
سال  در  صنفی  شورای  مجدد  بازگشایی  با 
در  امیدی  جرقه ی  اندک  گذشته  تحصیلی 
شورای  شاید  که  زده شد  دانشجویان  دل 
دانشجویی  مطالبات  پیگیری  با  بتواند  صنفی 
نه  سال های  فضای  مختلف،  زمینه های  در 
چندان دور در دانشکده را )که به نوبه ی خود 
سال هایی طالیی بودند(،  بار دیگر احیا کند. از 
بسیاری در گوشه وکنار  ابتدا بحث های  همان 
زده می شد که شورای صنفی چگونه می تواند 

این کار را عملی کند؟
نظرات متفاوت بود، عده ای بر این باور بودند 
که با تغییر مسئوالن دانشگاه و دانشکده بخش 
برخی  و  شد  خواهد  مشکالت حل  از  اعظمی 
دیگر بر حرکات قهرآمیز پای می فشردند. یکی 
از راهکارهایی که مطرح شد و در این روزهای 
اخیر ویرگول و بعضی دیگر از نشریاِت دانشکده 
به آن پرداختند؛ احیای حوزه ی عمومی است. 
اما چرا این مقوله در شرایط کنونی از اهمیت و 

ضرورتی بیش از پیش برخوردار است؟
به دلیل مسائلی که  در سال های اخیر 
همگی می دانیم و به آن آگاهیم نه تنها 
گسترده تر  سطحی  در  بلکه  دانشگاه ها 

جامعه دچار جمود و خمودگی شد.  
بود  قدرت  نهاد  آن  آغازگر  که  مسئله ای 
و مردم هم در تثبیت و ادامه ی آن نقش 

داشتند.
در شرایط کنونی که از یک سو وزارتخانه ی 

علوم مدت ها بدون وزیر اداره می شد و مسئوالن 
دانشگاهی هم به مطالبات دانشجویان آن گونه 
دیگر  سوی  از  و  نمی کنند  توجه  باید  که 
اساتید نه تنها با دانش آموختگان خود، بلکه با 
یکدیگر هم ارتباط مستمر و یکدالنه ای ندارند، 
این قشر  به  قرار است  چه کسی جز دانشجو 
گفته اند  زیبا  چه  و  بپردازد؟  آن   مشکالت  و 
ناخن  جز  من  پشت  نخارد  »کس  پیشینیان: 

انگشت من«.
شاهد  هم  دانشجویان  بین  در  متأسفانه 

هم صدایی و حس مسئولیت پذیری نیستیم. 
سرکوب  بی تفاوتی،  همچون  دالیلی  سوای   
فضای  در  رخوت  این    ،... و  انگیزه ها 
که  باشد  علت  بدین  شاید  دانشجویی 
امروز  و  بوده  قباًل  که  آنچه  از  بسیاری؛ 
آگاه  می شود  احساس  خالیش  جای 
همیشه  که  می کنند  تصور  و  نیستند 
اوضاع بدین منوال بوده است؛ پس احوال 
می تواند  دیگر  علت  نیست.  عجیب  امروز 
گسترش حیطه ی خصوصی و سهولت برقراری 
ارتباط به واسطه ی تکنولوژی های نوین و رونق 
فضای مجازی باشد چرا که دانشجویان دلیلی 
برای حضور بیشتر در دانشکده نمی بینند و از 
است.  قابل حل  از مسائلشان  بسیاری  راه دور 
از طرف دیگر سیاست قطبی کردن رشته های 
این  بر شکل گیری  این سالیان  در  دانشگاهی 
سال  به  سال  زیرا  نبوده است،  بی تأثیر  فضا 

سوتیتر:
 با وجود آنکه دانشجویان در هویت بخشیدن 
به حوزهی عمومی پیشگام هستند )فضاهایی 
اما  میکنند  ایجاد  مسئوالن  ابتدا  در  که 
دانشجویان حیات را در آن میدمند( اما به مرور 
چند  هر  حضور  از  ناگزیر  هم  مسئوالن  زمان 

کوتاه در این حوزه خواهند بود.

فضای  در  رخوت  سال  چند  از  پس 
تغییر  برای  امیدهایی  باالخره  دانشگاهی، 
دانشگاه  نام  به  ویرانه ای  آمده است.  وجود  به 
سطح  به  تا  کند  طی  باید  را  زیادی  راه 
ایجاد  برای  کشیدن  انتظار  اما  برسد.  مطلوب 
کنشگری  و  نیست  کافی  ساختاری  تغییرات 

 دانشجویان باید همچنان ادامه داشته باشد. 
که  نامهربانی ها  از  و  می بریم  که  رنجی  از 
تغییرات  ایجاد  از  غیر  دانشگاه  درون  بگذریم، 
از پائین هم وجود دارد.  از باال نیاز به تحرک 
رخوتی که در دانشگاه ایجاد شده و بی ارزش 
که  گردیده  باعث  گروهی  فعالیت  کردن 
فضای عمومی  به  وارد  تازه  دانشجویان  رغبت 
دانشگاه به انجام فعالیت گروهی و احیای حوزه 
عمومی در دانشگاه کم شود. به سبب نوع نگاه 
دانشکده  در  ساختاری  مقاومت  و  دانشجویان 
حوزه  داشت.  فرق  کمی  وضع  اجتماعی  علوم 
بقیه  از  دیرتر  کمی  ما  دانشکده  در  عمومی 
دانشگاه ها فرو ریخت و در پایان دولت گذشته 
هنوز هم کورسوهایی از امید به احیای نهادها 

 و تشکل های دانشجویی وجود داشت. 
برای  آغازی  نقطه   92 سال  انتخابات  در 
پایان  از  پس  می شد.  دیده  وضعیت  در  تغییر 
روزی  دانشکده  و جدید  قدیم  نسل  انتخابات، 
در میان البی دانشکده، همان جایی که عبور 
هم  گرد  می شد،  کنترل  هم  آن  در  مرور  و 
بازسازی  برای  امیدهاشان  از  و  شدند  جمع 
دانشجویی  احیای تشکل های  و  حوزه عمومی 
پیشنهادهایی  جمع  این  از  کردند.  صحبت 
استخراج شد و تالش شد به طریقی مطالبات 

 دانشجویی به دولت منتخب منتقل شود. 
به  هم  اجتماعی  علوم  دانشکده  در  طرفی  از 
حرکت  دانشجویان  تالش  با  عینی  صورت 
برای احیای حوزه عمومی شروع شد. گروهی 
مجوز  توانستند  پیگیری  با  دانشجویان  از 
بازگشایی شورای صنفی را بگیرند تا دانشکده 
دوباره  را  تعطیل شده اش  نهادهای  از  یکی 

بازیابد.

شماره ششم
صاحب امتیاز: شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

سردبیر: آرمیتا رمضانی
صفحه آرا: فرزاد نیک آیین/ صبورا سمنانیان

چرا صحبت درگوشی؟!
مهدی یار زمزم

در ستایش کنشگری
هدی انصاری

ادامه در صفحه ی دوم ادامه در صفحه ی دوم

سه شنبه ی این هفته، برنامه ی »هم اندیشی 	 
آموزشی  گروه های  مدیران  با  دانشجویان 
برگزار  مطهری  شهید  سالن  در  اساتید«  و 
نظرات  می توانند  دانشجویان  شد.  خواهد 
خود در خصوص عملکرد گروه های آموزشی 
و اساتید را به صورت مکتوب تا روز دوشنبه 
به انجمن های علمی بدهند تا در این جلسه 

مطرح شود.

آرشیو نشریات مهرنامه، صدا، تجربه و بخارا 	 
شورای  اتاق  در   )100 تا   79 شماره  )از 
صنفی موجود است. عالقه مندان می توانند 
به  نشریات  این  از  استفاده  و  مطالعه  برای 

 اتاق شورای صنفی مراجعه کنند. 
به عالوه کسانی که آرشیو نشریه، کتاب و  
یا فیلم دارند می توانند آنها را در اختیار این 
استفاده ی همه ی  مورد  تا  دهند  قرار  شورا 

دانشجویان قرار بگیرد. 

روز سه شنبه چهارم آذر ماه انجمن اسالمی 	 

داشت  نظر  در  اجتماعی  علوم  دانشکده ی 
فضای  و  خشونت  »زن،  عنوان  با  برنامه ای 
عمومی« در سالن شهید مطهری برگزار کند. 
»شورای  برنامه،  آغاز  به  مانده  ساعت  دو  اما 
را  برنامه  این  تهران« مجوز  دانشگاه  فرهنگی 
این  نهایت  در  کرد.  لغو  توضیحی  بدون هیچ 
شد.  برگزار  اسالمی  انجمن  اتاق  در  برنامه 
پیگیری ها برای مشخص شدن علت لغو مجوز 
این برنامه، آن هم در آخرین ساعات همچنان 

ادامه دارد. 

علوم 	  دانشکده ی  در  دزدی  داستان  گویا 
سارقان  اینبار  دارد!  ادامه  همچنان  اجتماعی 
برادران  بسیج  اتاق  در  نبودن  قفل  از  محترم 
استفاده کرده و یکی از پرچم های این تشکل 
و  است  عاشورا  عزاداری  ایام  را که مخصوص 

کاغذ اخبار

برنامه های روزهای آتی دانشکده
دوشنبه سه شنبه  یک شنبه

ساعت  12:30 الی 14 ساعت  14 الی 18 ساعت 15

 هم اندیشی »دانشجویان با مدیران گروه های 
آموزشی و اساتید«

برگزار کننده:  شورای صنفی با همکاری 
انجمن های علمی

 مکان: تاالر شهید مطهری 

 سلسله سمینارهای »جامعه شناسان ایرانی و 
جامعه ایرانی« سمینار اول: دکتر تقی آزاد ارمکی

برگزارکننده : شورای علمی سلسله سمینارهای 
جامعه شناسان ایرانی وجامعه ایرانی  

مکان: تاالر ابن خلدون

»الی القتیل: کنکاشی در عظیم ترین اجماع بشری 
در اربعین ابا عبداهلل الحسین ع«

با حضور:

 دکتر هاشمی، دکتر جوادی یگانه و دکتر نادری

برگزارکننده:  بیسج

مکان:  تاالر شهید مطهری

که  کرد  مشخص  قطع  به طور  نمی توان  امروز 
آیا حرکتی که در سال های گذشته در زمینه ی 
نقطه ی  به  شده،  آغاز  آموزشی  سطح  ارتقای 
باالتری رسیده است یا خیر. ولی می توان عزیمت 
دیگر،  به عبارت  دید؛  به وضوح  را  حرکت  و 
مشکالت  قدری  توانسته است  دانشجو  صنف 
گروه های  از  منبعث  آموزشِی  کاستی های  و 
که  گفت  نمی توان  هنوز  اما  بکاهد،  را  آموزشی 
مناسبات  در  را  جدیدی  فصل  توانسته است 
بخوانید  آموزشی)یا  گروه  و  دانشجو  آموزشی 

 احزاب آموزشی( باز کند. 
   حرکت رو به جلوی دانشجویی را می توان حس 
کرد؛ می توان ادعا کرد که فاصله گرفته ایم از زمانی 
که دانشجویان حتی توان پرسشگری از اساتید را 
در مورد مسائل صنفی آموزشی خود نداشتند، چه 
رسد به این که وارد تعامل در این باره شوند. مثاًل 
سال  در  جامعه شناسی  علمی  انجمن  که  زمانی 
طی  که  کرد  آغاز  را  پروژه ای   91-90 تحصیلی 
آن، پرسش هایی از اساتید گروه در مورد نحوه ی 
ارزشیابی پایانی دروس طرح شده بود،  بعضی از 

بخوانید احزاب آموزشی
مسلم قامشلویان

به  ربطی  مسأله  این  که  بودند  داده  پاسخ  اساتید 
که  ندارد  دانشجویان  به  ربطی  ندارد؛  دانشجویان 
از درس روش تحقیق 2 آزمون تستی به عمل آید. 
اجتماعی  علوم  فلسفه ی  درس  وقت  استاد  حتی 
که از چهره های گفتمانی میدان فکری جامعه نیز 
محسوب می شوند، در جواب سؤاالت چنین اظهار 
است،  شده  فوت  که  بنتون  تد  که  داشتند  نظری 
ولی می توانید بروید از یان کرایب بپرسید که چرا 
چنین چیزی را در کتابش آورده است! در واقع در 
یک گفتمان این چنینی اساتید سردمداران احزابی 
منفعل که  افرادی  دانشجویان  و  قدرت هستند  پر 
باید شرایط را بدون هیچ گونه پرسش گری بپزیرند 

 تا مبادا خدشه ای به قدرت حزب وارد شود. 
که  بودیم  شاهد   9۳-92 تحصیلی  سال  در  اما    
حداقل مدیران گروه های آموزشی پای صحبت های 
ایشان  پرسش های  برابر  در  و  نشستند  دانشجویان 
در  می توانیم  که  می رسد  به نظر  و  بودند  پاسخگو 
سال تحصیلی 9۳-9۴ به طور جدی تری و با حضور 
آموزشی  گروه های  با  تعامل گری  گروه،  اساتید 
جلوی  به  رو  حرکت  همان  این  ببریم؛  به پیش  را 
عطف  نقطه ی  هنوز  که  هرچند  است،  دانشجویی 
به حساب نمی آید. از آن رو که هنوز این نگرش در 
بین برخی از اساتید وجود دارد که احساس کنند 

ابعاد آن ۳×2 متر بوده دزدیده اند. قیمت این 
پرچم معادل 80هزار تومان عنوان شده است. 
معاون فرهنگی-دانشجویی، ضمن تذکر دادن 
این  اتاق  در  قفل کردن  برای  دانشجویان  به 
موافقت  صورت  در  داشته اند  اذعان  تشکل، 
راهروی  در  می توانند  مالی-اداری  معاونت 
منتهی به اتاق بسیج دوربین نصب کنند. این 
ماجرا در حالی رخ می دهد که در هفته های 
در  دزدی  کیف  مورد  چند  هم  گذشته 
دانشکده رخ داده بود. در حال حاضر پرسش 
ناامنی در دانشکده  این همه  این است علت 
افراد   آمد  و  رفت  بر  نظارتی  چرا  و  چیست 

وجود ندارد؟ 

ارتباطات 	  علمی  انجمن  9آذر  یک شنبه  روز 
برنامه ای تحت عنوان »بررسی علل تاثیرگذار 
ایران«  سینمای  در  فیلم ها  فروش  میزان  بر 
در  و   15 ساعت  برنامه  این  می کند؛  برگزار 

سالن شریعتی برقرار خواهد شد.

کنند  تحمیل  را  استادی  دانشجویان  به  می توانند 
محسوب  آموزشی  گروه  در  هم جناحی شان  که 
فیلترینگ  می توانند  اساتید  هنوز  یا  و  می شود  
دکتری  دانشجوی  جذب  در  را  خود   شبه حزبی 
به کار گیرند و دانشجوی کارشناسی و کارشناسی 
مقطع  در  جایی  که  کنند  تهدید  را  گروه  ارشد 
به صراحت  استادی  یا  و  داشت.  نخواهد  دکتری 
کارشناسی  پایان نامه ی  راهنمایی  اگر  که  بگوید 
ارشد دانشجویی را برعهده بگیرد، این دانشجو در 

 مقطع دکتری پذیرفته نخواهد شد. 
این معضله می توان  از هر دو شق  روی،  به هر    
راه  که  داد  نشان  هم  تا  برشمرد  را  مصادیقی 
موفقی را پیش گرفته ایم و هم نشان داد که هنوز 
مناسبات  امحای  در  نوین  فصلی  به  دستیابی  تا 
درازی  راه  دانشجو،  و  آموزشی  گروه  شبه حزبی 
است  این  است  مهم  آن چه  اما  داریم.  پیش  در 
ادامه ی  در  بوده ایم.  حرکت  در  که  می دانیم  که 
با  برنامه ای  آذر  یازدهم  سه شنبه  روز  این حرکت 
عنوان هم اندیشی دانشجویان  با مدیران گروه های 
فرصتی  که  می شود  برگزار  اساتید  و  آموزشی 
تا  بود  دانشجویان خواهد  و  اساتید  برای  سودمند 
نظراتشان را در خصوص امر آموزش با یکدیگر در 

میان بگذارند. 



از  بخشی  »موسیقی« 
می رود  گمان  و  است  فرهنگ 
ضرورت  جمله  یک  همین 
و  کند  توجیه  را  آن  به  توجه 
با اقتضا به همین یک جمله به 
نظر نمی رسد درخواست برای 
موسیقی  کانون  یک  تشکیل 
در دانشکده ی علوم اجتماعی 
سازی  مسئله  و  عجیب  اقدام 
درس  دانشکده ای  در  باشد. 
سر  ترم،  هر  که  خوانیم  می 
هر کالس، هر استادی -حتی 

اینکه  بر  تاکید  با  اساتید دروس عمومی-  بعضا 
شناس،  انسان  شناس،  جامعه  دانشجویان  ما 
آینده  اجتماعی  برنامه ریزهای  و  ارتباطاتی 
اوضاع  به  تخصصی  دیدی  با  باید  و  هستیم 
جامعه نگاه کنیم، از استدالل های ناقص ما، از 
انتقادهای  از  ما،  ی  جانب دارانه  سوگیری های 
نظر  به  که  ما  اقدام  هر  از  کال  و  ما  نادرست 
ایراد  است،  ما  سوادی  کم  و  ناپختگی  روی  از 
می گیرند. نگوییم ایراد می گیرند؛ سعی می کنند 
راهنمایی کنند و راه درست را نشان دهند. راه 
تفکر جامعه شناسانه، انسان شناسانه، ارتباطاتی 
آیا  که  است  این  را. حاال سوال  ریزانه  برنامه  و 
که  نیست  سوادی  از  مهمی  بخِش  »فرهنگ« 
نباید  آیا  را تکمیل کنیم؟  آینده آن  باید در  ما 

 »فرهنگ« را شناخت و شناساند؟  
فرهنگ  است.  فرهنگ  از  قسمتی  »موسیقی« 
کرده اند،  رشد  سال  سالیاِن  که  ملت هایی 
تغییر کرده اند، دگرگون شده اند و همچنان نیز 
درحال گذار هستند. ملت هایی که برای لحظات 
خوشی خود یک نوع موسیقی ساخته اند و برای 
بخشی  موسیقی  دیگر.  نوعی  خود  غِم  لحظات 
به همین سادگی  و  است  ملل  تمام  فرهنگ  از 
ما تاکنون در دانشکده ی علوم اجتماعی از این 
بخش فرهنگ غافل بوده ایم. البته تاکنون تالش 
هایی برای توجه به »موسیقی« شده است؛ مثال 
چند سال پیش این دانشکده »کانون موسیقی« 
داشت. کانون موسیقی ای که می گویند به دالیل 
»اخالقی« بسته شد. مجوزش را گرفتند و تمام 
درسی  شناسی  انسان  دانشجویان  مثال  یا  شد. 
که  موسیقی«  شناسی  »انسان  نام  به  دارند 

همین  در  بنام  اساتید  از  یکی  فاطمی  ساسان 
زمینه آن را تدریس می کند. کالسی که با وجود 
اختیاری بودنش دانشجویان گروه انسان شناسی 
از دانشجویان گرایش های دیگر  و حتی عده ای 
دانشکده از آن استقبال می کنند زیرا هم جذاب 
به  را  فرهنگ جوامع  از  بخش هایی  و هم  است 
خوبی پیش چشم می آورد؛ اما شناخت فرهنگ 
با گذراندن واحدهای درسی دانشکده  و جامعه 
و خواندن چند کتاب به دست نمی آید. فرهنگ 

و جامعه را باید لمس کرد و به قول دکتر سهیال 
باید کف خیابان شناخت«.  را  صادقی: »جامعه 
کِف خیابان یعنی لمس مردمی که انواع  درد و 
بدبختی را تحمل می کنند اما هرسال ماه محرم 
که می شود دنبال دسته های عزاداری خیابان های 
»موسیقی  با  همراه  و  می     کنند  طی  را  شهر 

 حاال تعدادی دانشجو آمده اند 
و می خواهند در یکی از این 

زمینه های فرهنگی تالش کنند. 
می خواهند کانون موسیقی راه 

بیندازند و به این بخش از فرهنگ 
بپردازند. اگر »دانشکده اتاق 

ندارد« کالس خالی که زیاد دارد. 
این دانشجویان به همان هم راضی 
هستند. اجازه دهید موسیقی به 
عنوان بخش مهمی از فرهنگ در 
دانشکده ی علوم اجتماعی جان 

بگیرد.

عاشورایی« سوگواری می کنند. 
کِف خیابان یعنی لمس رفتاری 
عروسی  مجالس  در  مردم  که 
گروه های  از  دعوت  با  خود 
را  خوشی  لحظات  موسیقی 
برای خود رقم می زنند. جامعه 
یعنی  دیدن  خیابان  کِف  را 
تماشای بچه هایی که برای پول 
درآوردن میان ماشین ها تنبک 
می نوازند  ویلن  و  آکاردئون  و 
که  آنهایی  یا  می خوانند  آواز  و 
تاالر  پربرنامه ی  شب های  در 
وحدت دم در تاالر می نشینند به ساز زدن و آواز 
خواندن تا مردمی که هزینه ی زیادی بابت بلیط  
پرداخته اند و از تماشای یک اجرای موسیقی بر 
دهند.  قرار  خود  لطف  مورد  را  آنها  می گردند، 
جامعه را کف خیابان لمس کردن یعنی تحلیل 
رفتار مردمی که در تیپ های شخصیتی گوناگون 
خیابان های  به  پاشایی«  »مرتضی  فوت  شِب 
این  آهنگ های  خواندن  با  و  آمدند  شهرشان 
خواننده برایش سوگواری کردند. جامعه را کف 
از  را  مردم  فرهنگ  یعنی  کردن  لمس  خیابان 
نزدیک دیدن و بررسی کردن. یعنی فکر کنیم 
چرا اینگونه شد؟ چرا اینگونه می شود؟ و سوال 
دانشجویان  ما  اگر  که  اینجاست  اساسی 
کف  را  جامعه  باید  که  اجتماعی  علوم 
خیابان لمس کنیم و تحلیلش کنیم و برای 
بخش  بیندیشیم،  حلی  راه  هم  بهبودش 
نشناسیم،  را  مردم  فرهنگ  از  تاثیرگذاری 
و  باشیم  نداشته  کار  سرو  آن  با  خودمان 
حتی روی آن خط قرمز بکشیم چطور می 

 توانیم جامعه را تحلیل کنیم؟  
تعدادی  حاال  اینکه  جز  نیست  حرفی  دیگر 
این  از  یکی  در  می خواهند  و  آمده اند  دانشجو 
می خواهند  کنند.  تالش  فرهنگی  زمینه های 
از  بخش  این  به  و  بیندازند  راه  موسیقی  کانون 
ندارد«  اتاق  »دانشکده  اگر  بپردازند.  فرهنگ 
دانشجویان  این  دارد.  زیاد  که  خالی  کالس 
دهید  اجازه  هستند.  راضی  هم  همان  به 
فرهنگ  از  مهمی  بخش  عنوان  به  موسیقی 
بگیرد.  جان  اجتماعی  علوم  ی  دانشکده   در 

	دانشجوی کارشناسی پژوهشگری، عضو هیئت موسس کانون موسیقی

چرا صحبت در گوشی؟!
ادامه از صفحه ی اول

شهرهای  یا  تهرانی  پذیرفته شدگان  تعداد  بر 
بنابراین  می شود.  افزوده  پایتخت  به  نزدیک 
این افراد ساعات و روزهای بی کاری را در خانه 
در  خاطر  بدین  و  میکنند  سپری  شهرخود  و 
بطن اتفاقات و مسائل مربوط به دانشکده قرار 

نمی گیرند و مشارکتی حداقلی دارند.
فضاهایی همگانی همچون بوفه، سایت، 
کتابخانه، البی و ... می توانند به گسترش 
این  در  زیرا  کنند  کمک  عمومی  حوزه ی 
و  دانشجویان  ابتدا  که  است  اماکن  گونه 
سپس سایر افراد دانشکده می توانند به 
طرح مباحث مورد نظر خود بپردازند.  

همانگونه که در سطور باال در باب ضرب المثل 
انگشت  ناخن  جز  من  پشت  نخارد  »کس 
تکرار می کنم؛  باز هم  فرسایی شد  قلم  من« 
دانشجویان  جز  کسی  را  عمومی  حوزه ی 
پس  بخشد.  رونق  و  کند  تقویت  نمی تواند 
باید چشم به هیچکس دیگری  ندوخته 
و فقط کافیست تا صحبت های درگوشی 
به  دوطرفه  پچ پچی  از   را  خودمان 

گفتوگویی چند نفره بدل کنیم.

 اساتید هم گروهی هستند که نباید از نقش 
تعیین کننده شان غافل شد. حضور اساتید 
در  آنها  شرکت  و  عمومی  فضاهای  در 

فعالیت و گپ های دانشجویی به برطرف 
دانش آموخته-استاد کمک  شدن شکاف 
خواهد کرد. با وجود آنکه دانشجویان در هویت 
بخشیدن به حوزه ی عمومی پیشگام هستند 
)فضاهایی که در ابتدا مسئوالن ایجاد می کنند 
اما دانشجویان حیات را در آن می دمند( اما به 
هر  حضور  از  ناگزیر  هم  مسئوالن  زمان  مرور 
چند کوتاه در این حوزه خواهند بود. مسئوالن 

کنونی قطعاً همانگونه که تا به حال شاهد آن 
هر چند  تحوالتی  تا  بوده ایم درصدد هستند 
اولویت ها  دانشجویان  اما  نمایند  ایجاد  جزئی 
که  را  آنچه  یا  و  می دانند  دیگر  چیزهایی  را 
طلب می کنند از منظر مسئولین بسیار دور 
از  خارج  گفتوگو  قطعاً  است،  اجرا  غیرقابل  و 
توانست  خواهد  بهتر  و خشک  رسمی  قالبی 
از  مسئوالن  و  دانشجویان  گروه  دو  فهم  به 
عمومی  حوزه ی  شاید  و  کند  کمک  یکدیگر 
بتواند  چنین کارکردی داشته باشد، البته در 

دراز مدت.
از  بتوانیم  باید  دانشجویان  ما  پایان  در 
مثابه  به  دانشگاه  رسمی  غیر  فضاهای 
یک رسانه ی داخلی استفاده نماییم و در 
فضایی که برای هر چیز کوچک به مجوز 
قانون  گذاشتن  پا  زیر  بدون  است  نیاز 
مطالبات خود را پیگیری کنیم و از انفعال 
به در آییم؛ فقط کافی است تا حرف های 
درگوشی را کنار بگذاریم و فقط به فعالیت 
هر  یا  و  تشکل  انجمن،  که  اتاق هایی  در 
محصور  می شوند  خوانده  دیگری  چیز 
بگذاریم  عمومی  عرصه ی  به  پا  و  نشده 
به  دوباره  جانی  گفتن  سخن  بلندتر  با  و 

فضای دانشگاهی بدهیم.

 با وجود آنکه دانشجویان 
در هویت بخشیدن به حوزه 
ی عمومی پیشگام هستند 

)فضاهایی که در ابتدا مسئوالن 
ایجاد می کنند اما دانشجویان 

حیات را در آن می دمند( اما به 
مرور زمان مسئوالن هم ناگزیر 
از حضور هر چند کوتاه در این 

حوزه خواهند بود.

در ستایش کنشگری
ادامه از صفحه ی اول

رخوتی که در دانشگاه ایجاد 
شده و بی ارزش کردن فعالیت 
گروهی باعث گردیده که رغبت 
دانشجویان تازه وارد به فضای 

عمومی دانشگاه به انجام 
فعالیت گروهی و احیای حوزه 
عمومی در دانشگاه کم شود.

خواست  نمایان گر  صنفی  شورای  بازگشایی 
دانشکده  تغییر در فضای  ایجاد  برای  عمومی 
خواست  وجود  با  میان  این  در  اما  بود. 
افتتاح  و  مسیر  این  ادامه  برای  دانشجویان 
پنهان  و  پیدا  نیرویی  دانشجویی  کانون های 
محقق  دانشجویان  خواست  نمی خواهد، 
فضای  به  تشکل ها  و  کانون ها  بازگشت  شود. 
دانشجویی  نشریات  کار  رونق  و  دانشکده 
فضای  که  شد  خواهد  سبب  دانشکده،  در 

 عمومی هم تغییراتی را به خود ببیند. 
شاید این سخن تکراری به نظر بیاید ولی اینجا 
علوم اجتماعی است، مجرای تنفسی دانشجویان 
در  عمومی  حوزه  اگر  است،  عمومی  حوزه 
تعالی  و  گفتگو  امکان  شود،  تعطیل  دانشکده 
در بین دانشجویان از بین می رود. کنشگری 
عنصر ذاتی اصحاب علوم اجتماعی است. 
کنشگری  امکان  اگر  که  پیداست  ناگفته 
نداشته  وجود  دانشجویان  برای  گفتگو  و 
پژوهشگران  برای  تحلیل  ضعف  باشد، 
به  آینده به وجود خواهد آمد. کنشگری 

نشاط  و  پویایی  موجب  آن  از  نوعی  هر 
در فضای عمومی دانشکده می شود و در 

 محیطیپویا، امکان رشد فراهم می شود. 
گوناگون  طرق  به  گذشته  سال های  در 
شد  تالش  و  سلب  فضا  شدن  پویا  امکان 

از  شود.  گرفته  دانشجو  از  کنشگری  تا 
لغو  تا  آموزشی،  جهت دار  برنامه ریزی های 
دانشجویی-  فضای  در  تعلیق ها  و  مجوزها 
فرهنگی که گریبان همه ی تشکل ها را گرفت 
دانشجویان،  محرومیت های  طور  همین  و 
بودند که هزینه کنشگری  ابزارهایی  و  عوامل 
موجب  و  کردند  زیاد  را  دانشگاه  فضای  در 

 قطع شریان های حیاتی دانشگاه شدند. 
اگرچه حتی احساس می شود که این حرف ها 

شعار است و با واقعیت فاصله دارد، اما به نظر 
می رسد باید گفت که امروز راه برون رفت از 
دانشجویان  رویکردهای  اصالح  موجود  وضع 
اصالح  برای  مسئوالن  به  فشار  و  سویی  از 
با  باید  دانشجویان  است.  آکادمی  ساختار 
حضور  و  تجربه اندوزی  کنشگری،  مطالعه، 
وضع  تحلیل  در  را  خود  توان  میدان،  در 
برای  آکادمیک  گفتمانی  ایجاد  و  موجود 
و  کنند  افزون  اجتماعی  ساختارهای  نقد 
را  دانشکده  مسئوالن   بتوانند  باید  طرفی  از 
نحوی  به  را  موجود  ساختار  که  کنند  مجاب 
همه  برای  کنش  امکان  که  کند  اصالح 

 گروه ها و سلیقه ها وجود داشته باشد. 
در این میان نباید فراموش کرد که آن چیزی 
که موجب حرکت در فضای دانشجویی است، 
و حمایت  سلیقه ها  و  عقاید  در  تکثر  پذیرش 
همراهی  است.  رقیب  گفتمان  ایجاد  از 
حرکت  از  حمایت  در  رقیب  گفتمان های 
از  فارغ  صنفی  کنش  می شود.  نمایان  صنفی 
حوزه  دوام  و  قوام  باعث  سیاسی  رویکردهای 

عمومی دانشگاه می شود.

 موسیقی بخشی از فرهنگ است؛
 اجازه دهید جان بگیرد

بهار کدخدازاده *


