
نشریه ی صبح دانشگاه | هفته دوم  دی ماه | شماره 63

3

ابهامات یک انتصاب پرحاشیه
 از ریاست طرح تحول تا معاونت پژوهشی دانشگاه

درگفتگو با دکتر ارباب شیرانی

نرشیه دانشجویی فرهنگی سیاسی صبح دانشگاه

شامره شصت و سه | هفته دوم دی ماه 1398

        *آزاد از قفس یا آزاد در هوس؟
      *ترومن شو

    *رویارویی دو تمدن
  *در فراز و نشیب جست و جوی هویت

  *هتل بهارستان



نشریه ی صبح دانشگاه | هفته دوم  دی ماه | شماره 63

3

نشریه ی صبح دانشگاه | هفته دوم  دی ماه | شماره 63

2

 نشریه دانشجویی
صبح دانشگاه
شماره 63
هفته دوم ید ماه

صاحب امتیاز
جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

مدیر مسئول
پوریا نصر

سردبیر
پوریا نصر
صفحه آرا

محمدعلی نژادحسینی  |ه حسین داودی
ویراستار

محمدعلی نژادحسینی |ه علی رضا مجیری
شمارگان
600 پگاه

نویسندگان

فهرست

زینب امینی                    |ه مهندسی آب  97

مطهره سهرابی                 |ه نساجی   96

سید محمدصادق کیخسروی  |  کامپیوتر 97

 نگار مجیری                       |     نساجی97

رضا ندری                      |ه م. شیمی 95

امیرمحمد یوسفی              |ه مکانیک بیوسیستم   95

صفحه 2
امیر محمد یوسفی

مکانیک بیوسیستم 95

در فراز و نشــیب 
جســتجوی هویت

صفحه 10
مطهره سهرابی،نساجی 96

سالم هم دانشگاهی
سالم هم رشته ای
سالم هم کالسی

سالم هم…هم…هم…
بــه نظــرت تــا کجــا ایــن »هم«هــا مــا را هــم راهِ 
ــا را  ــه م ــتراکات چگون ــن اش ــد؟ و ای ــم می کن ه

ــازد؟ ــی می س یک
همــه ی مــا گاهــی بــه دانشــگاه مان، گاهــی بــه 
رشــته مان، گاهــی بــه رتبه مــان و حتــی گاهــی بــه 
اســتادمان افتخــار کرده ایــم و بدینوســیله خــود را 
ــیده ای  ــچ اندیش ــی هی ــته ایم. ول ــمند دانس ارزش

اعتبــار هــر یــک از اینهــا بــه چیســت؟ آیــا صرف 
هم دانشــگاهی بــودن و هم رشــته ای بــودن و… مــا 
ــد؟  ــر می بخش ــی فرات ــازد و ارزش ــژه می س را وی
اصــالً چیســت کــه دانشــگاه را دانشــگاه تر می کند 

و اســتاد را اســتادتر و دانشــجو را دانشــجوتر؟
ــم؛  ــات برگردی ــن کلم ــه ی ای ــه ریش ــذار ب بگ
دانــش. آنچــه در تمامــی ایــن الفــاظ جریــان دارد 
ــه هــم  ــخ تســبیحی همــه ی اینهــا را ب و چــون ن
متصــل کــرده و گویــی ارزش محــوری دارد، دانش 
اســت، علــم اســت و آگاهــی. و این آگاهی اســت 
کــه چــون بــه ِگلــی جاهــل دمیــده شــود او را آدم 
می ســازد. و هرچــه آگاه تــر، آدم تــر و هرچــه داناتر، 

ــوان  ــه می ت ــت ک ــن روس ــالً از ای ــر. اص ممتازت
دانشــجو را آدم و دانشــگاه را کارخانه ی آدم ســازی 
خوانــد. و ایــن آگاه را دانش جــو می نامنــد؛ 
چــرا کــه تمایــز او در جویندگــی اوســت و ایــن 
جویندگــی، نشــان از قرار همیشــگی او در مســیر 
ــراری اش در مســیر پرســش گری  ــی و بی ق آگاه
اســت؛ و رهرویــی کــه پیوســته در مســیر اســت، 
الجــرم پیشــرو نیــز خواهــد بــود. بنابرایــن آنچــه 
دانشــجو را دانشــجو تر می کنــد، نــه فقــط 
آگاهــی، بلکــه پیشــتازی او در خــط مقــدم دانایی 
اســت. و نیــز آنچــه دانشــگاه را دانشــگاه تر 
می کنــد، موفقیــت آن در تربیــت آدم اســت؛ 

تربیــت آگاهــان پیشــرو.
امــا اینــک بایــد پرســید: ایــن جوینــده را کـِـی 
ــش  ــدام دان ــن ک ــی، ای ــه عبارت ــم؟ ب ــده دانی یابن
ــن  ــد؟ و ای ــان را آدم می کن ــه ِگل بی ج ــت ک اس

آگاهــی، آگاهــی از چیســت؟ 
ــان  ــی در زب ــوم اصطالحات ــه مظل ــی چ گاه
ــا  ــی، ب ــن زیبای ــه در عی ــته اند ک ــاوره نشس مح
تکرارشــان از چشــم مان افتاده انــد؛ »بــه چــه 
درد می خــورد؟!« اصطالحــی کــه بــا زبــان کنایــه، 
ترازویــی اســت بــرای ســنجش ارزش هــا. و ایــن 
»درد« اســت کــه در کفــه ای از تــرازو می نشــیند و 
اهمیت هــا را آشــکار می کنــد. آری درد،  محکــی 
ــد و  ــان می ده ــی را نش ــار آگاه ــه عی ــت ک اس
ــش و  ــه منظــور از دان ــن ســنجه اســت ک ــا ای ب

دانشــجو و دانشــگاه را مــی تــوان فهمیــد. 
بــا ایــن تــرازو، دانِش ارزشــمند، دانشــی اســت 
ــاند،  ــا را بشناس ــه، درده ــعت جامع ــه در وس ک
دردمنــدان را نشــان دهد و مرهم هــا را آشــکار 
ــا  ــی از درده ــی، آگاه ــور از آگاه ــد. و منظ کن
ــی  ــت و آگاه ــه اس ــود و جامع ــای خ و نیازه
ــجو  ــا. و دانش ــن نیازه ــدن ای ــرف ش از راه برط
ــت.  ــن اس ــون آگاه تری ــت، چ ــن اس دردمندتری
ــه  ــا ب ــت؛ دان ــی اس ــدم دانای ــط مق ــون در خ چ
ــمندترین  ــه ارزش ــت ک ــا. اوس ــا و درمان ه درده
دانــش را بــا خــود حمــل می کنــد؛ چراکــه 
ــه وســعت  ــا دردی ب ــدی، او را ب ــرازوی دردمن ت
جامعــه می ســنجد. و همیــن دردمنــدی اســت که 
انتظارهــا را بــه ســوی او نشــانه مــی رود؛ چراکــه 
ــه  ــد ک ــئول ترین اند. آنهاین ــا، مس دردمندترین ه
ــه  ــا ب ــده و ت ــان خری ــه ج ــا را ب ــه ی درده هم
ــک  ــود. این ــد ب ــرار خواهن ــند، بی ق ــم نرس مره
مهم تریــن مســئولیت ایــن مســئول، ایــن اســت 
ــد نســبت  ــا اب ــد و ت ــد بمان ــه همیشــه دردمن ک
بــه دردهــای جامعــه اش حســاس باشــد. ســپس 
ــرای  ــود را ب ــا، خ ــناخت مرهم ه ــر ش ــالوه ب ع
مرهــم شــدن آمــاده کنــد. بــه عبارتــی شــناخت 
ــاده  ــا، آم ــناخت راه حل ه ــه، ش ــای جامع نیازه
ــا  ــرای ایفــای نقشــی متناســب ب کــردن خــود ب

ــئولیت او. ــت مس ــا؛ این هاس نیازه

ــدی« همیشــگی اســت،  ــه »دردمن ــگاه ک و آن
»فــارغ التحصیلــی« فراغــت از درد نخواهــد 
ــر پذیــرش نقشــی  ــود. بلکــه آغــازی اســت ب ب

جدی تــر و درمانــی مؤثرتــر.
پــس ای هم دانشــگاهی! ای هم رشــته ای! 
ــم درد«  ــا را »ه ــا م ــن هم ه ــه ای ــی ک ــا زمان ت
نکننــد، ســودی نبخشــیده و ارزشــی نیفزوده انــد؛ 
همچــون صفــر بی اثــری پشــت بقیــه ی اعــداد. 
ــناخت  ــه ش ــا را ب ــان م ــی آگاهی هایم ــا وقت و ت
ــد.  ــی نداده ان ــانند، حرکت ــی نرس ــای واقع درده
اینجاســت که نبایســت گرفتــار آدرس هــای غلط 
شــد؛ بلکــه بایســتی همــواره هوشــیار بــود کــه 
ــد و در  ــن نکنن ــو تلقی ــه ت ــن ب ــی دروغی دردهای
پــی اش، دواهایــی کاذب بــه تــو و جامعــه ی تــو 
ــای  ــتند زبان ه ــواره، هس ــه هم ــد. چراک نخورانن
ــنده ای  ــراً بخش ــت های ظاه ــده و دس تلقین کنن
ــرار  ــت آویزی ق ــجو را دس ــدِی دانش ــه دردمن ک
ــع  ــع و مطام ــه مناف ــیدن ب ــرای رس ــد ب می دهن
خویــش. و ایــن دانشــجو اســت کــه بایــد هــر 
ــد.  ــان ندان ــی را درم ــر درمان دردی را درد، و ه
چراکــه گاهــی دردهــا فراتــر از زخم هــای 
مشــهودی اند کــه جامعــه را بــه ضجــه انداختــه. 
چــه بســا دردهایــی کــه پشــت نقــاب ســالمتی 
پنهــان می شــوند و ســالها بعــد، تخریبــات جبران 

ناپذیــر خــود را بــروز می دهنــد. حــال 
ــرو  ــجوی آگاه پیش ــن دانش ای

ــه  ــش از هم ــه پی ــت ک اس
مطلــع از ریشــه ی دردهــا و 
دردهــای ریشــه ای جامعــه 
خواهــد شــد کــه خــود 

جامعــه هــم از آن هــا بــی 
خبــر اســت؛ و اوســت 
کــه پیــش از همــه 

بیــدار می شــود 
ــد  ــدار کن ــا بی ت
ــالن خواب  غاف

ــوده را. آل

این جاســت 
دانشــجو،  کــه 

ایــن آگاهِ دردمنــِد 
مســئول، راهــی جز 
آزادی نمی بینــد و 

مرهمــی جــز رهایی 
نمی یابــد. رهایــی از 

ــز: دو چی
 اول رهایــی از بندهــای 

ــه او را در  ــی ک ــل و زنجیرهای درون، از غ
ــی از  ــد. رهای ــور کرده ان ــواب محص خ
ــی از  ــداری. رهای ــرس از بی ــرس؛ ت ت
ــت.  ــواب راح ــه خ ــع ب ــع؛ طم طم

ــا و  ــایش از درده ــایش طلبی؛ آس ــی از آس رهای
مســئولیت ها.

و دوم، رهایــی از بندهــای بیــرون. از زبان هــای 
ــوده  ــواب آل ــه او را خ ــو، ک ــوی بهره ج تلقین گ
می خواهنــد و جامعــه را خواب تــر، تــا گاری 
ــتانند.  ــواری بس ــه، س ــد و از جامع ــود برانن خ
کســانی کــه بــا زمزمه هــای خــود، او را از »آزادی 
از درون« بــاز می دارنــد و بــه »آزادی در درون« فــرا 
ــه نفــع  ــای آزادی را ب ــان کــه معن ــد. آن می خوانن
ــودگی  ــه آس ــد و آن را ب ــادره می کنن ــود مص خ
ــه  ــان ک ــد. آن ــزل می ده ــذت و ســرگرمی تن و ل
بندهــای درون، بندهایــی کــه باید از آنها آزاد شــد 
را بــزک می کننــد تــا نــه تنهــا خــود را در آن هــا 
آزاد پنــداری، بلکــه همــت خــود را بــه بقــای آنها 

بگماری.
اینــک ای آگاهِ مســئول و ای دردمنــد آزاد! ایــن 
اســت دیــن تــو. همــان دینــی کــه دِیــن توســت 
بــه خــود و جامعــه ات. و ایــن اســت آییــن تــو. 
همــان آیینــی کــه از تــو آیینــه ای خواهد ســاخت 
کــه انعــکاس درد دردمنــدان در آن، آســایش 

مرفهــان بــی درد را بــه لــرزه انــدازد.
پــس بگــذار بــه جــای هم دانشــگاهی و 
هم رشــته ای و...، تــو را هم دیــن و هــم درد نامــم 
ــم. ــان افتخــار کن ــن هم دردی م ــه ای ــد ب ــا اب و ت
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 فیلــم »ترومــن شــو« روایــت زندگــی فــردی 
اســت کــه از بــدو تولد تــا زمــان بزرگســالی او، 
بــه صــورت ســریالی زنــده و ۲۴ ســاعته بــرای 
تمــام مــردم دنیــا بــه نمایــش گذاشــته می شــود 
و ترومــن ســتاره ی محبــوس شــده ی نمایشــی 

اســت کــه خــود، از آن بــی اطــالع اســت.
او در شــهرک و جزیــره ای ســینمایی محصور 
شــده و تمــام کســانی کــه بــا ترومــن در 
ــش  ــناریوی از پی ــک س ــد بازیگــران ی ارتباط  ان

ــده اند. ــن ش تعیی
دنیایــی کــه »ترومــن بِربانــک« در آن زندگــی 
ــی  ــده ای از دنیای ــراق ش ــه ی اغ ــد نمون می کن
اســت کــه تصاویــر ســاختگی و بازنمایی هــا بر 
واقعیــت تقــدم دارنــد. دنیایــی کــه همــه چیــز 
ــا  ــت. خانه ه ــی اس ــاختگی و نمایش در آن س
ــایه ها و  ــتند، همس ــور هس ــگاه ها دک و فروش
همــکاران و دوســتان بازیگرانــی بیــش نیســتند. 
حتــی بــاد و بــاران و ابــر و آفتــاب هــم در ایــن 
ــزی جــز جلوه هــای  ــرل شــده، چی ــای کنت دنی

ویــژه مصنوعــی نیســت. 
ــم  ــای عظی ــه بنگاه ه ــلطه ای ک ــع س در واق
ــازی  ــزرگ رویاس ــای ب ــانه ای و کارخانه ه رس
ــدرن  ــه م ــان در جامع ــن انس ــر و ذه ــر فک ب
ــه  ــت ک ــی اس ــان وضعیت ــبیه هم ــد، ش دارن
ــی  ــک« در آن اســیر اســت: دنیای ــن بِربان »تروم
ــت و  ــت دق ــز در نهای ــه چی ــه هم ــازی ک مج
مهــارت در آن طراحــی شــده و تحــت کنتــرل 
ــی  ــک زندگ ــرق در ی ــن غ ــا تروم ــت ت اس
روزمــره شــده و از »حقیقــت« آگاه نشــود. 
ــن  ــن در چنی ــارت تروم ــل اس ــن عام مهمتری
ــت.  ــرس« اس ــی، »ت ــی و دروغین ــای جعل دنی
ــر زندگــی بشــر  ــر رســانه ها ب ــان ســلطه اب بنی
امــروزی، بــر نقطــه ضعف هــای انســان اســتوار 
ــره ی  ــا و خاط ــن از دری ــرس تروم ــت. ت اس
دوران کودکــی او از غــرق شــدن پــدرش، 
مهمتریــن عاملــی اســت کــه باعــث شــده او در 
تمــام عمــر در جامعــه مجــازی جزیــره »ســی 
ــه  ــگاه ک ــا انســان آن ــی باشــد. ام ــِون« زندان ِهی
بــه »آگاهــی« دســت یابــد و بــه مــدد »ایمــان« 
و »یقیــن« نســبت بــه حقیقــت، بــر ضعف هــا و 
ترس هــای خــود غلبــه کنــد، بــه چنــان مقامــی 
ــر او  ــلطه ای ب ــز س ــیطان را نی ــه ش ــد ک می رس
نخواهــد بــود. ترومــن بربانــک نیــز تــا زمانــی 
ــه  ــک دسیس ــلطه ی ی ــیر در س ــور و اس محص
رســانه ای اســت کــه »آگاهــی« نــدارد و گرفتــار 

ــن  ــد از ای ــی می توان ــت. او هنگام ــرس« اس »ت
اســارت رهایــی یابــد، کــه نســبت بــه وضعیت 
خویــش »خــودآگاه« می شــود. نخســتین جرقــه 
ایــن خودآگاهــی ریشــه در عشــق دارد. عشــقی 
کــه بــر خــالف همــه اتفاقــات دیگــر در دنیــای 
پیرامــون ترومــن، برنامه ریــزی شــده نیســت و 
خــارج از ســناریو، رخ داده اســت. عشــقی کــه 
توســط اربــاب قــدرت ســرکوب شــده و تالش 
شــده تــا زیــر غبــار روزمرگی هــا مدفون شــود، 
امــا خاطــره ی آن از ذهــن ترومــن محــو نشــده 
اســت. هرچنــد کــه از ایــن خاطــره، تنهــا تکــه 

ــد. ــده باش ــا مان ــی بج پاره های
ــن  ــردان ای ــتف، کارگ ــه کریس ــی ک هنگام
ــود  ــیر خ ــن را اس ــه تروم ــازی ک ــای مج دنی
ــود  ــانی خ ــار غیرانس ــر رفت ــه خاط ــاخته، ب س
دوره ی  دوســت  ســیلویا،  اعتــراض  مــورد 
دبیرســتان ترومــن، قــرار می گیــرد، پاســخ 
می دهــد: »مــن بــه او فرصــت داده ام تــا زندگــی 
ــد. مشــکل ایــن اســت  ــه کن ــی را تجرب معمول
ــن  ــد آزاد شــود«. ای ــه او خــودش نمی خواه ک
ــام  ــان نظ ــبیه ســخن مدعی ــع ش پاســخ در واق
ــد  ــه می گوین ــت ک ــرمایه داری اس ــرال س لیب
ــهروند  ــوان ش ــه عن ــام ب ــن نظ ــان ها در ای انس
انتخــاب  حــق  دارای  و  اختیــار  صاحــب 
ــره  ــه دای ــن اســت ک ــت ای ــا حقیق هســتند. ام
ــه  ــان محــدود شــده ک ــا آن چن ــن انتخاب ه ای
هیــچ خطــری متوجــه منافع نظــام ســرمایه داری 
ــی  ــن نظام ــان ها در چنی ــه انس ــود. در نتیج نش
نقشــی جــز مصــرف کننــدگان منفعــل و 
ــرمایه داری  ــین س ــت ماش ــی در خدم مهره های
ــرای  ــد یافــت. هنگامــی کــه ترومــن ب نخواهن
رهایــی از ایــن دنیــای دروغیــن اقــدام می کنــد، 
ــات  ــه ها و اقدام ــواع دسیس ــه ان ــتف ب کریس
خشــن و غیرانســانی متوســل می شــود تــا مانــع 
از خــروج او از صحنــه ی نمایــش شــود. زیــرا 
ــف نمایشــی  ــی توق ــه معن ــن، ب ــروج تروم خ
ــرا و  ــده دارد و اج ــا بینن ــه میلیون ه ــت ک اس
پخش آن ســالها اســت ســود سرشــاری نصیب 
ــه  ــی ک ــد. نمایش ــازنده می کن ــرکت های س ش
ــه و لباس هــای بازیگــران  حتــی وســایل صحن
ــن  ــه در حی ــتند ک ــاری هس ــی تج آن، کاالهای

ــوند. ــغ می ش ــه تبلی ــش برنام پخ
در ابتــدای فیلــم »نمایــش ترومن« کریســتف، 
کــه شــخصیت طــراح و کارگــردان ایــن نمایش 
اســت، علت ســاخت چنیــن برنامــه تلویزیونی 

را توضیــح می دهــد. بــه نظــر او مــردم از 
خســته  ویــژه«  جلوه هــای  و  »آتش بــازی 
شــده اند. از »احساســات قالبــی بازیگــران 
ــک  ــال »ی ــورد«. دنب ــم می خ ــه ه ــان ب حالش
ــز اصیــل« هســتند. »یــک زندگــی«. بدیــن  چی
ترتیــب او برنامــه ای طراحــی کــرده کــه در آن 
تمــام زندگــی یــک انســان واقعــی، از لحظــه ی 
تولــد تــا بزرگســالی، روی آنتــن فرســتاده 
ــده  ــا بینن ــد میلیون ه ــرض دی ــود و در مع ش
قــرار گیــرد. انســانی کــه تنهــا خــودش واقعــی 
اســت، امــا همــه چیــز پیرامــون او نمایشــی و 
ســاختگی اســت. او حتــی از کشــتن این انســان 
ــده هــم  ــرای جــذب بینن ــن ب ــل دوربی در مقاب
ابایــی نــدارد. بــه تعبیــر خــودش: »وقتــی مــردم 
تولــد او را جلــوی دوربیــن دیده انــد چــرا 
نتواننــد مــرگ او را بیننــد؟«. ایــن نشــان می دهد 
ــام   ــاب نظ ــرای ارب ــتف، و ب ــرای کریس ــه ب ک
ــای ســود و منفعــت  ــه پ ســرمایه داری،وقتی ک
ــدازه  ــان باشــد زندگــی انســان ها چــه ان در می

ــت. ــت اس ــی ارزش و بی اهمی ب
ــی  ــه ی تلویزیون ــان برنام ــویی مخاطب از س
ترومــن شــو کــه بیــرون از جزیــره ی ســاختگی 
بودنــد، در نقــاط مختلــف کــره زمیــن و 
کشــوهای متفــاوت، به عنــوا ن مخاطبانــی که از 
مجــازی بــودن ایــن دنیــای مجــازی آگاه بودند، 
بــه خاطــر درگیــری احســاس عاطفی شــدید و 
جذابیــت برنامــه )کــه ناشــی از طبیعــی بــودن 
رفتارهــای ترومــن بــود(، تمــام زندگیشــان پای 
تماشــای ایــن برنامــه تلویزیونــی می گذشــت.

شــو«  »ترومــن  مخاطبــان 
بــا گریــه ی ترومــن گریــه 
ــاد  ــادی او ش ــا ش ــد و ب می کنن
و  تقالهــا  بــا  و  می شــوند 

مصیبت هــای او از اوج هیجــان 
و نگرانــی محــو تماشــای برنامــه 
ــده  ــان ش ــام زندگیش ــوند و تم می ش

تماشــا و پیگیــری یــک ســریال طوالنــی 
چندیــن ســاله کــه بــه طــول عمــر ترومــن 
و ۲۴ ســاعته پخــش شــده و می شــود. 
ــر  ــدر از نظ ــه آنق ــن برنام ــاگران ای تماش
احساســی درگیــر شــده اند کــه نمی تواننــد 
یــک روز یــا یک ســاعت هــم آن را تماشــا 

نکننــد. در همــه حــال و در همــه جــا حتــی 
ــردن  ــال ک ــا و دنب ــز محــو تماش ســر کار نی
ــتند.  ــون هس ــق تلویزی ــای او از طری ماجراه

ایــن همــه، بــه صراحــت نشــان دهنــده ایــن 
ــه خاطــر  اســت کــه گرداننــدگان رســانه ها ب
ــا  ــود ب ــدرت خ ــظ ق ــع تجــاری و حف مناف

عواطــف مــردم بــازی می کننــد. مخاطبــان 
ایــن برنامه هــا، بــا دنیــای مجــازی درون 

نمایش هــا بیــش از حــد درگیــری عاطفــی پیــدا 
می کننــد، طــوری کــه زندگیشــان بــا زندگــی آن 
دنیــای مجــازی در هــم آمیختــه و در این راســتا 
وقــت بســیار زیــادی از فرصت های زندگیشــان 

ــود. ــف می ش ــم تل ــدن در فیل ــرق ش در غ
برخــی منتقــدان، داســتان ایــن فیلــم را 
ــه تعالیــم تحریــف شــده و جعلــی  کنایــه ای ب
ــدگاه،  ــن دی ــته اند. از ای ــیحیت دانس ــن مس دی
شــخصیت کریســتف در فیلــم، نمــاد خداونــد 
در متــون تحریــف شــده ی انجیــل اســت. 
ــوه  ــه می ــدارد انســان ب ــه دوســت ن ــی ک خدای
»آگاهــی« و ثمــرات آن کــه »آزادی« و »اختیــار« 
اســت دســت یابــد و صرفــا خواهــان تبعیــت 
کورکورانــه بشــر اســت. خــروج ترومــن از 
صحنــه نمایــش کریســتف، در ایــن نگاه، 
معــادل خــروج انســان مــدرن از ســاحت 
ــت.  ــی اس ــر مذهب ــی و تفک ــه دین اندیش
ــای  ــه گرایش ه ــه ب ــا توج ــل ب ــن تحلی ای
لیبرالیســتی و اومانیســتی »پیتــر ویــر« در 
برخــی آثــار قبلــی او ماننــد »انجمن شــاعران 
ــه  ــی ک ــود. از آن جای ــرح می ش ــرده« مط م
ــه و  ــد الی ــی چن ــو فیلم ــن ش ــم تروم فیل
ــاره ی آن کمــی  مفهومــی اســت صحبــت درب
ــاظ  ــر لح ــد و از ه ــر می رس ــه نظ ــخت ب س
مــورد بحــث اســت لــذا جالــب اســت بدانیم 
ــان  ــی و man انس ــی حقیق ــه معن True ب
ــش  ــر نمای ــر وی ــردان پیت ــگاه کارگ و  از ن
ترومــن یــک نمــاد و نمایــش از زندگی انســان 
حقیقــی اســت. انســانی کــه توســط کارگردانی 
خداگونــه محبــوس شــده اســت و در ترس هــا 
و ضعف هــای خــود دســت و پــا می زنــد. 
ــام  ــد نظ ــم نق ــن فیل ــب ای ــه غال ــد وج هرچن
ــن  ــا ای ــت. ب ــان اس ــر جه ــم ب ــانه ای حاک رس
ــت و  ــورات نادرس ــه تص ــه ب ــا توج ــه، ب هم
ــف  ــای تحری ــد در بخش ه ــول از خداون مجع
شــده ی انجیــل و تــورات، وجــود چنیــن قصد 
ــس ذهــن نویســنده و کارگــردان  ــی در پ و نیت
ایــن فیلــم، چنــدان بــی جــا و بــی راه نیســت. 
ــن در  ــه شــکل نمادی ــه ب ــرا آن وجــودی ک زی
ایــن فیلــم مــورد نقــد قــرار می گیــرد، خــدای 
ــم  رحمــان و رحیمــی نیســت کــه طبــق تعالی
کتــاب مقــدس قــرآن، خواهــان رشــد و کمــال 
انســان در همــه ابعــاد عقلــی و علمــی و معنوی 
ــاب  ــار و انتخ ــن آزادی و اختی ــت و ضام اس
اوســت. بلکــه آن »آفریننــده«ای کــه در این فیلم 
مــورد کنایــه قــرار می گیــرد، موجــودی طماع و 
بخیــل و مســتبد و بی رحــم اســت کــه ربطــی 
ــا  ــدارد و تنه ــال ن ــادر متع ــدای ق ــه خ ب
محصــول ذهــن حقیــر و آلــوده تحریــف 
کننــدگان کتــب مقــدس پیشــین اســت.

ترومن شو
تو ستاره زندگی خودت هستی

زینب امینی
مهندسی آب 97

»شــاردن اصفهــان را دارای ۱6۲ مســجد، ۱۸0۲ 
کاروانســرا، ۲7۳ حمــام و ۱۲ گورســتان می دانــد کــه 
ــا شــده اســت.«  ــه محیــط ۲۴ مایــل بن ــره ای ب در دای

ــر ۱۳۸۴ : 95( )فری
»ســاکنین بــاغ شــهر اصفهــان همــه جــا یــا در 
داخــل بــاغ زندگــی مــی کردنــد یــا از میانــه بــاغ 
هــا مــی گذشــتند و یــا بــاغ هــا اطــراف محــل 
ــینی  ــود.« )حس ــه ب ــرا گرفت ــان را ف ــی آن زندگ

ــری، ۲۲۴ ( اب
در کتــاب جغرافیــای اصفهــان اثر دکتر شــفقی 
ــوا،  ــزرگ فرانســوی دیوالف ــل از ســیاح ب ــه نق ب
ــن  ــه ای ــید ک ــی نکش ــه: »طول ــت ک ــده اس آم
شــهر، دارای ششــصد هــزار نفــر ســکنه گردیــد 
و بــا جمعیــت پاریــس در عهــد لوئــی چهاردهم 
ــدت کمــی  ــت پرداخــت و در طــول م ــه رقاب ب
ــه و  ــروت و ابنی ــل و شــکوه و ث ــث تجم از حی
قصــور عالــی بــر تمــام شــهرهای اروپــا و آســیا 

برتــری پیــدا کــرد.«
ــر  ــاِن عص ــف اصفه ــوق توصی ــالت ف جم
ــا ۴ قــرن  ــا از آن دوران، تقریب ــه اســت. ام صفوی
می گــذرد و ایــران مــا، تاریــخ پرفــراز و نشــیبی 
ــه  ــا عصــر صفوی ــده اســت. همزمــان ب را گذارن
در ایــران، اروپــا در دوره ی رنســانس اســت. 
مقایســه ایــن دو دوره، مــا را بــه نــکات جالبــی 
ــالم در  ــم اس ــن از تعالی ــره گرفت ــاند. به می رس
مدیریــت شــهری و ســبک زندگــی بــا مدیریــت 
صفویــه  عصــر  ویژگی هــای  از  شــیخ بهایی 
اســت و توســعه تکنولــوژی و ســیر نزولــی افول 
ــن، از ویژگی هــای دوره رنســانس در غــرب. دی

بــه دوره قاجــار کــه نــگاه کنیــم، چیــزی از آن 
شــکوه و تمــدن نمانــده ولــی غــرب به ســرعت 
مراحــل رشــد تکنولــوژی و افــول دیــن را پیموده 
و مســتعمرات مختلفــی در سراســر جهــان دارد. 
بــا رفتــن شــاه و تعــدادی از ایرانیــان بــه غــرب، 
ــد  ــده و فرآین ــروع ش ــا ش ــتن حیرت نامه ه نوش
ــروع  ــی ش ــعه غرب ــمت توس ــه س ــت ب حرک
می  شــود وایــن جریــان تــا بــه امــروز ادامــه دارد.

امــا بــا انقــالب اســالمی، بازگشــتی دوبــاره به 
دیــن آغــاز می شــود. اکنــون بیــش از ۴0 ســال از 
ایــن انقــالب می گــذرد و در طــول ایــن چهــار 
ــرب  ــدن غ ــه تم ــی ب ــای متفاوت ــه، نگاه ه ده
ــت.  ــده اس ــه ش ــف ارائ ــراد مختل ــمت اف از س
برخــی از ایــن نگاه هــا، ســرانجامِ ایــران را ژاپــن 
اســالمی می داننــد و راه را حرکــت بــدون وقفــه 
بــه ســمت تکنولــوژی و غــرب می داننــد. برخی 
مــا را در جنگــی اقتصــادی و فرهنگی سرنوشــت 

ــا تمــدن غــرب می بیننــد. ســازی ب
ــا  ــن نگاه ه ــدام از ای ــر ک ــرده ه ــا پشــت پ ام

ــالم و  ــا اس ــت؟ آی ــه اس ــه ای نهفت ــه اندیش چ
ــا اســالم و  ــا هــم جمــع می شــوند؟ آی غــرب ب
لیبرالیســم بــا هــم جمــع می شــوند؟ در ایــن جــا 
الزم اســت نگاهــی بــه جهان بینــی غــرب مــدرن 

بیندازیــم.
غــرب مــدرن، رویکــردی تجربــی دارد و هــر 
ــته  ــدن نداش ــاس ش ــت احس ــه قابلی ــه ک آن چ
باشــد ارزش بررســی کــردن نــدارد؛ ایــن یعنــی 
اساســا غــرب بــرای موضوعاتــی همچــون روح، 

معــاد، مــرگ و .... ارزشــی قائــل نیســت.
ایــن نتایــج شــگفت، برگرفتــه شــده از علــوم 
مختلفــی اســت کــه در غــرب، مســیر اندیشــه را 
ــوم،  ــن عل ــن ای ــی از مهم تری ــش می برد.یک پی
ــت  ــا معرف ــت. و ام ــی اس ــت شناس ــم معرف عل

شناســی چیســت؟
هــر علمــی، موضوعــی دارد کــه در آن علــم 
ــرد؛  ــرار می گی ــن موضــوع مــورد شناســایی ق ای
بــرای مثــل موضــوع علــم فیزیــک ماده شناســی 
اســت و یــا علم شــیمی به بررســی ترکیــب مواد 
می پــردازد. معرفــت شناســی، علمــی اســت کــه 
موضــوع آن شــناخت اســت و خــود شــناختن را 
ــزی  ــناختن چی ــرار می دهد.ش ــه ق ــورد مطالع م
ــز و  ــه آن چی ــردن ب ــدا ک ــت پی ــی معرف ــه معن ب
در حقیقــت همــان درک و فهمــی اســت کــه مــا 

ــم. ــه دســت می آوری ــه آن شــیء ب نســبت ب
از گذشــته های دور،  مســئله مهمــی کــه 
ــوز  ــتان مطــرح شــده و هن ــان باس ــی از یون یعن
هــم مهــم تریــن مســئله اســت، مســئله ی امــکان 
شــناخت اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه آیــا معرفت 
ــت  ــه دس ــیء ب ــک ش ــه از ی ــناختی ک ــا ش ی
ــزی کــه در واقــع وجــود دارد  ــا چی ــم ب می آوری

ــه؟ ــا ن ــر اســت ی براب
صف آرایی هــای  ســوال،  ایــن  برابــر  در 
ــک طــرف شــکاکان  ــی وجــود دارد. از ی مختلف
ــرف  ــبی گرایان و از ط ــا- و نس ــت ه -سوفیس

دیگــر جزم گرایــان هســتند.
ــکان شــناخت  ــه ام ــد ک سوفیســت ها معتقدن
واقیعــت وجــود نــدارد. یعنــی هر شــناختی که ما 
بــه دســت می آوریــم واقعــی نیســت. بــرای مثال 
مــا اشــیا را رنگــی می بینیــم در حالــی کــه رنــگ 
ــدارد. نســبی گرایان  ــه خــودی خــود وجــود ن ب
معتقدنــد کــه واقعیتــی وجــود نــدارد و انــگار که 
خــواب می بینیــم و همــه چیــز مثــل یــک رویــا 

می مانــد.
جزم گرایــان امــا معتقدنــد کــه شــناخت 
مطابــق بــا واقعیــت وجــود دارد؛ و مــا می توانیــم 

ــم. ــی داشــته باشــیم و داری شــناخت یقین
ــتدالل هایی  ــا اس ــن گروه ه ــدام از ای ــر ک ه
ــک  ــدام ی ــه ک ــن ک ــدن ای ــرای فهمی ــد. ب دارن
ــوط  ــد اســتدالل های مرب ــد بای درســت می گوین
ــای  ــم.در مقاله ه ــی کنی ــروه را بررس ــر گ ــه ه ب
بعــدی، اســتدالل گروه هــای مختلــف را بررســی 

می کنیــم.

رویارویی دو تمدن
سید محمد صادق کیخسروی
کامپیوتر 97
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معــاون پژوهشــی فعلــی دانشــگاه در 
ــئول  ــگاه مس ــود در دانش ــی خ ــمت قبل س
طــرح تحول بــود. در شــهریور ســال 96 بود 
کــه بــا رونمایــی از این طــرح، اجــرای آن در 
دانشــگاه آغــاز شــد. اکنــون بعــد از مدتــی 
ــای  ــرح، آماره ــن ط ــام ای ــی از انج طوالن
داخلــی و خارجــی و همچنیــن ورودی های 
دانشــگاه  در  می دهــد  نشــان  آموزشــی 
ــی ایجــاد  ــه تنهــا تحول صنعتــی اصفهــان ن
نشــده بلکــه افــول نیــز اتفــاق افتــاده اســت! 
نمونــه ایــن اتفــاق در رتبه بنــدی تایمــز کــه 
در ایــن ســال هــا تکیــه کالم رئیــس ســابق و 
مســئولین دانشــگاه بــود مشــاهده شــده کــه 
ــر  ــازه ۴00 دانشــگاه برت ــه دانشــگاه از ب رتب
ــزول کــرده و  ــر ن ــه رده ۸00 دانشــگاه برت ب
یــا نیم نگاهــی بــه ســطح علمــی و وضعیت 
دانشــجویان ورودی بــه خصــوص در مقطع 
ارشــد، بــه همــگان ثابــت می کنــد کــه چــه 

ــوده اســت! ــی در راه ب تحول
ــیرانی  ــاب ش ــر ارب ــال دکت ــن ح ــا ای ب
معتقــد اســت ایــن برنامــه بــه دلیــل ایــن که 
برنامــه تحــول قبلــی دارای مشــکالتی مانند 
نداشــتن مشــارکت بدنــه دانشگاه)دانشــجو، 
کارمنــد و اســتاد( و یــا فقــط توجه بــه حوزه 
آموزشــی و پژوهشــی و مغفــول مانــدن بقیه 
حوزه هــا مثــل فرهنگــی دانشــجوئی، امــور 
مالــی، بحث هــای ســازمان و تشــکیالت و... 
بــود، دوبــاره نوشــته شــد. امــا ایشــان در نقد 
بــه ایــن کــه در همیــن برنامــه هــم از نظــر 
دانشــجویان بهــره ای بــرده نشــده، پاســخ داد 
ــدادی  ــا تع ــول دارم ام ــا حــدودی قب ــه ت ک
پرســش نامه تهیــه کردیــم و در اختیــار 
دانشــجویان بــه ویــژه تعــدادی از تشــکل ها 
قــرار دادیــم و البتــه بعــد از آن هم جلســاتی 

ــا تعــدادی از دبیــران تشــکل ها داشــتیم! ب

ــر  ــای دکت ــو از آق ــن گفتگ در ای
ــزان  ــاره می ــیرانی درب ــاب ش ارب
ــن  ــگاه و ای ــه دانش ــان ب تعهدش
کــه در حیــن اجــرای طــرح 
تحــول بــه عنــوان تدویــن کننــده 
ــد و  ــت کردن ــگاه پش ــه دانش آن ب
ــروج  ــد و خ ــهرداری رفتن ــه ش ب
همــه  آن  بــا  ناگهانی شــان 
ــرف  ــت ص ــه و وق ــات، هزین تبلیغ
ــرح  ــر اول ط ــوان نف ــده، بعن ش
تحــول، خــودش عامــل بــی 
ــی  ــاس ب ــاد احس ــی و ایج تفاوت
اهمیتــی نســبت بــه ایــن طــرح در 
دانشــگاه شــد پرســیدیم، که پاســخ 

ــد: دادن
آن زمــان مــن یک مســئولیتی داشــتم و آن 
هــم تدویــن طــرح بــود. مســئولیتم را انجــام 
دادم و تحویــل دادم و آمــاده اجــرا هــم بــودم 
ــدرس  ــر م ــال 96 دکت ــهریور س ــا در ش ام
ــت  ــر ریاس ــه دیگ ــود ک ــر ب ــمی مص هاش
دانشــگاه را ادامــه ندهــد و در اجــرای 
ــر  ــاال صب ــد ح ــم می گفتن ــرح تحــول ه ط
کنیــد ببینیــم چــه می شــود کــه ایــن »صبــر 
ــده  ــید و بن ــول کش ــداری ط ــا« مق کنیم ه
ــن اصــاًل  ــدن م ــن شــرایط مان ــا ای ــدم ب دی
ــهرداری  ــه ش ــدارد و ب ــی ن ــر توجیه دیگ

رفتــم. 
در آذر یــا دی 96 بــا مســئول کمیته هــای 
طــرح خدمــت ایشــان رفتیــم و گفتیــم ایــن 
طــرح باالخــره زحمتــی اســت کــه کشــیده 
ــی  ــوان یک ــم بعن ــان ه ــود ایش ــده و خ ش
ــان  ــتاوردهای دوره اولش ــن دس ــم تری از مه
هرجــا رفتنــد ایــن طــرح را عرضــه کردند و 
بدیــن ترتیــب کارگــروه هایی تشــکیل شــد 
و اجــرای طــرح بــا چنــد مــاه تأخیر شــروع 

شــد.
ایشــان در خصــوص 8 مــاه 

ــول  ــرح تح ــر ط ــی دفت بالتکلیف
ــد: ــح دادن ــور توضی اینط

مــن همــان موقــع اســتعفا کــردم و 
ــا  ــد ام ــول کردن ــدرس هاشــمی قب ــر م دکت
جایگزینــی بــرای بنــده نگذاشــتند و بنابراین 

ــود. ــت ب ــدون سرپرس ــاه ب ــر ۸ م دفت
آن چــه در ایــن گفتگــو مشــخص گردید 
آن بــود کــه علــی الظاهــر گــزارش تفصیلــی 
طــرح تحــول هنــوز بــه عمــوم ارائــه نشــده 
و مــورد نقــد و ارزیابــی دانشــگاهیان قــرار 
ــن دانشــگاه  ــی معاونی ــه اســت و حت نگرفت
نیــز بــه خوبــی از آن مطلــع نیســتند بطوری 
کــه یکــی از معاونــان ســابق و فعلــی 
دانشــگاه در جلســه ای عنــوان کــرده کــه مــا 
یــک کشــور جهــان ســومی هســتیم و همین 
کــه یــک برنامــه اســتراتژیک نوشــتیم بــرای 
مــا کافــی اســت! آقــای دکتــر اربــاب 
شــیرانی در پاســخ بــه ایــن نقدهــا 
و نیــز دالیــل ایــن کــه کســی تــا 
ــرده  ــس نک ــی را ح ــون تحول کن

اســت، معتقدنــد:
البتــه مــن از زحمــات آقــای دکتــر مدرس 
ــر  ــم و اگ و پشــتیبانی ایشــان تشــکر می کن
حمایــت دکتــر مــدرس نبــود طــرح حتــی 
بــه اینجــا هــم نمی رســید؛ منتهــی رویکــرد 
ــارات را  ــت انتظ ــراء نتوانس ــان در اج ایش
ــابه  ــن از اول مش ــدگاه م ــد. دی ــرآورده کن ب
دیــدگاه االن دکتــر ابطحــی، ایــن بــود 
ــن  ــد تدوی ــز مانن ــرح نی ــرای ط ــه در اج ک
بصــورت پــروژه ای جلــو برویــم تــا بتوانیــم 
نشــان دهیم کــه چــه کارهایــی شــده و ایــن 

ــه نتیجــه رســیده اســت! کارهــا چقــدر ب
ــول  ــرح تح ــابق ط ــر س مدی
ــیه های  ــوص حاش ــگاه درخص دانش
ایجــاد شــده پیرامــون ایــن طــرح 
حق الجلســه  هزینــه  قبیــل  از 
حــدود 300 میلیــون تومانــی و 

همچنیــن ســکه هایی کــه در زمــان 
ــد  ــع ش ــرح توزی ــی از ط رونمای
ــد: ــواب دادن ــا ج ــه م ــور ب اینط
ــر  ــزار نف ــدود 7 ه ــرح ح ــن ط ــرای ای ب
ســاعت وقــت صــرف شــد! کــه پرداخــت 
ــس  ــای حق التدری ــر مبن ــات ب ــق الجلس ح
ســکه های  درخصــوص  بــود.  اســاتید 
ــگاه و  ــس دانش ــوی ریی ــم از س ــی ه اهدای
بــر مبنــای اختیــارات ایشــان بــه مســئولین 
کمیته هــا، مشــاورین و مجــری طــرح اعطــاء 

شــد!
 پــس از انتصــاب دکتــر اربــاب شــیرانی 
بــه ســمت معــاون برنامــه ریزی و توســعه ی 
ــم  ــان ه ــهرداری اصفه ــانی ش ــع انس مناب
ــت.  ــود داش ــان وج ــون ایش ــی پیرام حواش
ســؤاالتی از ایــن دســت کــه چگونــه ایشــان 
بــا عــدم داشــتن ســابقه اجرایــی در حــوزه 
ــوب  ــمت منص ــن س ــه ای ــهری ب کالن ش
شــده؟ همچنیــن ارتبــاط ایــن انتصــاب بــا 
ــه  ــس جبه ــان رئی ــم ایش ــه پدرخان ــن ک ای
اصالحــات اصفهــان اســت و ایــن موضــوع 
ــن  ــه ای ــل انتصــاب ایشــان ب از عمــده دالی
ــهردار  ــهر و ش ــورای ش ــط ش ــمت توس س
اصــالح طلــب اصفهــان بــوده اســت 
ــیرانی  ــاب ش ــر ارب ــت؟ دکت چیس
درپاســخ بــه ایــن ســواالت جــواب 

ــد: دادن
بنــده از گذشــته بــا آقــای نــوروزی 
در  و  بــودم  آشــنا  اصفهــان(  )شــهردار 
پــروژه ای بــرای مجموعــه ای بــرای ایشــان 
ارتباطــات  البتــه  و  می نوشــتم.  برنامــه 
دیگــری هــم بــود از جملــه همیــن مــورد. 
مثــال همیــن مــوردی کــه دوســتان می گویند 
ارتبــاط فامیلــی! ولــی واقعا ایشــان بــه عنوان 
ــد و  ــأت علمــی دانشــگاه اصفهــان بودن هی
ــا  ــه م ــد ک ــه ای کار می کردن ــرای مجموع ب
ــردی  ــزی راهب ــه برنامه ری ــرای آن مجموع ب

ابهامات یک انتصاب پرحاشیه

از ریاست طرح تحول تا معاونت پژوهشی دانشگاه درگفتگو با دکتر ارباب شیرانی

رضا ندری
م.شیمی 95

آقــای دکتــر ارباب شــیرانی 
حیــن اجــرای طــرح تحــول بــه 
عنــوان تدویــن کننــده آن 
ــد  ــه دانشــگاه پشــت کردن ب
رفتنــد  شــهرداری  بــه  و 
بــا  ناگهانی شــان  خــروج  و 
آن همــه تبلیغــات، هزینــه 
شــده،  صــرف  وقــت  و 
طــرح  اول  نفــر  بعنــوان 
عامــل  خــودش  تحــول، 
بی تفاوتــی و ایجــاد احســاس 
بــه  نســبت  بی اهمیتــی 
ایــن طــرح در دانشــگاه شــد

ــدرس  ــر م ــت دکت ــر حمای اگ
نبــود طــرح حتی بــه اینجا هم 
نمی رســید؛ منتهــی رویکــرد 
ــت  ــراء نتوانس ــان در اج ایش
ــد.  ــرآورده کن ــارات را ب انتظ
دیــدگاه مــن از اول مشــابه 
دیــدگاه االن دکتــر ابطحــی، 
ایــن بــود کــه در اجــرای طــرح 
نیــز ماننــد تدویــن بصــورت 
تــا  برویــم  جلــو  پــروژه ای 
نشــان دهیم  بتوانیــم 
شــده  کارهایــی  چــه  کــه 
بــه  چقــدر  کارهــا  ایــن  و 
اســت! رســیده  نتیجــه 

عــدم  بــا  ایشــان  چگونــه 
اجرایــی  ســابقه  داشــتن 
بــه  در حــوزه کالن شــهری 
ایــن ســمت منصــوب شــده؟ 
ارتبــاط ایــن انتصــاب بــا ایــن 
کــه پدرخانــم ایشــان رئیــس 
اصفهــان  اصالحــات  جبهــه 
از  موضــوع  ایــن  و  اســت 
انتصــاب  دالیــل  عمــده 
ایشــان به این ســمت توســط 
شــهردار  و  شــهر  شــورای 
اصفهــان  طلــب  اصــالح 
چیســت؟ اســت  بــوده 

در روزهــای ابتدایــی ســال تحصیلــی جدید 
آقــای دکتــر ابطحــی رییــس محترم دانشــگاه 
ــیرانی  ــاب ش ــروز ارب ــر به ــی دکت در حکم
ــاوری  ــش و فن ــاون پژوه ــمت مع ــه س را ب

دانشــگاه صنعتــی اصفهــان منصــوب کــرد.
همزمــان بــا ایــن انتصــاب بــود کــه 
ــه  ــی و رتب ــت علم ــی از وضعی ــی حواش برخ
ــاب شــیرانی در شــبکه های  آقــای دکتــر ارب
البتــه رســانه های خــارج از  اجتماعــی و 
ــا  ــه ب ــی ک ــد. موضوع ــر ش ــگاه منتش دانش
رجــوع بــه پایگاه هــای علمــی، مســتندات آن 

ــود. ــاهده ب ــل مش قاب
جامعــه اســامی دانشــجویان در روزهــای 
ــس  ــه ای از ریی ــاق در بیانی ــن اتف ــی ای ابتدای
محتــرم دانشــگاه خواســت تــا در احتــرام بــه 
افــکار عمومــی دانشــگاهیان و نیــز پیشــگیری 
از ایجــاد شــوائب گوناگــون نســبت بــه ایــن 
ــن  ــا ای ــد؛ ام ــازی کن ــفاف س ــوع ش موض
مطالبــه نیــز ماننــد بســیاری از پرســش های 
ــا ســکوت  ــن تشــکل دانشــجویی ب دیگــر ای
ــه  ــگاه مواج ــت دانش ــز مدیری ــل برانگی تأم

شــد.
 البتــه آقــای دکتــر اربــاب شــیرانی قبــا 
هــم در مســئولیت مدیــر طــرح تحــول بــا 

یــک اســتعفای ناگهانــی و خروج از دانشــگاه 
و بی سرپرســت مانــدن طــرح تحــول طــی 
8 مــاه حاشــیه ســاز شــده بودند کــه در آن 
مقطــع نیــز رییــس ســابق دانشــگاه هیچ گاه 
ــش های  ــا و پرس ــواالت م ــه س ــخی ب پاس

پیــش روی افــکار عمومــی ندادنــد!
ــتای  ــه در راس ــود ک ــب ب ــن ترتی بدی
تنویــر افــکار عمومــی از رزومــه و چگونگــی 
ــیرانی  ــاب ش ــر ارب ــای دکت ــاب آق انتص
ــه  ــا مصاحب ــم ت ــه ســراغ خودشــان رفتی ب
کنیــم. ایشــان هــم صادقانــه پذیرفتنــد کــه 
همیــن جــا الزم اســت از همــکاری خــوب 
جنــاب آقــای دکتــر بهــروز ارباب شــیرانی 

ــم. ــی نمایی قدردان
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ــر  ــت، از نظ ــن باب ــم و از ای ــام می دادی انج
تخصصــی و کاری، مــن را می شــناختند.
معاونــت برنامــه ریــزی شــهرداری ســال 
ــاده. زمــان آقــای دکتــر ســقاییان.  ۸7 راه افت
ــام ایــن  امــا مــن از ســال ۸0  زمانــی کــه ن
ــه  ــود ب ــکیالت ب ــت تش ــه مدیری مجموع
شــهرداری مشــاوره مــی دادم و ایــن ارتبــاط 
ادامــه پیــدا کــرد و هســته ی تشــکیل 
معاونــت برنامه ریــزی از همیــن جلســات و 
مشــاوره ها کلیــد زده شــد و خــود مــا روی 
ــل  ــی از دالی ــم. و یک ــاختار آن کار کردی س
پذیــرش مــن شــناخت نســبی از مجموعــه 
بــود. در موضــوع فامیلــی هــم پــدر خانمــم 
ــه  ــهردار ک ــای ش ــه آق ــد ب ــام داده بودن پیغ
کاری بــا فالنــی نداشــته باشــید. ولی ایشــان 

اصــرار کــرد!
ــاری  ــا برکن ــتعفاء ی ــاره اس درب
ــاب شــیرانی از معاونــت  دکتــر ارب
ــوال  ــان س ــم از ایش ــهرداری ه ش
کردیــم و همچنیــن ســوال کردیــم 
ــد  ــانه ها معتقدن ــی رس ــه برخ ک
ــم  ــال و نی ــک س ــی ی ــما در ط ش
ــتید  ــی نداش ــل قبول ــه قاب کارنام
ــما  ــی ش ــی مدیریت ــدم توانای و ع
ــد  ــت ش ــن پس ــروج از ای ــبب خ س

ــد: ــخ دادن ــان پاس ــه ایش ک
بعــد از چندمــاه از انتصــاب بنــده، مدیــر 
عامــل فــاوا شــهرداری بــه عنــوان بخشــی از 
زیرمجموعــه معاونــت برنامه ریــزی اســتعفا 
داد و در ایــن گیــر و دار، آقــای شــهردار برای 
مــن همزمــان بــا معاونــت حکــم مدیرعامل 
فــاوا زدنــد! و گفتنــد یکــی دو ماهــه اســت 
کــه تــا ۸ مــاه طــول کشــید واین هــا از مــن 

خیلــی انــرژی گرفــت!!
ــاختار  ــف و س ــا وظای ــت ب ــن معاون ای
اداری،  بحث هــای  جملــه  از  جدیــدش 
ــاوا و  ــالوه ف ــتخدام و... بع ــی، اس کارگزین
گرفتاری هــای دانشــگاه و مســئولیت های 
آموزشــی و پژوهشــی آن هشــت مــاه خیلی 
بــه مــن ســخت گذشــت. البتــه مشــکالت 
ــب  ــه حس ــی ب ــود ول ــم ب ــی ه خانوادگ

فشــاری کــه بــه مــن آمــد و یــواش یــواش 
من احســاس کــردم از کار اصلی دانشــگاهم 
دارم بــاز می مانــم، اســتعفا کــردم و موضــوع 
برکنــاری اصــاًل نبــوده و هیــچ فشــاری هــم 

ــرای اســتعفا نداشــتم! ب
ــخ  ــگاه در پاس ــئولین دانش ــی از مس یک
بــه نقــد بــه انتصــاب دکتــر اربــاب شــیرانی 
ــگاه،  ــی دانش ــاون پژوهش ــمت مع ــه س ب
ــل  ــه دلی ــد ک ــوان می کنن ــه ای عن در جلس
اســتعفای ایشــان بعــد از یــک و نیــم ســال 
از معاونــت شــهرداری فشــارهایی بــوده 
ــرادی  ــد اف ــان بای ــه ایش ــن ک ــر ای ــی ب مبن
را در معاونــت مذکــور تغییــر دهنــد و 
تغییــر نداده انــد و بــه همیــن دلیــل اســتعفا 
ــیرانی  ــاب ش ــر ارب ــد! دکت کرده ان
درپاســخ بــه ایــن پرســش بــه مــا 

ــد: گفتن
ــاج  ــچ کســی ب ــه هی ــن خوشــبختانه ب م
ــه  ــن موضــوع را گفت ــس ای ــداده ام و هرک ن
اشــتباه گفتــه. اصــاًل چنیــن چیــزی نیســت!

ــئول  ــن مس ــام ای ــای ن ــا افش ب
ــاب  ــر ارب ــل دکت ــگاه در مقاب دانش
شــیرانی و نمایــان شــدن تناقضــات 
ــا  ــه م ــان ب ــوع، ایش ــن موض در ای

گفتنــد: 
ــم  ــال و نی ــک س ــن ی ــد، در ای ــه. ببینی بل
ایــن حــرف بــوده، ایــن فشــارها هــم بــوده. 
منتهــا گفتــم بــه هیــچ کســی بــاج نــداده ام! 
بــه طــور مشــخص هــم روی دو تــا 
ــا کار  ــا م ــه ب ــی ک ــای اصولگرای از بچه ه
ــی  ــوص خیل ــان بخص ــد، یکی ش می کردن

ــود! ــار ب فش
ــه  ــی ب ــاًل کس ــه مث ــس اینک ــه از جن ن
ــردار  ــن را ب ــد ای ــد بگوی ــگ بزن ــن زن م
ولــی باالخــره ایــن روابــط و مناســبات 
ــا...  ــن ه ــت و ای ــه هس ــی ک و گفتگوهای
ــد آدم کارش را درســت  باالخــره نمی گذارن
انجــام بدهــد! اصــرار بعضــی از قســمت ها، 
ــان  ــرا ایش ــه چ ــه اینک ــا ب ــی از آدم ه بعض

ــند! باش
ــود و  ــت ب ــن درس ــخیص م ــه تش البت

ــن  ــه م ــی ک ــه محض ــود ب ــط ب ــر غل اال اگ
ــَرش  ــد بَ ــم بای ــاًل آن را ه ــودم اص ــه ب رفت
می داشــتند ولــی وقتــی دیدنــد کــه کار 
می کنــد،  کار  دارد  صادقانــه  و  می کنــد 

ــت! ــش داش ــم نگه ــدی ه ــاون بع مع
پیرامــون  اصلــی  از جملــه حواشــی 
انتصــاب دکتــر اربــاب شــیرانی بــه ســمت 
معــاون پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی اصفهان 
از ســوی جمعــی از اســتادان دانشــگاه 
ــه  ــی رزوم ــف سیاس ــای مختل ــف ه از طی
ــان  ــاع ایش ــل دف ــی و غیرقاب ــف علم ضعی
اســت. موضوعــی کــه مســتندات آن نشــان 
ــیرانی در  ــاب ش ــر ارب ــای دکت ــد آق می ده
مقایســه بــا دیگــر اســاتید دانشــگاه، ســابقه 
علمــی قابــل توجهــی ندارنــد. در بخشــی 
از ایــن ســوال از ایشــان پرســیدیم 
ــما  ــال 1393 ش ــه در س ــه چگون ک
بعــد از بیســت و چنــد ســال ســابقه 
صرفــًا بــا 4 مقالــه بــه دانشــیاری 
ــه در  ــه البت ــد ک ــدا کردی ــا پی ارتق
ــم  ــه ه ــن 4 مقال ــک از ای ــچ ی هی
ــجویان  ــنده اول نبودید و دانش نویس

ــد؟ ــور بودن ــما داکیومنت ش
ایشــان در پاســخ بــه ایــن ســوال گفتنــد 
ــت در  ــع وق ــکده صنای ــس دانش ــه رئی ک
ــکاری  ــه هم ــوت ب ــده دع ــال 7۲ از بن س
کــرد و بــا مــدرک فوق لیســانس بــه عنــوان 
مربــی بــه دانشــگاه آمــدم. در ســال 7۴ کــه 
بعــد از مصاحبــه علمــی وزارتخانــه رســمی 
ــی  ــت تحصیل ــا مأموری آزمایشــی شــدم وب
بــه عنــوان دانشــجوی دکتــری تربیــت 
مــدرس پذیرفتــه شــدم و پــس از یــک تــرم 
مرخصــی در ســال 79 به دانشــگاه برگشــتم 
امــا درســم تمــام نشــده بــود و حــدود یــک 
ــر  ــه ب ــودم ک ــه ب ــر مقال ــم منتظ ــال و نی س
ــی اآلن، دوره  ــای زمان ــالف محدودیت ه خ
ــام و در  ــاله تم ــت س ــش هف ــری را ش دکت

ــردم! ــاع ک ــال ۸۱ دف س
بعضــی اســاتید آن زمــان اصــرار داشــتند 
دانشــجو مقالــه بدهــد و مــن اصــراری 
ــر  ــا ب ــن نامه ه ــه 90 آیی ــا در ده ــتم ت نداش

مبنــای مقالــه تغییــر کــرد! پــس از ایــن کــه 
چنــد بــار مدارکــم را بــرای ارتقــاء بــه هیئت 
ممیــزه دادم و بــه دلیــل کــم بــودن امتیــازات 
رد شــد. درنهایــت ســال 95 دانشــیاری مــن 

تاییــد شــد!
ــاب  ــر ارب ــدن دکت ــیار ش ــارغ از دانش ف
شــیرانی بــا ۴ مقالــه علمــی، ایشــان در ســال 
ــه  ــه اضاف ــی دو مقال ــه یعن ــا 6 مقال ۱۳9۸ ب
شــده بــه قبلــی، معــاون پژوهشــی دانشــگاه 
می شــوند. ایــن درحالــی اســت کــه در 
همــه ایــن شــش مقالــه نویســندگان اول کــه 
کل نویســندگان جمعــاً هفــت نفــر هســتند، 
ــر  ــتند!!! و موضــوع جــدی ت دانشــجو هس
ــی  ــی قبل ــن پژوهش ــال معاونی ــه مث ــن ک ای
ازجملــه دکتــر امیــدی و خــود دکتــر ابطحی 
دارای رزومــه علمــی قــوی، چندیــن اختراع 
بیــن المللــی و تألیفــات بــوده و بــه جوانــب 
مختلــف پژوهــش آشــنا هســتند. درحالــی 
کــه دکتــر اربــاب شــیرانی هیــچ یــک از این 
ــا  ــاً ب ــته و صرف ــه نداش ــوارد را در کارنام م
6 مقالــه مذکــور بــه ایــن ســمت منصــوب 
شــده اســت. در پاســخ بــه ایــن ابهام 
و ایــن کــه معــاون پژوهشــی بایــد 
ــا رویه هــای علمــی آشــنا بــوده  ب
ــود  ــگاه، خ ــت دانش ــرای موقعی و ب
ــر از  ــب باالت ــه مرات ــی ب جایگاه
ــه  ــد، ب ــته باش ــاتید داش ــر اس دیگ

مــا گفتنــد:
ــی  ــت پژوهش ــم معاون ــه بگویی ــن ک ای
کســی بایــد باشــد کــه باالتریــن آمــار 
مقــاالت را داشــته باشــد، ایــن خیلــی حرف 
درســتی نیســت و اینجــا بایــد کســی باشــد 
ــه  ــد. نمون ــت کن ــه را مدیری ــه مجموع ک
ایــن کــه بعضــی اســاتید در پژوهــش قــوی 
هســتند و برخــی در تدریــس و یــا برعکس!
ــت  ــوع فعالی ــه ن ــتم س ــی توانس ــن م م
داشــته باشــم! مــی توانســتم از خیلــی 

فعالیت هــا صــرف نظــر کنــم و بنشــینم در 
ــه بنویســم و  ــا دانشــجویانم مقال ــم و ب اتاق
خیلــی زودتــر از بقیه دانشــیار و اســتاد شــوم 
امــا ایــن کار را نکــردم چــون قبول نداشــتم!
می توانســتم ماننــد برخــی دوســتانی کــه 
در دانشــگاه داریــم شــرکت بزنــم و بــه قول 
ــم  ــارش ه ــوم ودر کن ــب ش ــروف کاس مع
ــن کار را نکــردم چــون  درســی بدهــم و ای

قبــول نداشــتم!
داشــته  ســومی  گزینــه  می توانســتم 
ــوزش  ــی آم ــا؛ یعن ــن دوت ــن ای ــم بی باش
و مســئولیت های علمــی، و در کنــارش 
باالخــره کار بــرای مســئولیت های اجتماعی 
ــن  ــم ای ــه روحیات ــه ب ــا توج ــن ب ــه م ک

موضــوع را انتخــاب کــردم!
ــه  ــه هم ــی ک ــرح تحول ــال ط ــرای مث ب
می گیرنــد،  دســت  در  را  آن  کتابچــه 
رکــورد نشــده و یــا مســئولیت 5 ســاله 
ــا  ــوی اســاتید ب ــس شــورای ک ــوان ریی بعن
همــه گرفتاری هــا، بخاطــر آن بــود کــه 
بــرای دانشــگاه کاری بکنــم و... و احســاس 

می کــردم یــک مســئولیت دارم!
ــدارم  ــم را ن ــداد مقاالت ــه تع ــد توجی قص
ــیپلین های  ــکده ها، دیس ــه دانش ــا در هم ام
مختلــف کاری وجــود دارد کــه در بعضــی 
از آن هــا نوشــتن مقالــه ســخت اســت! کــه 
ــن اســت!  ــا دیســیپلین کاری م یکــی ازآنه
  manufacturing در  صنایــع  مهندســی  در 
راحت تــر می تــوان مقالــه نوشــت. امــا 
در management   یعنــی حــوزه ای کــه مــن 
مقالــه  کار می کنــم ســخت تر می تــوان 
ــه از  ــن هــم ک ــل م ــه دالی نوشــت! از جمل
شــهرداری برگشــتم همیــن بــود کــه دیــدم 
بــه بحــث آموزشــی و پژوهشــی مــن لطمــه 

می خــورد.
از آقــای دکتــر ارباب شــیرانی در 
ــان  ــاون شدن ش ــوه مع ــورد نح م

در دانشــگاه و چگونگــی شــناخت و 
پیشــنهاد ایــن پســت توســط دکتــر 
ــول  ــه ح ــی ک ــی و ابهامات ابطح
ــاص  ــات خ ــاب و ارتباط ــن انتص ای
ــره  ــی و غی ــر ابطح ــان، دکت ایش
ــه در  ــم ک ــؤال کردی ــم س ــود ه ب

پایــان بــه مــا گفتنــد:
در زمــان حضــور دکتر ابطحی در شــهرک 
علمــی تحقیقاتــی، ایشــان درمورد مانــدن یا 
ــد  ــؤال کردن ــهرداری س ــن در ش ــدن م نمان
ــتیبانی  ــت پش ــنهاد معاون ــن پیش ــرای م و ب
ــوع  ــن موض ــد. ای ــرح کردن ــهرک را مط ش
ــه اتمــام کار مــن در شــهرداری و کســب  ب
ــر  ــا دکت ــد ام ــوط ش ــهردار من ــت ش رضای
ــه  ــن ب ــت م ــا ماموری ــمی ب ــدرس هاش م
شــهرک موافقــت نکــرد! و بــه دکتــر ابطحی 
ــهرک  ــرات در ش ــرای تغیی ــد ب ــه بودن گفت
ــی در  ــرار اســت تغییرات ــه ق ــد ک ــر کنی صب

ــد! دانشــگاه اتفــاق بیافت
 در فاصلــه اســتعفای دکتــر مــدرس 
هاشــمی تــا انتصــاب دکتــر ابطحــی چندین 
پســت در داخــل و خــارج دانشــگاه بــه مــن 
پیشــنهاد شــد کــه یکــی از آنهــا جایگزینــی 
دکتــر ابطحــی در شــهرک بــود کــه بــه همان 
دالیلــی کــه باعــث شــد از شــهرداری بیرون 
بیایــم، مســئولیت بیــرون از دانشــگاه را هــم 

نپذیرفتم.
البتــه مباحــث دیگــری هــم مطرح شــد و 
مقــداری از ســواالت مــا در حوزه پژوهشــی  
نیــز باقــی مانــد کــه ان شــااهلل در آینده بــه آن 

ــم. می پردازی
ــگاه  ــرم دانش ــت محت ــان از ریاس در پای
ــم  ــت داری ــی درخواس ــر ابطح ــای دکت آق
ــجویان  ــات دانش ــایر مطالب ــه س ــبت ب نس
واکنــش نشــان داده و مــا را در زمینه شــفاف 

ــد. ــاری کنن ــگاه ی ــبات دانش ــدن مناس ش

دربــاره اســتعفاء یــا برکنــاری 
از  شــیرانی  اربــاب  دکتــر 
معاونــت شــهرداری هــم از 
و  کردیــم  ســوال  ایشــان 
همچنیــن ســوال کردیــم کــه 
برخــی رســانه ها معتقدنــد 
شــما در طــی یــک ســال و 
ــی  ــل قبول ــه قاب ــم کارنام نی
نداشــتید و عــدم توانایــی 
ســبب  شــما  مدیریتــی 
ــد . ــت ش ــن پس ــروج از ای خ

هــم  مشــخص  طــور  بــه 
بچه هــای  از  تــا  دو  روی 
اصولگرایــی کــه بــا مــا کار 
یکی شــان  می کردنــد، 
بخصــوص خیلــی فشــار بــود!

نــه از جنــس اینکــه مثــاًل 
ــد  ــگ بزن ــن زن ــه م ــی ب کس
بــردار  را  ایــن  بگویــد 
روابــط  ایــن  باالخــره  ولــی 
گفتگوهایــی  و  مناســبات  و 
هــا...  ایــن  و  هســت  کــه 

اصلــی  حواشــی  جملــه  از 
دکتــر  انتصــاب  پیرامــون 
ــمت  ــه س ــیرانی ب ــاب ش ارب
ــگاه  ــی دانش ــاون پژوهش مع
از  اصفهــان  صنعتــی 
اســتادان  از  ســوی جمعــی 
هــای  طیــف  از  دانشــگاه 
رزومــه  سیاســی  مختلــف 
ضعیــف علمــی و غیرقابــل 
اســت. ایشــان  دفــاع 
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مــوج اول فمینیســم  بــا هــدف کســب حــق 
رای آغــاز شــد. زمینــه پیدایش فمینیســم انقالب 
ــری،  ــای براب ــا آرمان ه ــه ب ــا ک ــه در اروپ فرانس
ــا  ــود؛ ام ــان ها ب ــه انس ــردورزی هم آزادی و خ
زنــان مشــمول ایــن مفاهیــم نمی شــدند! مســئله 
خــردورزی در زنــان، برابــری زن و مــرد در همه 
چیــز بــود و باعــث جداســازی عرصــه عمومــی 
ــردن  ــدا ک ــی پی ــن معن ــی و همچنی و خصوص
ــم  ــیت از ه ــس و جنس ــد. جن ــیت" ش "جنس

ــوم مخصــوص  ــدام مفه ــز شــدند و هرک متمای
خــود را پیدا کردنــد. زن و مــرد را دارنده نوعیت 
وجــود یکســان دانســته کــه ایــن دو جنــس از 
نظــر فــردی در مقابــل هــم و از نظــر جمعــی و 
اجتماعــی بــا هــم برابرنــد. »واژه جنســیت« بــه 
ــرد و زن، از  ــای م ــه مقوله ه ــه ب ــی ک ــن معن ای
نظــر فرهنگــی و اجتماعــی بپــردازد و »جنــس« 
ــان  ــت. زن ــی اس ــای بیولوژیک ــر تفاوت ه بیانگ
ــی در دوره  ــی و عین ــرت ذهن ــت مغای ــه عل ب
ــل  ــن آموخته هایشــان و عم ــه بی خــردورزی ک
ــن  ــد؛ بنابرای ــد، ناراضــی بودن مشــاهده می کردن
پیگیــر کســب هویت بــرای خــود شــدند. عامل 
دیگــر نارضایتــی زنــان، انقــالب صنعتــی بــا دو 
محور ســرمایه داری، روشــنفکری و تجددگرایی 
ــه  ــود ک ــرال ب ــر لیب و اصــل خــردورزی و تفک
باعــث ایجــاد خودآگاهــی زنان شــد. ســه نســل 
از زنــان بــرای کســب حــق رای تــالش کردنــد؛ 
پــس از آن یــک تنــش پایــدار در فمینیســم اتفاق 
ــالف شــد. گروهــی  ــروز اخت ــاد و باعــث ب افت
ــی  ــود ول ــرد ب ــری کامــل زن و م هدفشــان براب
ــه  ــردان را ب ــان و م ــاوت زن ــر تف ــروه دیگ گ
رســمیت شــناختند و هدفشــان ارتقای موقعیت 
زنــان بــود. ایــن شــکاف بــا جنــگ جهانــی دوم 
همــراه شــد و بــرای مدتــی هــر دو دچــار رکــود 
ــدا  ــین، در ابت ــر نش ــکای مهاج ــدند. در آمری ش
ــود  ــوان وج ــان ج ــرای زن ــی ب ــوزش چندان آم
ــداد  ــیار، تع ــای بس ــس از تالش ه ــت. پ نداش
ــه تاســیس  ــی دختران محــدودی مدرســه ابتدای
شــد. بــا افزایــش تعــداد مــدارس ابتدایــی تقاضا 
بــرای مــدارس آمــوزش عالــی افزایــش یافــت 
و ســرانجام موفــق بــه دســت یابی بــه آمــوزش 
عالــی شــدند. وجــود ایــن گونــه مشــکالت و 
همچنیــن نداشــتن حــق رای باعــث شــد زنــان 
بــه دنبــال گرفتن حقــوق  خــود باشــند. آنها بین 
برابــری جنســیتی و برابــری نــژادی، هماننــدی 
ــش  ــت از جنب ــه حمای ــد و ب ــی می دیدن طبیع

ــان  ــد. آن ــرده داری پرداختن ضدب
در مبــارزه بــا بــرده داری و حمایــت از جنبــش 
ــد  ــد و دریافتن ــادی گرفتن ــای زی ــا، درس ه آنه
کــه بــرای بیــان خواســته های خــود بایــد 
تالش هایشــان ســازمان یافته تــر باشــد. حمایت 
از جنبــش ضــد بــرده داری دســتاوردهای مهمی 
بــرای آنهــا داشــت از جملــه احتــرام و وجهــه 
ــه  ــه ب ــروی سیاســی ک ــن نی مناســب و همچنی
آنهــا کمــک می کــرد بــه حســاب آورده شــوند. 
پــس از آن جنــگ داخلــی رخ داد و بــرای مدتی 
فعالیت هــای زنــان متوقــف شــد. آنهــا در جنگ 
بــا تمــام تــوان خــود بــه کمــک پرداختنــد؛ پس 
از اتمــام جنــگ دیــد بســیاری از مــردان نســبت 
بــه توانایی هــای زنــان تغییــر کــرد و زنــان بــه 
هــدف اولیه شــان کــه حــق رای بــود نزدیک تــر 

شــدند.
منظــور از لیبرالیســم یــا آزادی خواهــی 
مجموعــه روش هایــی اســت کــه هــدف، 
ــرای  ــتر ب ــه بیش ــر چ ــردن آزادی ه ــم ک فراه
ــت  ــه اولوی ــر جامع ــرد ب ــد و ف ــرد می باش ف
دارد. مــوج اول فمینیســم بــر لیبرالیســِم آغازیــن 
ــی آن، آزادی  ــداف اصل ــت و از اه ــه داش تکی
دینــی بــود. ایــده اصلــی ایــن گــروه اعتقــاد بــه 
نظریــه حقــوق طبیعی اســت. بــر مبنــای حقوق 
طبیعــی، معتقــد تشــابه ذاتــی زن ومــرد هســتند، 
ــتری  ــت بیش ــان  اهمی ــراد برایش ــتقالل اف اس
ــتقر در  ــای مس ــنت ها و نهاده ــه س ــبت ب نس
ــع  ــری را مان ــه پذی ــد جامع ــه دارد، رون جامع
رشــد قــدرت فکــری و آمــوزش و پــرورش بــه 
خصــوص تفکــر انتزاعــی را مهم تریــن وســیله 
دگرگونــی جامعــه می داننــد. آن هــا تمــام تالش 
ــه ای  ــر مقول ــتقالل زن در ه ــرای اس ــود را ب خ
بــه کار گرفتنــد. در مــوارد بســیار، از ازدواج بــه 
عنــوان ابــزار اصلــی ســتم بــر زنــان نــام بــرده، 

ازدواج را ناعادالنــه و در جهــت انقیــاد زن، 
مســئله ای یــک جانبــه و شــدیداً نابرابــر کــه بــر 
ــات  ــی ترتیب ــود، نوع ــل می ش ــس تحمی دوجن
ــا  ــد. ب ــه می دانن ــی بیمه نام ــا نوع ــادی ی اقتص
دیــد انتقــادی بــه ازدواج، نظــام خانــواده را 
مردســاالر معرفــی کردنــد. بــه غیــر از حــق رای 
ــی و داشــتن  ــا حــق دارای خواســته دیگــر آن ه
ــان  ــتند زن ــود . می خواس ــان ب ــرای زن ــروت ب ث
هــم بتواننــد علیــه مــردان اقامــه دعــوی کننــد و 
هــم قــرارداد معامــالت را بــا نــام خــود بــه ثبت 
برســانند. مــوج دوم فمینیســم در ابتــدا نظریه ای 
ــراوان ، رشــته مطالعــات  ــا تــالش ف ــه ب ــود ک ب
ــه برنامــه درســی دانشــگاه ها افــزوده  ــان را ب زن
و بــه عنــوان شــاخه دانشــگاهی جنبــش آزادی 
بخــش زنــان مطــرح شــد. هــدف آن، قابــل فهم 
ــری و  ــای براب ــام و آرمان ه ــم ع ــدن مفاهی ش
آزادی بــرای همــه زنــان بــود. نظام ســرمایه داری 
بــه عنــوان هســته مشــترک شــاخه های مختلف 
ــاره  ــام در این ب ــی ه ــد. مگ ــوج دوم می باش م
ــد: »درک ماهیــت جامعــه ســرمایه داری  می گوی
معاصــر بــدون محــور قــرار دادن مســئله 
ســرکوب زنــان در تحلیــل آن ممکــن نیســت.« 
ــاختار  ــی در س ــاد تغییرات ــا ایج ــرمایه داری ب س
نیاز هــای بــازار کار و نظــام  اشــتغال، بــر 
ــادی  ــی و اقتص ــت اجتماع ــی در موقعی آموزش
ــری  ــر براب ــد ب ــار متعــدد داشــت. تاکی ــان آث زن
ــی  ــف، ویژگ ــاد مختل ــرد در ابع ــن زن و م بی
ــوج  ــد. م ــان می باش ــور فعالیتش ــب و مح غال

دوم فمینســیم از امــواج مختلــف و 
وســیعی تشــکیل شــد بــه گونــه ای 

ــر  ــری ب ــان براب ــه گفتم ــه ب ک
ــود  ــای خ ــاس دغدغه ه اس

ــی،  ــوق سیاس ــد حق مانن
فرهنگــی، مبــارزه بــا 

ــد  ــاالری، تاکی پدرس
نظریــات  بــر 

و  مارکــس 
ــام  ــالح نظ اص

د  قتصــا ا

ــد آمــدن  ــد و باعــث پدی ســرمایه داری پرداختن
امــواج مختلــف شــدند. فمینیســم لیبرال بــا تاثیر 
گرفتــن از اندیشــه مــدرن ، خواهــان برابــری زن 
و مــرد در همــه ابعــاد اســت و بــه عنــوان اصلی 
تریــن جریــان فمینیســتی شــناخته شــده محــور 
عقالنیــت را می پذیــرد و تفاوت هــای ناشــی از 
ــده  ــی را نادی ــد و مرب ــوان مول ــه عن نقــش زن ب
می گیــرد و فلســفه سیاســی جنســیتی دارد. 
همچنیــن زن و مــرد را کامــال مشــابه و تفــاوت 
ــرال  ــم لیب ــد. فمینیس ــر می دان ــط در ظاه را فق
ــان  ــابه و خواه ــم مش ــوج اول و دوم باه در م
برابــری ذاتــی میــان زن و مرد هســتند. فمینیســم 
رادیــکال مبتنــی بــر تقابــل اســت و تاکیــد دارد 
زن و مــرد جوهــراً متضــاد هســتند و آشــتی بین 
آن دو نیــز غیــر ممکــن اســت. فمینیســم لیبــرال 
تســاوی کامــل زن و مــرد را محــور قــرارداده و 
خواهــان احقــاق حقــوق زنــان هماننــد مــردان 
ــور  ــکال زن را مح ــم رادی ــا فمینیس ــت؛ ام اس
ــاع از حقــوق پایمــال  ــرار داده و ســعی در دف ق
ــان در  ــد زن ــا معتقدن ــده آن دارد. رادیکال ه ش
ــت  ــه فرودس ــوان طبق ــه عن ــه ای ب ــر جامع ه
ــه  ــد هم ــس بای ــتند؛ پ ــرح هس ــوم مط و مظل
عوامــل فرهنگــی ، اجتماعــی و 
حتــی علمــی و تاریخــی 
وضعیــت  در  کــه 
گــی  ند عقب ما
زنــان نقــش 
ســی  سا ا
شــتند  ا د
ف  حــذ
 . ند شــو
مبارزاتشــان 
معطــوف بــه 
و  زن  روابــط 
مــرد خصوصــًا 
بــا تاکید بــر مبــارزه 
خشــونت  علیــه 
زنــان  بــر  مــردان 

ــت. اس
منشــاء فمینیسم 
کسیســت  ر ما
تکامــل  نظریــه 
دارویــن اســت 
آن،  هــدف  و 
دادن  تعمیــم 
ی  ه هــا گا ید د
بــه  مارکــس 
ضعیــت  و
اســت.  زنــان 
را  منــزل  در  کار 

ــته  ــردان دانس ــط م ــان توس ــتثمار زن ــه اس زمین
و می گویــد کارهــای مربــوط بــه خانــواده 
نبایــد خدمــت شــخصی بــه یــک فــرد مذکــر 
ــرار  ــی ق ــات مارکــس را مبن تلقــی شــود. نظری
ــد ،  ــام کردن ــتی ادغ ــات فمینیس ــا نظری داده و ب
ــف  ــات مختل ــان در طبق ــت زن ــان رضای خواه
جامعــه شــدند و بــا کار زنــان در منــزل و 
ــت  ــا در نهای ــد ام ــف بودن ــا مخال ــاد آن ه انقی
نتوانســتند بــه همــه خواســته های خــود برســند. 
فمینیســم سوسیالیســت معتقــد اســت در نظــام 
ــهروندان  ــان ش ــاالرانه، زن ــرمایه داری مردس س
ــا  ــتدالل آنه ــوب می شوند.اس ــه دوم محس درج
ــد و  ــزار تولی ــت اب ــد مالکی ــه بای ــن اســت ک ای
تجربــه اجتماعــی دگرگــون شــود چــون ریشــه 
ســرکوب زنــان در کل نظــام ســرمایه داری 
نهفتــه اســت. بــا وجــود تلفیــق بیــن فمینیســم 
سوسیالیســت و فمینیســم رادیــکال، در بیــن آنها 
اختالفــی وجــود دارد؛ فمینیســم سوسیالیســت 
ســعی می کنــد در مبــارزه بــا نظــام ســرمایه داری 
بــر نظــام مردســاالری حاکــم پیــروز شــود و بــا 
حــذف کلیشــه ها بــه زن شــخصیت ببخشــد و 
ــه  ــد. ب زن را از شــهروند درجــه دوم خــارج کن
طــور کلــی مــوج دوم فمینیســم خواهــان تغییــر 
اساســی در شــکل و چهارچــوب نهاد خانــواده و 
ازدواج همچنیــن تغییر در ســاختار نقــش مادری 
اســت. پــس از افــول مــوج دوم، با شــایع شــدن 
عقایــد پســامدرن و تجددگرایــی، مــوج جدیدی 
از فمینیســم جــان گرفــت و فعالیــت خــود را بــا 
رویکــردی تــازه و البتــه متفــاوت از امــواج قبــل 
ــوج ســوم  ــی م ــن ویژگ ــم تری ــرد. مه ــاز ک آغ
ــی  ــی اصل ــت و ویژگ ــر تفاوت هاس ــد ب تاکی
ــاوت  ــل تف ــه معض ــخ ب ــرای پاس ــالش ب آن ت
ــگ فمینیســم  ــاط تنگاتن ــت ارتب ــه عل اســت. ب
بــا مکتب هــای فکــری موجــود در هــر عصــر ، 
رونــد  بــر  مدرنیســم  پســت  اندیشــه های 
شــکل گیری افــکار و نظریــات فمینیســتی مــوج 
ــول  ــد. اف ــژه دارن ــی وی ــش و جایگاه ســوم نق
ناگهانــی مــوج دوم فمینیســم بــر اثــر بــه وجــود 

آمــدن یــک ســری انتقــادات درون فمینیســتی و 
ــی نســبی گرایی  ــیوع نوع ــرون فمینیســتی ، ش ب
ــه ،  ــدرن در جامع ــت م ــرات پس ــر تفک ــر اث ب
انتقــال نظام ســرمایه داری بــه پساســرمایه داری و 
تاثیــرات شــدید اقتصادی بر مســائل زنــان ، تاثیر 
ــا و  ــا مدرن در فعالیت ه ــار پس ــرات و گفت تفک
تفکــرات فمینیســتی از عوامــل پیدایــش مــوج 
ســوم فمینیســم هســتند . مــوج ســوم در مقــام 
عمــل، جنبــش فمینیســتی را بــا بحــران مواجــه 
می کنــد ولــی در مقــام نظــر گامــی بــه پیــش بــه 
ــوج  ــر م ــای دیگ ــد. از ویژگی ه ــاب می آی حس
ســوم  ، حرکــت بــه ســمت تولیــدات نظــری و 
نقــد شــاخه  های مختلــف علــوم می  باشــد. 
ــواده و ازدواج  ــورد خان ــوم در م ــوج س ــر م نظ
ــا وجــود  ــا ب ــل اســت ام ــد موج  هــای قب همانن
ــرات  ــال تغیی ــه اعم ــق ب ــا، موف ــام تالش  ه تم
مــورد نظــر در نظــام خانــواده نشــدند و بحــران 
بــه قــوت خــود باقــی مانــد. در شــماره بعــدی 
نشــریه بــه بررســی بیشــتر فمینیســم و پیدایــش 
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فــرخ قره داغــی و نوشــین احمــدی خراســانی، 

ــعه، چ ۱، ۱۳۸۲ ــر توس ــران، نش ته
حکیم پــور، محمــد، حقــوق زن در کشــاکش 
ــک  ــی هرمونتی ــی در مبان ســنت و تجــدد: تأمل
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نشیب و  فراز   در 
 مطهرهجست و جوی هویت

سهرابی
نساجی 96

زن  فمینیســم  اول  مــوج 
و مــرد را دارنــده نوعیــت 
وجــود یکســان دانســته کــه 
ایــن دو جنــس از نظــر فــردی 
نظــر  از  و  هــم  مقابــل  در 
جمعــی و اجتماعــی بــا هــم 
برابرنــد. »واژه جنســیت« به 
ایــن معنــی کــه بــه مقوله های 
مــرد و زن، از نظــر فرهنگــی 
و  بپــردازد  اجتماعــی  و 
»جنــس« بیانگــر تفاوت هــای 
اســت.  بیولوژیکــی 

معتقدنــد  رادیکال هــا 
زنــان در هــر جامعــه ای بــه 
فرودســت  طبقــه  عنــوان 
مطــرح هســتند؛  مظلــوم  و 
عوامــل  همــه  بایــد  پــس 
ــی  ــی و حت ــی ، اجتماع فرهنگ
در  کــه  تاریخــی  و  علمــی 
عقب ماندگــی  وضعیــت 
اساســی  نقــش  زنــان 
شــوند.  حــذف  داشــتند 
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نقــل اســت عــده ای در منــزل شــهید مدرس 
جمــع شــده بودنــد کــه آقــا ایــن چــه اوضاعی 
ــه  ــرای مــا ســاخته اید جانمــان ب اســت کــه ب
لــب شــد از ایــن مجلــس، دســتمان بــه 
عبایــت ســید حســن جــان )آخــر آن موقع هــا 

ــد!( ــداز بودن ــن ها کار راه بین حس
ــدر  ــل ان ــگاه عاق ــا ن ــا ب ــم )حتم ــید ه س
ســفیهی( فرمــود: "برویــد آدم انتخــاب کنیــد" 
تــا وقتــی کــه بــا شــام و ناهــار و کارت شــارژ 
ــروش شناســنامه و خوشــگل تر  ــد و ف و خری
بــودن چشــم و آبــروی روی پوســترها کــه از 
زیــر صــد و ســی مرحلــه میــکاپ و فتوشــاپ 
ــط  ــس فق ــد؛ مجل ــده، رای می دهی ــرون آم بی
ــادی  ــداری زی ــوف الزم دارد و مق ــک لیاخ ی

مهمــات جنگــی!
البتــه بحمــداهلل از زمان ســید حســن مدرس 
تــا شــیخ حســن روحانــی مــردم رشــد زیادی 
در رای دادن داشــته اند و دیگرایــن روش هــای 
فرازمینــِی کســب رای، رویشــان اثــر چندانــی 

ندارد.
بــه طــور مثــال در همیــن انتخابــات اخیــر، 
مــن بــه چشــم خویشــتن دیــدم کــه از منتهــی 
الیــه ســکوالر و بی دیــن و شــل دین در حالــی 
بــرای رای دادن بــه مذهبی تریــن مجلــس 
سیاســی ایــران )خبــرگان( ســر و دســت 
می شکســتند کــه همگــی روی هــم دو نفــر از 
لیســت را بــه اســم هــم نمی شــناختند! )البتــه 

بــه غیــر از مرحــوم غریــق کوشــک را(
در انتخابــات خانــه ملــت هــم همیــن رویــه 
را تَکــرار کردنــد و اووونچنــان فضــای یشــمی 
بهارســتان را بنفــش نمودنــد که امروز بــا پدیده 
جدیــدی بــه نــام معاونــت پارلمانــی دولــت به 

سرپرســتی علــی آقــا الریجانــی مواجهیم.
بــه طــوری کــه وزیــری در وزارتخانــه 
ــدی  ــت و کارآم ــدم لیاق ــل ع ــه دلی ــس ب ایک
ــا گرفتــن  در آســتانه اســتیضاح قــرار دارد و ب
دســت پیــش اســتعفا می دهــد در اینجــا وکیل 
الدوله هــای عزیــز بــا تعویــض شــماره پیراهن 
ایــن نــور دیــده، ایشــان را در وزارتخانــه 

ــانند! ــب وزارت می نش ــه منس ــرگ ب ایگ
اوضاعــی شــده اســت! مجلســی هــا طاقت 
ــوری را  ــت جمه ــر ریاس ــدن خاط ــدر ش مک
ــد  ــه اراده کنن ــان هرچ ــد و ایش ــال ندارن اص
را بایــد تصویــب شــده دانســت، حــاال 
ــا  ــه ی ــد در۲0 دقیق ــام باش ــد برج می خواه

احیــای وزارت بازرگانــی بــا وجــود ایــن همه 
ــف! مخال

خالصــه کــه نــه فقــط لیســت بنفــش و نــه 
ــب  ــر قری ــردم در اکث ــه م ــران، ک ــط در ته فق
ــی  ــد طوالی ــد ی ــان دادن ــور نش ــه کل کش ب
ــر  ــص ب ــزاران متخص ــاندن خدمت گ در نش
روی صندلــی نمایندگــی از خویــش دارنــد و 
اینگونــه شــد کــه اثر ایــن انتخــاب را امــروز از 
بــاک ماشــینمان تــا املــت بــدون گوجــه روی 

ــم. ــود درک می کنی ــام وج ــا تم ــان ب گازم
ــف  ــداری منص ــم مق ــر بخواهی ــاال اگ ح
باشــیم، نــه از زمان ســید حســن امــا حداقل از 
بعــد از شــیخ حســن دیگــر مــردم فهمیده انــد 
ــای  ــزی و قول ه ــای فانت ــول وعده ه ــد گ نبای
مــاورای کهکشــانی را بخورنــد و اگــر امــروز 
ــک  ــل ی ــنیدن حداق ــک زده از ش ــان ل دلش
ــی تدبیری هــا و ناامیدی هــا،  ــر ســر ب ــاد ب فری
از خانــه ای کــه مــال ملــت اســت، بایــد بدانند 
"همــه چیــز بــه اســفند 9۸ بســتگی دارد" کــه 

صدایــش از آبــان بلنــد شــده.
ــس آزاده و  ــک مجل ــد ی ــد بدانن ــردم بای م
ــه  ــار دارد ک ــدرت و اختی ــدر ق ــی اینق مردم
حتــی می توانــد دولــت پیرمردهــای بی تدبیــر 
را بــه راه انداختــن کار مــردم وادار کنــد یــا در 
نهایــت اگــر خیلــی در قبــال انجام وظایفشــان 
مقاومــت نشــان دادنــد رای بــه عــدم کفایــت 
باالتریــن مقــام اجرایــی کشــور روی میــزکار 

چنیــن مجلســی اســت.
حتمــا می گوییــد کــه ای بابــا چــه تضمینــی 
وجــود دارد کــه ایــن ها هــم فقــط دم انتخابات 
نطقشــان گل نکنــد و در زمان مســئولیت، بدتر 

از آن نکننــد کــه اینــان کردند؟!

بلــه حــق داریــد کــه بگوییــد و بایــد پاســخ 
ــز  ــه ج ــز ب ــچ چی ــچ تضمینی!هی ــم هی بدهی

#شــفافیت

ــا شــرایط کنونــی کشــور و اوضــاِع "مــن  ب
خــودم فــرداش خبــردار شــدم" و "اصــال مــن 
ــوز  ــه م ــودم ی ــده ب ــط اوم ــدارم فق ــار ن اختی
ــا راه  ــونه" تنه ــی کار خودش ــه چ ــردارم هم ب

ــفافیت اســت. نجــات، ش
راه نجاتــی کــه بــرای هــر مســئولی در 
ــه  ــد ک ــن می کن ــدرت، روش ــه از ق ــر درج ه
تصمیمــی کــه می گیــرد، تــا ابــد بــه پــر قبایش 
چســبیده و راهــی بــرای فــرار از عواقــب ایــن 
ــای  ــه ه ــح تپ ــرای فت ــتازی ب ــم و پیش تصمی
ــث  ــه باع ــی ک ــدارد. قانون ــود ن ــدی وج بع
ــال  ــدام در قب ــود را م ــدگان خ ــود نماین می ش
مــردم پاســخگو بداننــد و بــه مــا پاســخ بدهند 
در طــول چهــار ســال نمایندگــی از مــا، دقیقــا 

نــه مثــل االن کــه حتــی نمی دانیــم ایــن وکیــِل 
گرامــِی مــا حتــی در جلســات سرنوشت ســاز 
ــا از پــول  تصمیم گیری هــا شــرکت می کنــد ی
بیت المــال، مشــغول تماشــای جام جهانــی 

اســت!
ــای  ــطوح ،از وعده ه ــه س ــفافیت در هم ش
ــوه  ــات و نح ــِی تبلیغ ــع مال ــی و مناب انتخابات
ــای  ــا، هدای ــوق و مزای ــا حق ــا ت ــه آن ه هزین
ــان نمایندگــی  ــای زم ــی و توصیه نامه ه دریافت
ــه هــر  ــده ب ــر، رای هــر نماین و از همــه مهم ت
ــد  ــی بای ــن علن ــیون و صح ــرح در کمیس ط
اجــرا شــود؛ وگرنــه کمــاکان همین آش اســت 

و همیــن کاســه.
نــه هیــچ راه حلــی و نــه هیــچ وعــده 
ــزرگ  ــن زخــم ب ــد مرهــم ای دیگــری نمی توان
ــد. ــئولین باش ــردم و مس ــن م ــادی بی بی اعتم

مــا از کاندیداهــای محترم مجلــس یازدهم در 
وهلــه اول فقــط همین یــک مطالبــه را داریم.

گوشــمان بــه انــدازه کافــی از شــنیدن 
پراســت. رنگارنگتــان  وعده هــای 

اگــر بــه رســیدن بــه صندلی هــای بهارســتان 
یــا تــداوم حضــور خــود در جایــگاه قــدرت 
ــه  ــد، بایــد متعهــد شــوید کــه خان عالقه مندی
ــت، شیشــه ای  ــدگان مل ــر دی ــت را در براب مل
جلــوی  عملکردتــان  ریــز  تــا  می کنیــد 
ــه  ــما و کارنام ــم ش ــد و بتوانی ــممان باش چش
دوران مســئولیتتان را آنگونــه کــه بــوده و حــق 
ــه  ــع اســت ک ــن موق اســت قضــاوت کنیم.ای
ــده الیحــه و طرحــی خــود را  ــه دهن هــر ارائ
روی  ســال ها  و  ماه هــا  می دانــد  موظــف 
طــرح پیشــنهادی خــود وقــت بگــذارد و 
تمامــی جوانــب آن را بســنجد که نشــود مانند 
روش هــای خیلــی خیلی هوشــمندانه ســهمیه 

ــدی ســوخت! بن
ــتن  ــد دانس ــردم را در ح ــه م ــی ک ــا وقت ت
ــرم  ــات، نامح ــان در جلس ــور غیاب هایت حض
می دانیــد و در عــوض دشــمن برایتــان از مــادر 
محرم تــر اســت و اطالعــات حیاتــی کشــور را 
بــه بهانــه  FATF و امثالهــم )چیــزی کــه حتــی 
ــد(  ــظ کنی ــت تلف ــش را درس ــد نام نمی توانی
بی مهابــا در اختیــارش قــرار می دهیــد، انتظــار 
نداشــته باشــید بــاور کنیــم فکــر خدمــت در 

ســر داریــد نــه تصاحــب صندلــی قــدرت.
ــدرت  ــن ق ــاوان ای ــم ت ــد عــرض کنی و بای

ــود داد! ــه ب ــا هرچ ــب م ــا را جی طلبی ه
حــاال نوبــت شماســت تــا نشــانمان دهیــد 
خالصانــه و بــرای رضــای خــدا و پیشــرفت و 
ارتقــای کشــورتان پــا بــه میــدان گذاشــته اید، 
وگرنــه خیــر شــما رســیده بــه مــا مرحمــت 

زیــاد!

هتل بهارستان
نگار مجیری
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