده  نائل  مطلوبی   جایگاه 

که  چرا  دوریم،  فرهنگ  این  از  گویم  می 
مذکور  ویژگی  با  هایی  برنامه  که  زمانی  هنوز 
تشکِل  دنبال  به  هایمان  چشم  میشود،  برگزار 
آن  به  نسبت  که  میگردد،  برگزارکننده 

تصمیم گرفته شود آیا شرکت کنم یا نه!  
»فقط«  ها  برنامه  این  که  اینجاست  مشکل 
بگیرند. شکل  سیاسی  های  تشکل  سوی   از 

برنامه  چنین  خالی  جای  دیدن 
 هایی تنها افسوس به جا میگذارد.  

و  است  تنگ  دانشگاه  در  حضورمان  فرصت 
و  شنیدن  شوق  و  نیاز  و  مهیاست  فضا  مغتنم، 
دانستن بیش از هروقت دیگری است. با چنین 
نخواهد  قبول  مورد  این  از  بیش  تعلل  شرایطی 

بود.

که  منفردی  پیش تر  بدن های  جز  نیست  چیزی 
به   مشترک  امر  آن  یا  این  میانجیگری  به  اینک 
فاعلیت  یا  و یک سوبژکتیویته  گره خورده اند  هم 
جمعی ساخته اند. با این تفاصیل، در هر موقعیتی 
که شروط مذکور برآورده شوند با چیزی چون یک 

حوزه ی عمومی طرف خواهیم بود. 

و  نظری  سطح  از  را  بحث  بعد  به  اینجا  از 
تحلیلی اش خارج کنیم و در عوض، کمی عملی تر 
همین  به  که  جایی  تا  برویم.  پیش  ملموس تر  و 
آیا  می شود  مربوط  اجتماعی  علوم  دانشکده ی 
می توان از وجود حوزه ی عمومی حرف زد؟ پاسخ 
احتماالً یک بله ی کم رمق، بی حال و زورکی است. 
که  می دانیم  تجربه  ُحکم  به  دست کم  ما  همه ی 
که  است  درست  چیست:  پاسخی  چنین  معنای 
دانشکده واجد فضاهای عمومی است – از صحن 
تا  گرفته  اصلی  ساختمان  در  کالس ها  ورودی 
حیاط و بوفه و فضاهای دیگر – که کم وبیش بیروِن 
از اقتدار عریان و مستقیم بوروکراسی دانشگاه قرار 
دارند یا الاقل کمتر با الزامات رسمی و بایسته های 
قلمروهایی  می کنند،  پیدا  سروکار  بوروکراتیک 
که در آن ها بعضاً همنشینی ها و گرد هم آیی هایی 
و  می دهد  دست  گفتگوهایی  و  می گیرد  شکل 
رغم همه ی  به  اما،  بدل می شود  و  رد  حرف هایی 
این ها، مدت هاست که هیچ امر مشترکی که مبنای 
شکل گیری یک بدن جمعی باشد و به برآمد یک 
نشده است.  ساخته  شود  منجر  همگانی  فاعلیت 
روابط  فضای  سطح  از  عمومی  حوزه ی  یعنی  این 
به  و  نرفته  فراتر  گذرا  و  خلق الساعه  تصادفی، 
نشده  بدل  مشترک  امور  پیگیری  برای  فضایی 

 است. اما به راستی چرا چنین است؟ 

شده  رسم  روزها  این  چنانکه  را  مسئله  کل  آیا   
است صرفاً می توان به چیزهایی چون سرکوبگری 
و  دانشگاه  به  امنیتی  رویکرد  حاکمیت  و  دولت 
از  فضاها  آمرانه ی  انقباض  و  بوروکراتیک  انسداد 
بی تردید  داد؟  نسبت  آنها  انضباطی کردن  مجرای 
بخشی از ماجرای فترت تاریخی حوزه ها ی عمومی 
اجتماعی  علوم  دانشکده ی  جمله  از  و  دانشگاه ها 
از همین قرار است اما تردیدناپذیرتر آن است که 
همه ی مسئله را نمی توان به اتکای ژارگوِن باب روِز 

سرکوب و انسداد و انقباض توضیح داد. 

اگر	متوجه	این	حقیقت	ساده	باشیم	که	اساسًا	
تکوین	و	تقویت	حوزه	های	عمومی،	عمومًا	در	
که	 است	 سیاسی	 تنش	آلود	 وضعیت	های	 دل	
به	راستی	موضوعیت	پیدا	می	کند	و	فعالیت	ها	
را	 عمومی	 حوزه	های	 خالقانه	ی	 اقدامات	 و	
به	مثابه	قسمی	مقاومت	فعال	در	 باید	 اساسًا	
برابر	رژیم	های	سیاسی	شیفته	ی	انحصارگری	
به	 ارجاع	 آنوقت	 فهمید،	 اقتدارطلبی	 و	
پیشروی	های	 و	 دولت	 زیاده	خواهی	های	
به	 عمومی	 حوزه	ی	 در	 آن	 سرکوبگرانه	ی	
و	 چرایی		کم	جانی	 از	 پرسش	 به	 پاسخ	 قصد	
نه	 خود	 خودی	 به	 عمومی	 حوزه		ی	 کم	رمقی	

تنها	نمی	تواند	بسنده	باشد	بلکه	اساسًا	نقض	
غرض	است. به نظرم می رسد تضعیف حوزه  ها ی 
 – چیز  هر  از  بیش  را  اخیر  سال های  در  عمومی 
فارغ از اینکه آیا به راستی چیزی چون سرکوب و 
انسداد در کار بوده است یا نه –  باید به اتکای زوال 
کنش های همگانی و در عوض، حاکمیت فزاینده  ی 
اتکای  به  فهمید،  فردی  نفع  و  شخصی  مطالبات 
به  باید  به دالیلی که  بنا  اینکه در سال های اخیر 
با قسمی خصوصی سازی  دقت توضیح داده شوند 
تضعیف  نتیجه اش  که  داشته ایم  سروکار  جامعه 
به  و  مشترک  امور  زوال  و  اجتماعی  پیوندهای 
اتمیستی  فردیت های  افتخارآمیز  برآمد  جایش، 
بوده است که بنا به منطق شان کمتر پیش آمده و 
کمتر پیش خواهد آمد که چیزی فراسوی منفعت 
حوزه ی  اگر  شود.  مسئله  برای شان  خصوصی شان 
به  نه  فرد  باشد که  قلمرویی  همان  عمومی دقیقاً 
واسطه  ی اینکه فردیتی تکین، خصوصی و متمایِز 
از دیگران است بلکه، کاماًل برخالف، به این دلیل 
از  و  است  اجتماعی  فردیت  یک  فردیت اش  که 
همین حیث پیشاپیش با دیگران نسبت دارد و به 
آنها پیوند خورده است، در آن حضور فعاالنه دارد 
و در جهان مشترک  آن مشارکت می کند، آن وقت 
به سادگی می توان فهمید که سازوکارهای هر دم 
غایت شان  که  اجتماعی  فزاینده ی خصوصی سازی 
به   – نیست  اقتصادی«  »انسان  تولید  جز  چیزی 
به  چیز  هر  از  بیش  که  اتمیزه شده ای  فرد  مثابه 
سودایش  و  می کند  عمل  شخصی اش  نفع  ُحکم 
بیش از هر چیز بیشینه سازی منافع خصوصی اش 
حوزه های  شکل گیری  امکان  پایه  چه  تا   – است 
عمومی را از اساس منتفی می کنند. اینکه در برابر 
رویه ای  چنین  اینکه  کرد،  می توان  چه  روند  این 
چگونه می تواند تغییر کند و چه امکان هایی برای 
آن  یا  این  به  بسته  عمومی،  حوزه های  بازسازی 
که  است  موضوعی  روست  پیِش  خاص،  موقعیت 

پرداختن به آن مجال دیگری می خواهد. 

2( صبحانه ی دانشجویی که چند سال پیش به 
بهانه ی اعتراض به نصب دوربین های مداربسته 
در حیاط پشتی دانشکده هر هفته برگزار می شد، 
یکی از خالقانه ترین مراسم هایی بود که صراحتا 
روی فضاهای غیر رسمی و لزوم باز تعریف آنها 
و به کارگیری ظرفیت های این فضاها در راستای 
تداوم روابط جمعی و بحث و تبادل نظر گروهی 
دانشجویی درباره ی مسائل خرد و کالنی که از 
سطح جامعه تا درون دانشکده اتفاق می افتادند، 
دانشکده	 پشتی	 حیاط	 می گذاشت.  انگشت 

مشخص	 ساعت	 و	 روز	 یک	 در	 و	 هفته	 هر	
محلی	بود	تا	دانشجویان	سر	یک	سفره	و	به	
بهانه	ی	صبحانه،	زمان	کوتاهی	را	با	هم	سپری	
کنند	و	در	طول	آن	چند	دقیقه	حداقل	با	خبر	

می	شوند	دور	و	اطرافشان	چه	گذشته	است.  
اصلی  متولیان  شدن  التحصیل  فارغ  با  این مراسم 
آن و در شرایطی که اکثریت دانشجویان هر سال 
نسبت به بسیاری از مسائل بی توجه و بی توجه تر 
دانشجویان  خوشبختانه  شد.  متوقف  می شدند، 
مراسم  دوباره ی  برگزاری  و  احیا  برای  تالش  با 
بایستگی های  از  یکی  که  دادند  نشان  صبحانه 
درک  خوبی  به  را  دانشگاهی  تشکیالتی  کار  مهم 
کرده اند و آن این است که مهم ترین رسالت یک 
تشکل دانشجویی که به شکل رسمی هویت خود 

صنف  یک  به مثابه  بودن  دانشجو  با  ارتباط  در  را 
برای  تالش  جز  نیست  چیزی  می کند،  تعریف 
ایجاد فضاهای مستقل دانشجویی. البته اینجا یک 
نکته ی بسیار مهم وجود دارد و آن این است که 
توسط	 هفتگی	 مراسم	 این	 دوباره	ی	 شروع	
باید	 صنفی	 شورای	 حمایت	 با	 و	 دانشجویان	
این	 که	 نقشی	 و	 کارکرد	 به	 نسبت	 آگاهی	 با	
کنونی	 شرایط	 در	 باید	 و	 می	تواند	 مراسم	
باشد	 داشته	 دانشجویی	 فضای	 و	 دانشکده	
انجام	بگیرد،	چرا	که	تبدیل	شدن	این	مراسم	
از	 بی	هدف	 و	 بی	شکل	 بپاش	 و	 بریز	 به	یک	
است	 بالقوه	ای	 قابلیت	های	 تمام	 دادن	 دست	
داشته	 می	تواند	 دانشجویی	 صبحانه	ی	 که	

باشد.

یک	جای	خالی

فعالیت  فقر  نام  به  پدیده ای  با  کشور،  در  ما 
دوران جوانی  در  فقر  این  مواجه هستیم.  بدنی 

و بعد از سال های دبیرستان فزونی می یابد. 
درتندرستی  ورزش  اهمیت  به  عنایت  با   
درتحصیل  آن  تاثیر  و  فکر،   سالمت  و 
ورزش  بحث  محصلین، شاید می توان گفت که 
شده  فراموش  موضوعات  از  یکی  دانشجویی 

در برخی دانشگاه های کشور است . 
دانشکده ی  در  وتربیت بدنی  ورزش  مبحث     
علوم اجتماعی را می توان از چند زاویه بررسی 
کرد. منظر اول که می تواند مهمتریِن آن ها باشد، 
و  دانشجویان  بین  در  ورزش  و  نشاط  روحیه ی 
تجمع  است.  بدنی  فعالیت  به  آ  ن ها  میل 
در  ورزشی  فعالیت های  انجام  و  دانشجویان 
بسیاری از اوقات، نشان دهنده ی وجود این شور 
امکانات  از  استفاده ی حداکثری  در آن ها است. 

حامد	ابوالفضلی

ورزش  که  است  این  گواه  دانشکده  ورزشی 
یک  اجتماعی،  علوم  محصلین  برای  می تواند 
تفریح مناسب در اوقات فراغت آن ها در دانشگاه 
باشد. البته اگر از زاویه ی دیگر به این امر نگاه 
کنیم، امکانات ومشارکت افراد رابطه ی مستقیم 
گروهی  ورزش های  امکانات  اگر  یعنی  دارند. 
وقت  افراد  باشند،  دسترس  در  بیشتر  فردی  و 
فعالیت بدنی اختصاص  به ورزش و  را  بیشتری 
استفادهی  فیزیکی،  امکانات  از  جدا  می دهند. 
به  می تواند  هم  موجود  ازامکانات  نظام مند 
مثال  برای  کند.  کمک  مشارکت  این  افزایش 
متنوع  رقابت های  و  مسابقات  اجرای  و  طراحی 

 در این بین می تواند موثر باشد.  
دررشته ی  دانشکده  ورزشی  رویداد  یگانه    
که  افرادی  از  بسیاری  داده است  نشان  فوتبال 
در طول سال از ورزش در دانشکده دور بوده اند 
در این مسابقات شرکت می کنند، ودراین قالب 
به فعالیت های بدنی می پردازند.  بهانه  این  به  و 
ساماندهِی تیم ها و افراد برای شرکت درمسابقات 
شدن  زنده  به  می تواند  نیز  دانشگاه  سطح  در 

برای  اخیر  درسالیان  کند.  کمک  ورزش  روح 
فوتسال  تیم  انجام شد  اقداماتی  که  گروهی  تنها 
دانشکده بوده است که آن هم شاید به مقدار کافی 
و  داشت  وجود  بیشتر  فعالیت  برای  جا  و  نبود 
و  بیش تر  واطالع رسانی  هماهنگی  با  شاید  دارد. 
زمینه های  بتوان  هم  دیگر  رشته های  برای  بهتر 
بهتری فراهم کرد تا افراد بیشتری بتوانند در  این  
ضرورت  جمعی فعالیت کنند. مسئله ی مهم دیگر 
درموضوع ورزش، مشارکت ورزشی خانم ها است.            
باتوجه به نیاز مساوی و یکسان دختران و پسران 
بین  در  حرکتی  فقر  اینکه  به  نظر  و  ورزش  به 
توجه  بانوان  ورزش  به  باید  است،  بیشتر  دخترها 
اقتضائات  و  شرایط  اصلی،  مسئله ی  شود.  ویژه 
این  است.  دختران  ورزش  برای  محدودیت آور 
مسئله قاعدتا با فضای سرپوشیده قابل حل است و 
صد البته دانشکده دارای چنین فضایی نیست و از 
طرفی برای بهبود امکانات ورزشی برنامه ی جامع 
و آشکاری ندارد .درپایان اگر از افزایش فضاهای 
استفاده ی  راه  بهترین  کنیم،  نظر  صرف  ورزشی 

بیشینه و با برنامه از امکانات موجود است.

حوزه  ها ی  تضعیف  می رسد  نظرم  به 
از  بیش  را  اخیر  سال های  در  عمومی 
به راستی  آیا  اینکه  از  فارغ   – چیز  هر 
در  انسداد  و  سرکوب  چون  چیزی 
اتکای  به  باید   – نه  یا  بوده است  کار 
عوض،  در  و  همگانی  کنش های  زوال 
حاکمیت فزاینده  ی مطالبات شخصی و 

نفع فردی فهمید

	خصوصی	سازی	جامعه	و		
زوال	حوزه	های	عمومی

حسام	سالمت

	به	بهانه	ی	صبحانه	ی
	دانشجویی

آریا	محسنی	مطلق
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	فقدان	فعالیت	و
	فضای	ورزشی	در	دانشکده


