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نشریه سپیدار |  ارگان رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران  | شماره 151 |  مدیر مسئول: علی طلوعی | سردبیر: علیرضا اکبری دستجردی، فرزانه باطنی  |   یکشنبه 5 آبان 98

پشت صفحه پشت صفحه

علی شاسواری | کارشناسی مهندسی معدن 

تحلیلی بر ادبیات ضد جنگ در سینمای ایران وجهان

ســال های زیــادی از هبــوط جانشــین خداونــد، بــه 
ــه  ــذرد و همان گون ــا می گ ــافلین جهان ه اسفل الس
تاکنــون  کردنــد،  پیش گویــی  فرشــتگان  کــه 
خون هــای بســیاری بــر زمیــن جــاری شــده 
ــون  ــای خ ــن قطره ه ــم، از اولی ــایه ظل ــت. س اس
ــای  ــرد. جنگ ه ــترش ک ــه گس ــروع ب ــل ش هابی
ــخ  ســختی درگرفــت، حتــی طبــق اســاطیر و تاری
مقــدس، نــژاد آدم بــا دیگــر نژادهــا نیــز نبردهــای 
خونینــی را پشــت ســر گذاشــته اســت. موجوداتــی 
ــنوید! دوره ای  ــان نمی ش ــی از ایش ــر نام ــه دیگ ک
از زمــان، جهــان آن قــدر در تاریکــی فرورفتــه بــود 
ــت؛  ــود داش ــی وج ــرای رهای ــک راه ب ــا ی ــه تنه ک
ــاده و  ــم م ــه عال ــهمگین ک ــزرگ و س ــی ب طوفان
دخــان را تمامــاً از پلیدی هــا تطهیــر کنــد. طوفــان 
نــوح! به جــز کســانی کــه در کشــتی بودنــد، گــروه 
ــوازی  ــرزمین م ــد. در س ــان یافتن ــز ام ــری نی دیگ
ــپ  ــام الم ــا ن ــه ب ــه ای ک ــدای قل ــر بلن ــی، ب دخان
مشــهور اســت، ابلیــس و شــیاطین پیشــکارش بــه 
اذن خداونــد، امــان داده  شــدند تــا ایــن ســرآغازی 
ــر دوره دوم جنگ هــای حــق و باطــل کــه  باشــد ب
ــیاطین  ــل ش ــد مقاب ــی و پیروانشــان بای ــاء اله انبی
انــس، در دوراهــی ســعادت و شــقاوت به صــف 
ــا  ــه برپ ــکوهی ک ــای باش ــه تمدن ه ــتند. چ بایس
شــد و ســپس فروریخــت. چــه قوم هایــی کــه 
برتــری یافتنــد امــا در آخــر نفریــن شــدند و 
چــه عذاب هایــی کــه حتــی پیامبــران نیــز اجــازه 
ــم و دو  ــد، دو پرچ ــتند! دو مقص ــش را نداش دیدن
لشــگر... در ایــن داســتان ها، شــخصیت خاکســتری 
معنایــی نــدارد. بــا تولــد رحمــت للعالمیــن، ســنت 
عــذاب الهــی تغییــر کــرد و دیگــر از جنــس طوفــان 
ــه  ــد ب ــن بای ــه ظالمی ــود؛ بلک ــرزه و... نب و زمین ل
ــگ، بخــش  ــد و جن ــن بخورن ــن زمی دســت مومنی
عمــده ای از ادبیــات قــرآن اســت کــه ایــن جنــگ 
طبــق آیــه 39 ســوره انفــال تــا رفــع کامــل فتنــه 
از عالــم بایــد ادامــه پیــدا کنــد. جنــگ جنــگ تــا 
ــور  ــاً وارد ن ــان تمام ــا جه ــم! ت ــم از عال ــع ظل رف

ــه خــدا برســد. بشــود و ب
ــگاه  ــگ ن ــه جن ــه کلم ــه ب ــر ک ــن منظ ــر از ای اگ
ــای ای از جنــس  ــی اســت. زیب ــم، کلمــه زیبای کنی
شــلمچه!  جنــس  از  بــدر،  جنــس  از  کربــا، 
شــلمچه ای کــه درطــی ســال، هــزاران زائــر بــرای 
ــد؛  ــدس می رون ــکان مق ــن م ــه ای ــر روح ب تطهی
امــا ایــن کلمــه در فرهنــگ لغــات صفــوف باطــل، 
ــی و  ــی قدرت طلب ــه در پ ــیاهی دارد ک ــای س معن
ــد  ــه بن ــرای ب ــواران ب ــان خ ــی های جه لشکرکش
کشــیدن انســانیت، ایــن معنــای ســیاه را بــه 
ــگ  ــه اســت. ســیاهی ای از جنــس جن خــود گرفت
جهانــی اول، از جنــس ِورِدن، از جنــس ســوم 
ــه  )somme(، ســوومی کــه برخــاف شــلمچه، ب
ــروف  ــباح مع ــرزمین اش ــده و س ــه نفرین ش منطق
ــا  ــن دو جنــگ، از زمیــن ت ــه ای شــده  اســت. فاصل
آســمان اســت. در ایــن جنــگ، زخمی هایــش 
ــه  ــتان ب ــده از بیمارس ــای قطع ش ــت و پ ــا دس ب
شــوق جبهــه فــرار می کننــد و در آن جنــگ 
ــد  ــلیک می کنن ــود ش ــه خ ــه ب ــربازانش، عامدان س
تــا از جبهــه بــه بیمارســتان فــراری شــوند. امــروز 
یــک بیمــاری در میــان مــا شــروع بــه رشــد کــرده 
ــد  ــال دارد. می توان ــه دنب ــدی را ب ــات ب ــه اتفاق ک
ِوتَِرن هــای آمریکایــِی در ویتنــام را کــه در اوج 
 LSD یــاس فلســفی و پشــیمانی، بــه ماری جوانــا و
ــوریه  ــا در س ــرم م ــان ح ــا مدافع ــد را ب ــاه بردن پن
ــک  ــد ی ــعارش می توان ــی ش ــا حت ــد، ی ــی کن یک

ــک  ــاند. ی ــدرت بنش ــند ق ــر مس ــور را ب رئیس جمه
ــاً  ــه اتفاق ــگ ک ــد جن ــام ض ــه ن ــی ب ــروس واردات وی
ــده  ــل ش ــا تبدی ــتفاده جنگ طلب ه ــزار سوءاس ــه اب ب
اســت. آمریــکا بــا ماجــرای کشــتی لوســیتانیا جنــگ 
ــی  ــر جنــگ جهان ــا ماجــرای پرل هارب ــی اول، ب جهان
ــی  ــو حضــور نظام ــای دوقل ــا ماجــرای برج ه دوم و ب
ــیا را  ــرق آس ــوب ش ــارس و جن ــج ف ــه خلی در منطق
ــه هــر جنگــی  ــه هنــگام ورود ب ــاز کــرد. غــرب ب آغ
بــه ســمت الگــوی ســینمای جنــگ مــی رود و هنــگام 
ــه ســمت ســینمای  ــا بعــدازآن، ب خــروج از جنــگ ی
ضدجنــگ. جالــب اســت درســت بعــد از پایــان 
ــی  ــرای هم نوای ــکا ب ــینمای آمری ــام، س ــگ ویتن جن
ــز آزاد  ــی و نی ــه سیاســت های جنگ ــن ب ــا معترضی ب
شــدن انــرژی اعتراضــی، بــا فیلم هایــی نظیــر:» 
 The Deer Hunter، casualties of war،
 Born on the Fourth of July، Platoon،
 Full Metal Jacket و   Southern Comfort
ــای بازگشــته  ــا ِوتَِرن ه ــرباز ی ــتقبال کهنه س ــه اس «ب
از جنــگ مــی رود و در ادامــه آنهــا را تحــت ُمدهــای 
از: موســیقی،  خودویرانگــر شــامل نــوع خاصــی 
ــه  ــه و... از جامع ــیله نقلی ــدر، وس ــش، موادمخ پوش
بــرای  مواقــع ضــروری  در  امــا  طــرد می کنــد؛ 
نفرت زدایــی از ســندروم ضدجنــگ و میــل پیــدا 
لشکرکشــی هایش  از  جنــگ،  بــه  مــردم  کــردن 
ــد  ــاد می کن ــدس ی ــاع مق ــوان دف ــا عن ــه ای ب به گون
نظیــر:»  فیلم هایــی  می گویــد!  فتــح  روایــت  و 
و   Hacksaw Ridge، American Sniper

»Saving Private Ryan
ــا یــک ســری دزدان  در عــوض مــا هــم در کشــور ب
ــاع  ــال دف ــج 8 س ــه گن ــتیم ک ــرو هس ــی روب دریای
ــن  ــد. ای ــا می ریزن ــه دری ــد و ب ــدس را می رباین مق
بامهــارت حیرت انگیزشــان در  قمــاش نفت خــور، 
اسکی ســواری از آثــار غربــی مثــل: »در جبهــه غــرب 
ــن  ــلحه« و همچنی ــا اس ــت«، »وداع ب ــری نیس خب
 »Pink Floyd – The Wall« نظیــر فیلم هایــی 
کــه مانیفســت ایــن جریــان اســت، فیلــم ضدجنــگ 
می ســازند. فیلمــی مثــل »50 قــدم آخــر«، ملکــه و 
ــی اســت  ــل«! ایــن در حال ــا وســترن جنگــی »دوئ ی
کــه فیلم ســازان و سوپراســتارهای غــرب بــه هنــگام 
جنــگ، یونیفــورم نظامــی بــه تــن می کردنــد و حتــی 
کشــته می دادنــد، چــه در عملیــات و چــه در تبلیغات 
جنــگ؛ ولــی انقــاب اســامی هیــچ گاه چنیــن توقعی 
ــا  ــش ماری ــال اری ــر امث ــت. اگ ــش نداش از هنرمندان
ــد  ــان رونال ــا ج ــوی و ی ــت همینگ ــارک، ارنس ریم
تالکیــن ضدجنــگ می نویســند، چــون خــود ســرباز 
جنــگ جهانــی اول و شــاهد پوچــی و تلخی هــای آن 
بودنــد؛ امــا جماعــت کافه انتلکتوئــل وطنــی بــا چــه 
جرئتــی بــه گنــج گران بهــای دفــاع مقــدس دســتبرد 
میزنــد و گســتاخانه ایدئولــوژی انقــاب را بــه چالــش 

می کشــد؟
جــان  بــر  ذره ذره  آن قــدر  ضدجنــگ  بیمــاری 
ــب  ــگان رســوخ کــرده کــه عــده ای فری ــت و نخب مل
ــد و اگــر  ــا را دوســت می دارن ــد کــه همــه، م خوردن
ایــن بیمــاری درمــان نشــود به جایــی می رســیم 
کــه بــا مــا جنــگ می کننــد، ولــی مــا صلــح 
ــح  ــدای صل ــا ن ــا م ــد ام ــا می جنگن ــا م ــم. ب می کنی
خلــق  برجــام  نظیــر  شــاهکارهایی  و  می دهیــم 
ــدی  ــای هلن ــی کاه آبی ه ــگ یعن ــود. ضدجن می ش
ســازمان ملل کــه بــه بهانــه صلــح، مســلمانان بوســنی 
ــاع را  ــهر بی دف ــپس ش ــد و س ــاح کردن ــع س را خل
بــه وحــوش صــرب تحویــل دادنــد تا ســاخی شــوند. 
ــه در ســوریه  ــی کاه ســفیدهایی ک ــگ یعن ضــد جن

بــا داعــش همــکاری می کردنــد؛ یعنــی پســر 
کوچولــو و مــرد چاقــی کــه هیروشــیما و ناکازاکــی 
را در آغــوش گرمشــان کشــیدند. ضدجنــگ یعنــی 
ــمندان،  ــرور دانش ــی ت ــر، یعن ــرواز 655 ایران ای پ
یعنــی تحریــم ملتــی تروریســت! ضدجنــگ یعنــی 
بمب هــای فرانســوی و انگلیســی بــر ســر کــودکان 
گرســنه یمــن، یعنــی شــیمیایی آلمانــی روی ســر 
مــا! ضدجنــگ خاصــه می شــود در تظاهــرات 
ــل جشــنواره  ــی مث ــا فســتیوال کثیف ــی و ی گوگول
ــزه  ــای جای ــود اعط ــح Woodstock! می ش صل
ــگ ســان  ــه آن ــت( ب ــرع دینامی ــل )مخت ــح نوب صل
 ... میانمــار  خون خــوار  نخســت وزیر  ســوچی، 
بلــه! ضدجنــگ یعنــی مــدال و قهرمــان ســازی از 

ــلیم. ــبان تس کاس
جنــگ بــزرگ دوران مــا خیــل وقت اســت کــه آغاز 
شــده درحالی کــه مــا در خــواب بــه ســر می بردیــم؛ 
ــه ســراغمان آمــده چــه  ــد! ب امــا دشــمن نمی خواب
بخواهیــم و چــه نخواهیــم. »َوَل یََزالُــوَن یَُقاتُِلونَُکــْم 
وُکــْم َعــن ِدیِنُکــْم إِِن اْســَتَطاُعوا« همــواره  َحَتّــی یَُرُدّ
بــا شــما پیــکار می کننــد تــا شــما را مرتــد کننــد. 
ــی  ــاری َحّت ــوُد َو ل النَّص ــَک الَیه ــی َعن ــن تَرض »لَ
ــید  ــد کش ــت نخواهن ــما دس ــم« از ش ــَع ِملََّتُه ِب تَتَّ
تــا بــه آییــن آنــان درآییــد. ســرخم کــردن مقابــل 
ظلــم و اســتکبار بــه بهانــه صلــح، انتهایــی نــدارد تا 
اینکــه بــه بنــد کشــیده شــویم. شــاید روزی برســد 
کــه شــجاعت و شــرافت مــا از بیــن بــرود، زمانــی 
کــه مظلومــان را رهــا کنیــم و بیعتمــان را بشــکنیم 
ــا  ــان زوزه گرگ ه ــت! زم ــروز نیس ــی آن روز، ام ول
و ســپرهای شکســته، زمانــی کــه انقــاب اســامی 
درحــال نابــودی اســت؛ ولــی آن روز، امروز نیســت! 
ــن  ــر زمی ــا ب ــون م ــای خ ــن قطره ه آن روز، آخری
ــرای  ریختــه شــده اســت. امــروز مــا می جنگیــم! ب

ــا. ــام جنگ ه ــه تم ــان دادن ب پای
ــا  ــت و ت ــارزه هس ــت مب ــر هس ــرک و کف ــا ش »ت
ــهر و  ــر ش ــر س ــا ب ــا هســتیم! م ــارزه هســت م مب
مملکــت باکســی دعــوا نداریــم، مــا تصمیــم داریــم 
ــت و  ــع کرام ــل رفی ــر قل ــه ال اهلل را ب ــم ل ال پرچ

ــم...« ــزاز درآوری ــه اهت ــواری ب بزرگ

کاری نکنید که بگویم 
ون کنند! شمارا بیر

شنود علوم 
انسانی!



شنود علوم 
انسانی!
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نقدی بر وضعیت علوم انسانی در ایران

و  پیشــرفته ترین  مهم تریــن،  از  یکــی  به عنــوان  ایــران 
ــامی،  ــدن اس ــم در دورۀ اوج تم ــد عل ــز تولی ــن مراک معتبرتری
از جایــگاه درخشــانی به خصــوص در زمینــۀ علــوم انســانی 
برخــوردار بــوده اســت. بســیاری از دانشــگاه های معتبــر جهانــی، 
در ایــران قــرار داشــتند و اندیشــمندان، فاســفه، حکمــاء و 
ــری و  ــوم بش ــف عل ــای مختل ــادی در زمینه ه ــردازان زی نظریه پ
ــان ظهــور  ــان ایرانی ــوم اجتماعــی و انســانی از می ــژه در عل به وی
ــی  ــای تمام ــوان زیربن ــانی، به عن ــوم انس ــه عل ــد؛ چراک کرده ان
علــوم تجربــی و فنــی موردتوجــه قــرار می گرفــت و برایــن 
ــز در  ــی نی ــی و فن ــوم ریاضــی، تجرب ــغ در عل ــر نواب اســاس اکث
ــان  ــد. باگذشــت زم ــوم انســانی می پرداختن ــه اصــول عل ــدا ب ابت
ــی  ــی علم ــال آن عقب ماندگ ــه دنب ــامی و ب ــدن اس ــول تم و اف
و صنعتــی از تمــدن غربــی، رشــته های علــوم انســانی در ایــران 
ــس از  ــه پ ــه ای ک ــد. به گون ــت خــود را از دســت دادن ــز اهمی نی
ــم نگریســته نمی شــد. از  ــوان عل ــن رشــته ها به عن ــه ای ــی ب مدت
ســوی دیگــر، بــا گســترش اهمیــت دانــِش کاربــردی و توســعه ای 
ــی  ــی و تجرب ــاد فن ــران، ابع ــه ای ــم ب ــوذ مدرنیس ــرب و نف در غ
ــه ورزی در  ــت و اندیش ــرار گرف ــتری ق ــه بیش ــوم موردتوج عل
علــوم انســانی بــه ســبب عــدم امــکان انتــاج دانــش یــا فنــاوری 

ــت. ــّزل یاف ــی، تن صنعت
ــد شــنود شــاعرانه از طبیعــت  ــه گفتــه یکــی از فاســفه، »بای ب
داشــت«. ایــن حقیقتــی اســت کــه در میــان گذشــتگان مشــهود 
ــاعرانه تری از  ــنود ش ــان ش ــه آن ــد ک ــر می آی ــه نظ ــت و ب اس
ــا علمشــان  طبیعــت داشــتند، یعنــی شــعر، احســاس و عشــق ب
عجیــن بــود، بیــن دانــش نظــری و عملــی و زیســت جهانشــان 
ــد  ــازه ای ایــن پیون ــود؛ امــا پــس از گذشــت ب پیونــدی برقــرار ب
ــه  ــه قابل توج ــی ترجم ــر طای ــه، عص ــرای نمون ــد. ب ــع ش قط
اســت کــه منتــج بــه خاقیــت نیــز  شــد؛ ولــی در مقطعــی ایــن 
ــه  خاقیــت متوقــف شــده و صاحبــان قــدرت توجــه کمتــری ب
ــد. ــوآوری، خاقیــت، بداعــت و نواندیشــی نشــان دادن تفکــر، ن

امــروزه علــوم انســانی به عنــوان جهــت دهنــده، فکرســاز و 
ــده  ــاخته ش ــه ش ــت جامع ــد حرک ــیر و مقص ــدۀ مس تعیین کنن
اســت علــوم انســانی عهــده دار تعالــی بعــد فکــری، ذهنــی، روانی 
ــه  ــان و جامع ــه انس ــمه ای ک ــت، سرچش ــه اس ــوی جامع و معن

انســانی را بــه رشــد و کمــال می رســاند؛ امــا درصورتی کــه 
ــهری  ــرد، آرمان ش ــرار گی ــه ق ــخت افزاری موردتوج ــد س ــا بع تنه
خواهیــم ســاخت بــدون زیربنــای تحــولت و دللت هــای انســانی. 
ــوازی تحــولت  ــه م ــل ب ــوم انســانی حداق ــه عل بایســته اســت ک
ــن  ــر ای ــد. در غی ــدا کن ــا پی ــعه ای، اعت ــاوری و توس ــی، فن علم
ــزاری  ــای اب ــدای ارزش ه ــه ف ــی جامع ــای حقیق ــورت ارزش ه ص
ــع  ــفانه در جوام ــه متأس ــد ک ــن ش ــگاه چنی ــر ن ــود و اگ می ش
ــی  ــزاری جایگاه ــوم اب ــت، عل ــایع اس ــیار ش ــعه بس درحال توس
بالتــر از علــوم انســانی پیــدا می کننــد و درنتیجــه خــرد ابــزاری 
انســان را به عنــوان یــک شــی، از خــود فرامــوش و بیگانــه 
می کنــد تــا جایــی کــه تمام وقــت و نیرویــش را در جهــت 
ــرف  ــی و ...ص ــاوری، عمران ــی، فن ــعه علم ــریع تر توس ــه س هرچ
می کنــد و از کیفیــت دور می شــود. غافــل از این کــه وجــه 
ــام مجــات  ــار و ارق ــد، آم ــا در ســاختمان های بلن ــی را تنه تمدن
ــا  ــه را ب ــانی جامع ــوم انس ــه عل ــی ب ــد. بی توجه ــوان دی نمی ت
ــتی از  ــه درک درس ــد، چراک ــه می کن ــی مواج ــات مختلف معض
ــرای  ــگری ب ــوم کنش ــدارد و مفه ــود ن ــی وج ــای اجتماع پدیده ه

ــون شــده اســت. ــن مســئله دگرگ حــل ای
ــران حــدوداً  ــه در ای ــوی ای اســت ک ــاد اجتماعــي ق دانشــگاه، نه
قدمتــی هشتادســاله دارد. ایــن نهــاد در مراحــل اولیــه خــود بــراي 
مــدت زیــادی تنهــا داراي فعالیت هــای آموزشــي بــود و مأموریــت 
توزیــع و اشــاعه را بــر عهــده داشــت. »اتــز کویتــز« نشــان داد کــه 
براســاس دینامیــک درونــي دانشــگاه و اثــرات دنیــاي بیــرون بــر 
ــک  ــاب آکادمی ــش، دو انق ــک دان ــتم آکادمی ــاختارهاي سیس س
ــوع پیوســته اســت. انقــاب آکادمیــک نخســت  ــه وق ــان ب درجه
ــاد کــه طــي آن  ــرن 19 در کشــور آلمــان اتفــاق افت در اواخــر ق
ــای  ــي، در فعالیت ه ــای آموزش ــر فعالیت ه ــاوه ب ــگاه ها ع دانش
تحقیقاتــي نیــز فعــال شــدند و عــاوه بــر مأموریــت توزیــع دانش، 
ــد  ــد. در فرآین ــده گرفتن ــر عه ــز ب ــش را نی ــد دان ــت تولی مأموری
ــوآوري  ــت ن ــده دار مأموری ــا عه ــگاه ها نه تنه ــاب دوم، دانش انق
ــي شــدند؛  ــک و در نتیجــه توســعه اقتصــادي و اجتماع تکنولوژی
ــه آمــوزش ســازمان )آمــوزش کارآفرینــي(  بلکــه آمــوزش فــرد ب
ــون در  ــل شــد. اکن ــي تبدی ــق گروه ــه تحقی ــردي ب ــق ف و تحقی
ــن رکــن نظــام  ــوان مهم تری آســتانه هــزاره ســوم، دانشــگاه به عن
آموزشــي کشــور در ایجــاد توســعه علمــي، نقــش حیاتــی و 
ــا  عملکــرد منظــم و مســئولنه، عــاوه  مهمــی  را ایفــا کنــد و ب
برکمــک بــه توســعه صنعتــي کشــور، امنیــت عمومــي جامعــه را 

نیــز فراهــم نمایــد.
ــبت  ــی در نس ــوص وقت ــا، بخص ــای م ــه تصمیم ه ــت ک ازاین جه
بــا جامعــه شــکل می گیرنــد، معمــولً سلســه وار و دنبالــه دار 
هســتند  و ازآنجاکــه هــر دانــش ابــزاری نیــاز دارد تــا فلســفه ای 

ــوم  ــد، عل ــته باش ــه آن داش ــدف جامع ــاس ه ــر اس ــخص ب مش
ــد در زمینه هــای مختلــف حتــی رشــد صنعــت و  انســانی می توان
کشــاورزی و ... نیــز کمــک کنــد؛ چراکــه تحقیقــات علــوم انســانی 
ــای کان نیســت. از روان شناســی  فقــط شــامل سیاســت در معن
صنعتــی بــرای بررســی روحیــه کارگــران در محیــط کار و علــوم 
ــا آســیب های اجتماعــی و مدیریــت آمــوزش  ارتباطــات گرفتــه ت
عالــی از مهم تریــن مباحــث علــوم انســانی هســتند و بــا اطمینــان 
ــوری در  ــش مح ــانی نق ــوم انس ــته های عل ــت رش ــوان گف می ت
ــت و  ــا تعییــن هــدف، اولوی ــه ب ــد ک حــل مشــکات کشــور دارن
راهبــرد محقــق می شــود. بــرای نمونــه قبــل از اینکــه نیــازی بــه 
صناعــت کشــاورزی یــا پزشــکی داشــته باشــیم، بایــد بدانیــم کــه 
ایــن صناعت هــا را بــرای اهدافــی همچــون خودکفایــی و ســامت 
ــم کــه  ــم داری ــام فلســفه عل ــه ن ــروزه رشــته ای ب ــم. ام می خواهی

بــا همیــن رویکــرد تعریــف شــده اســت.
ــد  ــوم انســانی نمي توانن متأســفانه فارغ التحصیــان رشــته های عل
هماننــد رشــته هاي فنــي و مهندســي مســتقیماً در جریــان 
ــد. حــدود 60 درصــد از دانشــجویان کشــور  ــرار گیرن ــازار کار ق ب
در رشتـــه هاي علــوم انســانی مشـــغول بـــه تحصـــیل هستـــند و 
طبیعـتاً ایـن نیـروي عظـیم انساني بـه کار و اشتغـال نیـاز دارنـد.

رکــود اشــتغال و تــورم آموزشــي را می تــوان در طراحــي اشــتباه 
ــي  ــام آموزش ــاماني نظ ــاني، نابس ــزي انس ــاي برنامه ری تکنیک ه
ــي  ــت کیف ــي اف ــرد. از طرف ــت وجو ک ــادي جس ــورد اقتص و رک
ــد  ــز بیش ازح ــانی، تمرک ــوم انس ــوزش عل ــژه آم ــا به وی آموزش ه
در  دانشــجو  مطالعــه  بــدون  جــذب  تهــران،  در  دانشــگاه ها 
کیفــي  و  کمــي  تناســب  عــدم  انســاني،  علــوم  رشــته هاي 
ــا نیازهــاي کشــور، موجــب اختــال در جــذب  فارغ التحصیــان ب
و توزیــع فارغ التحصیــان علــوم انســاني در بــازار کار شــده اســت.

داشــتن  جامعــه،  در  موجــود  نگرش هــای  اصــاح  البتــه 
ــر پژوهــش محــوری در  ــد ب ــال، تأکی ــادی و فع ــای انتق رویکرده
ــور،  ــردی و جامعه مح ــای کارب ــۀ پژوهش ه ــانی و ارائ ــوم انس عل
گســترش ارتباطــات داخلــی و بین المللــی مراکــز پژوهشــی، 
تقدیــر از برگزیــدگان علمــی و تقویــت همایش هایــی ماننــد 
فارابــی و ابوریحــان، حمایــت از مقــالت، پایان نامه هــا و آثــار 
علمــی کــه بــه تولیــد دانــش و نظریه پــردازی پرداخته انــد، 
ــرای حــل معضــات  ــوان ب ــی اســت کــه می ت ــه راهکارهای ازجمل
علــوم انســانی ارائــه داد. یقینــاً نــه فقــط رشــته های علــوم 
ــه  ــردی در جامع ــد کارب ــر نتوان ــته ای اگ ــر رش ــه ه ــانی بلک انس
ــه ی  ــرژی و هزین ــن ان ــدر رفت ــب ه ــاً موج ــد، صرف ــته باش داش

ــود. ــردم می ش ــور و م ــرای کش ــف ب مضاع

متأسفانه 
فارغ التحصيالن 
رشته های علوم 

انسانی نمي توانند 
همانند رشته هاي 

فني و مهندسي 
مستقيماً در جريان 

بازار كار قرار گيرند. 
حدود ۶۰ درصد از 
دانشجويان كشور 

در رشتـه هاي علوم 
انسانی مشـغول بـه 

تحصـيل هستـند و 
طبيعـتاً ايـن نيـروي 
عظـيم انساني بـه 

كار و اشتغـال نيـاز 
دارنـد.

ركود اشتغال و 
تورم آموزشي را 

می توان در طراحي 
اشتباه تكنيك هاي 

برنامه ريزي انساني، 
نابساماني نظام 
آموزشي و ركورد 

اقتصادي جست وجو 
كرد.

ــس  ــد پ ــاز ش ــی آغ ــعه ی سیاس ــعار توس ــا ش ــی ب دوره ی خاتم
انتظــار بجایــی بــود تــا جنبــش دانشــجویی هــم اهمیــت 
پیــدا کنــد. ســخنرانی ســالنه رئیس جمهــور در  مضاعفــی 
دانشــگاه هــم از همیــن دوره مرســوم شــد. خاتمــی بــرای ابــداع 
ــعارهای  ــمتی از ش ــا قس ــود ت ــن ب ــال ای ــه دنب ــت ب ــن حرک ای
ــه »فضــای روشــنفکری و  انتخاباتــی اش را حــول محــور توجــه ب
ــرای  ــا هــم ب ــه گوی ــد. شــروعی ک ــی کن قشــر دانشــجو« عملیات
ــرهایی  ــد از خــودش، دردس ــران بع ــرای هم فک ــم ب خــودش و ه
را بــه دنبــال داشــت کــه از کنتــرل خودشــان هــم خــارج شــد. 
لزم اســت ایــن روزهــا برخــی از اتفاقــات دانشــگاه تهــران را از دل 
تاریــخ بیــرون بکشــیم چراکــه ممکــن اســت برخــی دانشــجویان 
حافظــه ی تاریخــی خوبــی نســبت بــه بعضــی »جریانــات خــاص« 
نداشــته باشــند! خاتمــی در مضمــون ســخنرانی های ســال 
ــوری اش  ــت جمه ــای ریاس ــنگر روزه ــن س ــوان آخری 83 به عن
ــی از  ــه بعض ــرد. به طوری ک ــاد ک ــی را ایج ــرات قابل توجه تغیی
حرف هایــش بــه مــذاق کیهــان هــم خــوش می آمــد و تیتــر یــک 
روزنامــه می شــد! دیگــر خبــری از جمــات گوهــر بــاری همچــون 
»ضدیــت بــا لیبرالیســم نوعــی فاشیســم محســوب می شــود« در 
ــی از  ــال 83 گروه ــم روز دانشــجوی س ــود. در مراس دانشــگاه نب
دانشــجویان »هــو هــو« کنــان و بــا برخــی فحاشــی های کودکانــه 
مانــع ســخنرانی اش شــدند. کســانی کــه چنــد ســال قبــل بــرای 
رئیس جمهــور منتخبشــان ســوت و کــف می زدنــد از هیــچ 
ــدام  ــن اق ــه ای ــد به طوری ک ــغ نکردن ــی دری ــه خاتم ــعاری علی ش
ــی به حســاب  ــی ناپســند و غیراخاق ــب دانشــجویان انقاب از جان
ــش  ــی و گروه ــا خاتم ــان ب ــه ضدیتش ــجویانی ک ــد. دانش می آم
ــال  ــی 16 آذر س ــت. در آن روز یعن ــیده نیس ــس پوش ــر هیچ ک ب
83 وقتــی خاتمــی خطــاب بــه دانشــجویانی کــه پنجــره ی ســالن 
ــید  ــت: »آدم باش ــد گف ــی می کردن ــد و فحاش ــته بودن را شکس
ــس  ــد« هیچ ک ــرون کنن ــما را بی ــم ش ــه بگوی ــد ک و کاری نکنی
ــردی از  ــد در دوره ف ــال بع ــد س ــه چن ــرد ک ــورش را نمی ک تص
ــه  ــع ورود دانشــجویان ب ــه ی اول مان هم قطــاران خاتمــی، در وهل
ســالن شــوند و بــار دیگــر اجــازه ی خوانــدن چنــد خــط انتقــاد را 
بــه آن هــا ندهنــد. دانشــجویانی کــه اتفاقــاً شیشــه نمی شــکنند و 
فحاشــی هــم نمی کننــد و فقــط خواســتار برگــزاری یــک مراســم 
در شــأن خودشــان هســتند. شــانیت دانشــگاه را محیطــی شــکل 
ــت در  ــیری درس ــاد در مس ــو و انتق ــه در آن گفتگ ــد ک می ده
جریــان باشــد. شــانیتی کــه بارهــا توســط کســانی کــه خودشــان 
ــن شــکل ممکــن خدشــه دار  ــه مفتضح تری ــد ب ــه دار آن بودن داعی
ــود  ــرل ب ــت کنت ــدری تح ــال به ق ــخنرانی امس ــای س ــده. فض ش
ــت  ــه جمعی ــد ک ــاب کردن ــه ای انتخ ــم را در هفت ــه روز مراس ک
زیــادی از دانشــجویان انقابــی و منتقــد در ســفر اربعیــن باشــند 

تــا مبــادا صــدای اعتراضشــان از پشــت ایــن داربســت ها و درهــای 
ــه از  ــت ک ــب اس ــد! عجی ــور برس ــوش رئیس جمه ــه گ ــالن ب س
ــور  ــور رئیس جمه ــم حض ــد مراس ــجویان میگوین ــه دانش ــل ب قب
ــه  ــک ســخنرانی یک طرف ــه ی ــا ب ــرای پرســش و پاســخ نیســت ت ب
ــی  ــاز چندان ــک ســخنرانی نی ــدن ی ــه دی ــد. حال آنک قانعشــان کنن
ــون هــم  ــاب تلویزی ــوان از ق ــدارد و می ت ــن تشــریف فرمایی ن ــه ای ب
ــور در  ــر صــورت فلســفه ی حضــور رئیس جمه ــه ه ــرد. ب تماشــا ک
ــدش  ــک بع ــد؛ ی ــته باش ــی داش ــاد مختلف ــد ابع ــگاه می توان دانش
ایــن اســت کــه دانشــجو احســاس کنــد دولــت منتخبــش دانشــگاه 
ــور  ــگان در کش ــگاه نخب ــه جای ــی ب ــه خاص ــرده و توج ــا نک را ره
ــت و  ــه اس ــؤذن جامع ــجو م ــه دانش ــان نرفت ــه یادم دارد، حال آنک
حداقلی تریــن کار دولــت می توانــد ایــن باشــد کــه مشــکات 
ــؤذن را قطــع  ــر صــدای م ــؤذن بشــنود. اگ ــه را از صــدای م جامع
کننــد نمــاز سیاســتمداران کــه هیــچ، نمــاز مــردم هــم قضــا اســت. 
ــه  ــاً چ ــور دقیق ــه، حضــور رئیس جمه ــن مؤلف ــر همی ــا ذک ــال ب ح
کاربــرد دیگــری دارد؟ نمایــش یــک دغدغــه منــدی دروغیــن کــه 
ــخره  ــه س ــودش را ب ــم خ ــش ه ــزاری نمای ــوه ی برگ ــی نح حت
می گیــرد! در چارچــوب آن ســالن حــرف از نبــود محیــط امنیتــی 
در دانشــگاه اســت و بیــرون از درهــای ســالن دانشــگاه بــرای یــک 

ــا هــر ترفنــد ممکنــی امنیتــی شــده! مراســم ســخنرانی ب
ــک  ــط اکادمی ــه در محی ــت ک ــخنانی س ــوای س ــر محت ــد دیگ بع
دانشــگاه بیــان می شــود. اگــر صحبت هــای هیئــت دولــت را حــول 
محــور برجــام در چنــد ســال اخیــر کنــار هــم بگذاریــد، احتمــالً بــا 
ــچ  ــد شــد کــه تکه هــای آن هی ــرو خواهی ــازل عجیبــی روب ــک پ ی
ــع  ــه موض ــم ک ــر نفهمیدی ــا آخ ــد. م ــر ندارن ــه همدیگ ــباهتی ب ش
آقایــان نســبت بــه برجــام دســتاورد اســت یــا بــه گمانشــان »کوهی 
ســت کــه بــر ســر عــده ای ســقوط کــرده« و یــا ســند بی اعتمــادی 
ــی برایشــان  ــاً اهمیت ــا اساس ــدن م ــه فهمی ــد ک ــکا! هرچن ــه امری ب
نــدارد و نهایــت دفاعشــان از ایــن توافقنامــه »بــه حیــرت درآوردن 
ــر صــورت دو ســال از  ــه ه ــی اســت!« ب ــای جهان ــران قدرت ه رهب
برجــام گذشــته اســت و تاریــخ فریــاد همیــن دانشــجویان را بــر ســر 
ــوان  ــد از آن به عن ــان می خواهن ــان همچن ــه آقای ــی ک ــق پوچ تواف
ــاد کننــد، فرامــوش نمی کنــد. ایــن تجربه هــا نشــان  دســت آورد ی
ــی  ــچ منفعت ــد هی ــجویان منتق ــان دانش ــتن ده ــه بس ــد ک می ده

بــرای جامعــه نــدارد!
جنــاب آقــای خاتمــی! مــا در چهارســاله ی دوم رئیس جمهــوری کــه 
حاصــل» تَکــرار« هــای شماســت، بی آنکــه کســی تهدیــد بــه بیــرون 
کردنمــان از ســالن بکنــد، پشــت درهــای بســته فریــاد می زنیــم! و 

همچنــان شــاهد آزادی بیــان بــه ســبک شــما هســتیم!

کاری نکنید که بگویم 
ون کنند! شما را بیر

فرزانه باطنی
کارشناسی علوم سیاسی

حاشیه نویسی حضور  رییس جمهور در دانشگاه

مهشاد حمزه لو
کارشناسی ادبیات


