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پیش،  روز  چند  	- امیری	 یوسف	
پرده  از  و  پیچید  دهان  به  دهان  سخنی 
برافتاد که در آن، از انتقال و پذیرش دکتر 
می گفت.  جامعه شناسی  گروه  در  غفاری، 
»در  که  بودند  زده  دیوار  به  را  برگه هایی 
دانشکده چه خبر است؟« برای بسیاری و 
ابتدا این سؤال وجود داشت که  در همان 
یک  در  داده.  انجام  را  کار  این  کسی  چه 
جایی  در  زدند.  اتهام  »فردی«  به  مورد 
از  تحریکشان  و  دانشجویی  بسیج  دیگر 
فکری  موضع  در  که  اساتیدی   جانب 
را  هستند  دیگری  سیاسی(  بخوانید  )شما 

نهایی  نتیجه ی  اضافه کردند.  این مورد  به 
ضروری  نهایت  به  این گونه  عموم  برای 
خود می رسید: اگر آن »فرد« این عمل را 
انجام داده که تنها می توانیم بگوییم که او 
درونی  رویدادهای  به  بیشتری  دسترسی 
دارد. می توان حدس زد  دانشکده  یا  گروه 
برای  دارد.  افشاگری  دغدغه ی  تنها  او  که 
هم  دانشجویی،  بسیج  یعنی  دوم  مورد 
برای  قدرت.  مشق  هم  و  است  افشاگری 
اهمیت  جمالت  مضمون  اما،  اینجانب 
بیشتری داشت. به راستی در دانشکده چه 
خبر است؟ چرا باید دکتر غفاری که اینک 

در جایگاه معاونت وزارت علوم مشغول به 
به  است،  برنامه ریزی  در گروه  و  است  کار 
آیا  شود؟  جایگزین  دیگری  گروه  در  ناگاه 
حاوی  خود،  در  جابه جایی،  همین  نفس 
سعی  من  نیست؟  قدرت  مشق  همان 
اساتید  و  دانشجویان  از  بسیاری  از  کردم 
ظاهر،  به  آنان  اما  شوم  جویا  را  نظراتشان 
به جز این که حدس می زنند که چه کسی 
یا گروهی این کار غریِب برگه چسباندن را 
به  و  ندارند  دیگری  ایده ی  داده اند،  انجام 
خود عمل توجهی ندارند. دو، سه روز بعد 
»جامعه شناس«  استادی  از  رویداد  این  از 

اوضاع خراب است!

ادامه	در	صفحۀ	دوم



پرسیدم که این واقعه ی جذب جناب دکتر 
چه  اصلی  نیت  اصاًل  و  افتاد  اتفاق  چگونه 
بود؟ ایشان به مانند دیپلماتی کارکشته که 
می داند کلمات و عبارات و جمالت را به چه 
میزانی از ابهام به کار ببرد و در عین حال 
را  باشد، پاسخش  ادا کرده  گزاره ای صادق 
این گونه حواله کرد: »در گروه پیشنهادش 
رأی گیری  کردیم،  بحث  آن  سر  شد،  داده 
انجام دادیم و موافقت شد.« عجب! پس به 
همین سادگی هرکس می تواند از این گروه 
به آن گروه برود و شانس خودش را امتحان 
و  مدرک  و  سابقه  به  هم  نیازی  گویا  کند. 
بتواند  که  دست  این  از  دیگری  چیز  هر 
اعتبار علمی استاد را پیش روی ما بنمایاند، 
نیست. اگر اعتباری هم الزم باشد، مصداق 
»طرح  نیست،  »علم«  باشد  که  هرچه  آن 
نیست.  پژوهش«  »حوزه ی  و  تحقیقاتی« 
دانشکده ی  در  سال هاست  که  رویکردی 
ما اتفاق می افتد و گویا هربار این اساتیدند 
پیش رو  غلط  و  درست  تعیین  در  باید  که 
باشند. آن استاد جامعه شناس را اگر من در 
زمانی طوالنی از پاکدست ترین های اساتید 
شیوه ی  به  نهایی  تحلیل  در  و  می دانستم 
رفتاری اش آن گونه نگاه می کردم که کاری 
ندارد،  به کار میدان قدرت گروه متبوعش 
را  بازی  که  داد  نشان  او هم  بار  این  الاقل 
خوب بلد است و تا ته قضیه قرص و محکم 

بر سر جای و موضع خود می ایستد.
از  سایه ای  در  هنوز  است  داده  روی  آنچه 
تنها  البته حدود پرسش  و  قرار دارد.  ابهام 
این  کسی  چه  که  گشته  محدود  این  به 
برگه ها را به دیوار زده که به نظر موضوعی 
فاقد اهمیت است. مثاًل اگر بسیج این کار 
پس  بگیریم  نتیجه  باید  ما  باشد  کرده  را 
انتصاب دکتر غفاری آن هم بدین شیوه ی 
است؟  مطلوب  و  درست  کاری  غیرشفاف 
امری  چنین  بر  حکم  عقل  می دانم  بعید 

دهد. 
انتصاب ها  چنین  شیوه ی  از  پرسش  باری، 

»مشق  سر  بر  پرسش  جابه جایی هایی،  و 
دوری  و  اجتماعی  علوم  اصحاب  قدرت« 
هست.  نیز  اصیل  علمی  فضای  از  آن ها 
از  دانشگاه، چطور  این است که  از  پرسش 
بنیاد خود یعنی خرد خودبنیاد دور شده و 
به دنبال هواهای نفسانی و منافع این گروه 
است.  رفت وآمد  در  اساتید  دسته ی  آن  و 
از  تنها  را  درس  زوال کالس های  نمی توان 
دانشجویان  مثال  به طور  که  دانست  رو  آن 
دانش  جستجوی  در  یا  نمی خوانند  کتاب 
اینک  که خود  غفاری  دکتر  مثال  نیستند. 
بر اریکه ی معاونت وزارت خانه ای تکیه زده 
نگاه  پورتابل  و  کاغذبازی ها  گرم  سرش  و 
و  قدر  آن،  بر  عالوه  حال  و  کردن هاست 
هیمنه ی علم را هم گویا نمی خواهد به کنار 
بگذارد، نمونه ای است از این مسئله که این 
برای  را  دانشگاه  که  بودند  اساتید  این  بار 
مقام و مرتبه ی معاونت و ریاست این نهاد 
سپردند  امان خدا  به  اداره  و  وزرات خانه  و 
بدانجا پیش بردند که دانشکده ی  را  و کار 
علوم اجتماعی خالی از اساتیِد در کاِر خود 
متبحر شد. اگر آن گونه که کار این اساتید 
نیست  آن  بهتر  می رود  پیش  به  گران مایه 
که »سهم قیصر را به قیصر بدهند و سهم 
را  به دانشگاه  به خدا« و سهمشان  را  خدا 
رها  را  آن  یک سره  که  کنند  ادا  این گونه 
کنند و به امورات دیگر بپردازند؟ باور کنید 
هم خدا راضی خواهد بود و هم بندگان خدا. 
ختم  جا  همین  به  نباید  را  ماجرا  اما 
و  داد  دست  از  را  فرصت  این  نباید  کرد. 
درون  رویدادهای  و  شفافیت«  »مسئله ی 
نهاد.  کناری  به  را  آموزشی  گروه های  این 
رصد  را  شده  انجام  اتفاق  دقت  به  باید 
قضیه  پیگیری  پرسید.  سؤال  آن  از  و  کرد 
علمی  انجمن های  به  صرفاً  نباید  هم  را 
فروکاست. ما باید حتی اگر شده به صورت 
بیرون  و  درس  در کالس  و جمعی،  فردی 
پرس وجو  استاد  آن  و  استاد  این  از  آن،  از 
کنیم. نکته ی اساسی تر آن است که چنین 

چون  مسائلی  با  می بایست  را  رویدادهایی 
با  آن  نسبت  و  آموزش«  »کاالیی شدن 
عرض  سنجید.  دولت  اقتصادی  برنامه های 
اندام نیروهایی که خود را به مثابه ی خدایان 
کوه المپ می دانند و دانشگاه را ملک مطلق 
را  دانشجویان  و  می آورند  حساب  به  خود 
حساب  دانشگاه  فانی  اصحاب  زمره ی  از 
با خود می اندیشند که دانشجو  و  می کنند 
دیر یا زود دانشگاه را ترک می کند و به بازار 
این  جز  چیزی  می کند  پیدا  ورود  )؟(  کار 
تصمیماتی همچون  که  داد  نخواهد  نتیجه 
با  را  دانشجویان  هزینه های  سطح  افزایش 
خیال راحت پیگیری کنند و بر زبان نیاورده 
به ما بگویند: »همینی که هست. می خواهی 
داد  اجازه  نباید  نخواه!«  نمی خوای  بخواه، 
در  که  شود  دکانی  به  تبدیل  دانشگاه  که 
و  می کند  آزمندان  تربیت  حالت  بهترین 
تعلیم  رواقی  فلسفه ی  حالت  بدترین  در 
می دهد. هیچ کدام از این رویدادها را نباید 
بدانیم؛ هرچند، آن چنان  از یکدیگر  جدای 
فعاالن  که  وضعیتی  در  می رود،  پیش  که 
صنفی نسبت به نیت ها و اهداف خود دچار 
شده اند،  غیرضروری  و  بی مورد  تشتت های 
بر  یک سره  نقد  فضای  که  می رود  آن  بیم 
باد هوا رود. باید نگرانی خودمان را نسبت 
در  تفکراتی  داریم که   ابراز  این مسئله  به 
گوشه و کنار و دسته های دانشجویی ای در 
فضای مسموم  این  که  حال شکل گیری اند 
می کنند.  تئوریزه  پیوسته  صورتی  به  را 
جهان  طبیعی  شکل  به مثابه ی  را  نابرابری 
را  آن  فاسد  تالی های  و  می دارند،  مفروض 
به شکل نظری و عملی اش یعنی یادگیری 
اینکه چگونه پول به جیب بزنیم و به صورت 
پر  انبانی  رانتیر  دولت  از  چگونه  دقیق تر 
اکنون  که  این گونه  می بندند.  کار  به  کنیم 
بگویم  می توانم  تنها  من  می رویم  پیش 
می کنیم  هم  را  فکرش  که  آنچه  از  اوضاع 
و  برد  پیش  از  کاری  باید  است.  خراب تر 

اقدامی کرد. هرچه زودتر بهتر!


