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 چهار روز از حیات دانشگاه پس از انقالب
 9031اردیبهشت  2فروردین تا  03

 

  ، حامد طاهری کیا ، عباس کاظمی محمد رضایی
 70/75/5931: ؛       پذیرش52/70/5932: دریافت

 
 چکیده

 9531ام فالوهردن  هالا دهم اردنشتشالا الالا   در حیات دانشگاه پس از انقالب  االالب د دهره تاهالاه الالد
هأالالیس  ها، به دالتار دهلا هازه فعا  در فضای دانشگاههای الیاالد  گوهه. تننده باد بزنگاهد  تم ه هعیی 

در . ها را هالو  تننالد ها ه دفتوهانشان را به دهلا هاگذار توده ه صالن  دانشالگاه االب د  جشار شدند اهاق
انال  بزنگالاه هالارن د، دانشالگاه را تاله . های خانیند رخ داد ان  چند رهز، در شتوهای دانشگاهد درگیوی

ای از  اهیالا الیاالالد  شالد، هارد دهر هالازه ه انقب  در بوابو رژنم پتلای هعشیو  دالنگو آزادی،  قاه ا، 
هالارن د، شال خ خاصالد از  ه  ها پالس از انال  بوهال ای در حا  هالد باد ته الالا  گانا گفتمان هازه. خاد تود

گیوی دانشالگاه در گفتمالان هالازه  حضار الیاالا در دانشگاه را هداهم ب شید؛ بزنگاهد هارن د بوای جالای
از « هنلیالخ رنزه اهیال »از بالدنا ه « فضای هتالد»بوای بورالد ان   اضاع، با ه یه بو ده  فتام . یاالدال

ز ان گودآهری شد ه درنتیجه، نشان داده شد تاله در  های آن ها ه رهزنا ه های  ارد نیاز از بانگاند دلاز، داده
همچنی  ان  ن تاله . شاد زالازی  دتدام  ناالشات پیچیده ه بواالاس تدام  نطق گفتماند، دانشگاه از نا با

زداند در فضالای  لتتال   گیوی ده نقش  تم انقب  ز ان شاهد ش خ بورالد شد ته چگانه دانشگاه، هم
 .عناان نتادی الیاالد ا ا طوفدار ه  تعتد، از الای دنگو االا الا ه حفظ دانشگاه به آن ز ان ازن 

االالب د، فضالای هتالد، هنلیالخ رنزه اهیال ، انقب  فوهنگد، دانشالجا، دانشالگاه، انقالب  :ها کلیدواژه
 .آنندی هارن د هم

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 

  .انوان هتوان،  درس، هوبیا دانشگاه اجتماعد، علام دانش ده شناالد، جا عه االتادنار . 

 .انوان هتوان، فناهری، ه هنقیقات علام، هزارت اجتماعد ه فوهنگد  طالعات پژههش ده فوهنگد، شناالد جا عه االتادنار . 
 

 فنالاهری، ه هنقیقات علام، هزارت اجتماعد ه فوهنگد  طالعات پژههش ده فوهنگد، گذاری الیاالا دتتوای دانشجای . 
 (. سئا  نانسنده) انوان هتوان،

http://dx.doi.org/10.22631/ijcr.2017.327
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 مقدمه
انقب  االب د انجالام  ۀپودازی دقیقد دربار شد ها نظونههای ن ستی ، تاشش بسیاری  از همان الا 

الالازی هماله ا الار ه  ها صوف تا الخ تالودن ه بسالر طالون دنند رالد ب شد از هبش نظو  د به. شاد
دنند شدن ا ار،  ننصو به همساند الیاالالا ه دنال ، بواالالاس . ها شد گستوش آن به فضای دانشگاه

فزهن بو قاانی  ح ا تد، انت ا  دهلتمالودان  تعتالد آنچه  وحام  درس درنظو داشا، نماند، بل ه ا
ره صالنشا از همالدن  شالاند ازهمالی . رفالا ، باند در قال  ناعد بونا ه فوهنگد به پالیش  د(به دن )

همدن االالب د، .  االب د به  یان آ د ته  نار آن، بونا ه زندگد بوای رالیدن به العادت اخوهی باد
همسالاند دنال  ه »ای باد تاله در بسالتو آن، فو الا   شالتار  ازهالاختار فوهنگد ه ۀنیاز ند ه دربودارند

آن ه عالا بن اصاللد درگیالو   ای با نتادهای فوهنگد باد ه لذا، بد نیاز ند بوقواری پیاند هازه«  الیاالا
گاه باشند، فو الا  هالازه همسالاند ه هم هنالدی الیاالالا، دنال ، ه فوهنال  الالو  در فوانندهای انقب  آ

 .بار همه ان  پی وه پیچیده را به دهش گوفا« د فوهنگد تندال»بعدها اصطبن . بوآهرد
انم تالاله در آن  الالالاز از هالالارنق انقالالب  را بورالالالد تالالوده  الالا در انالال   قالالاله، چنالالد رهز الوناشا

های  الالوانجام پالس از الاله رهز درگیالوی،  ناله»: گفته بالاد آزادگانصبحته عناان رهزنا ه  همچنان
های هاطئه اشالاره   نه(. 2، 5/2/9531)« گوان از خانه جاانان  لا ه لیه شد همواه هاطئه  هاطئه به
از نظو انال  . دانستند های چپ داشا ته دانشگاه را النگو  شارزه با انقب  ه ا پونالیسم  د به گوهه

ته در رهزهالای  تم در  یالان تسالاند در  قابالخ، دالالا. هناز همام نشده بادها، پوهژه انقب   گوهه
انقالب  »آغازن  انقب  از قدرت بیشتوی بوخاردار بادنالد، انال  انالده رهاا داشالا تاله پالس از 

هرزی حالافظ  ، دانشگاه باند از  یداند بوای انقب  تودن، به خالاتونزی بالوای الیاالالا« هاحیدی
های الیاالد  زداند از حوتا ی االا ته  ا در ان   قاله آن را انقب ان  فوانند. انقب  هشدنخ شاد

ای از نظالام  رنالزی شال خ هالازه هندی دانشگاه با الیاالالا جدنالد بالوای طون در دانشگاه ه لنظه هم
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 

 بالاد، آ ده بشو نجات بوای  سیح حضوت چنان ه االا؛ آ ده بشو نجات بوای االبم .هسا ها آزادی همام االبم جمتارنا در» . 
 االالبم .تنالد  الد غند [ هم]  ادنات در تند،  د غند رهحیات در را بشو انن ه بو عبهه االبم .بادند آ ده بشو نجات بوای انشیا الانو ه

 نظالو رهحیالات باله ته طاری همان ه دارد نظو  عنانات به ته طاری همان االبم .باشد  عنانات دن  انن ه از قشخ االا الیاالا دن 
(95/92/9531 ؛961 ،4 :ا ا ام، صنیفه) .«تند  د نفس هتذن  ه تند  د نفساند هوبیا ه تند  د نددن هوبیا ه دارد

وی   تصالو تاله تسالد هو بوای  طل  ان  ه االا الیاالا دن  شؤهنش همام با االبم» .   الیاالالد ه ح الا تد اح الام در هالدبر
 ناله تاله االا نادان االا، جدا الیاالا از دن  ته ندت خیا  ته هو پس شاد،  د آش ار باشد، داشته االبم اقتصادی ه هاجتماعد

 (263 :9 ا ،(فارالد هوجمه) الاالیله ةهنونو) .«را الیاالا نه ه شناخته را االبم
 هوگالز بداننالد بانالد  ساللح هالای گوهه ه االالا هاحیدی انقب  ن  انوان انقب » :االا راهگشا ز ینه ان  در صدر بند گفته . 

 (.99 ،6/2/9531 االب د،  انقب رهزنا ه) «شد ن ااهند  افق
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الاز انقب   بسا ز ینه در ان  اله رهز، فوانندی آغاز شد ته چه. خاانیم الیاالد بوای اداره جا عه  د
الازی ه هالید شتوهند االب د  همچان خاتونزی، حافظ ده خااالا انسان دانشگاه،. فوهنگد باد

انال  ده خااالالا در چنالان . الا، ه  شارزه با هجام فوهنگد بیگانه از الای دنگو، هصار شالد ازن 
پیاندی با هم قوار گوفتند ته الاخا شتوهند االب د ه  ؤ    ت صص  تعتد، راه اصاللد  شالارزه 

هوهی ، دانشگاه به  نلد بوای  شارزه پیاالالته بالا نتادهالای  ان  شد؛ بهبا هجام فوهنگد بیگانه هلقد 
 .الا با ان  هجام هشدنخ شد های داخلد هم فوهنگد بیوهند ه افواد ه گوهه

. بورالد ان  بوهه از هارنق دانشگاه ته با هارنق انقب  گوه خارده االا، بسالیار حیالاهد االالا
هنگالام ( 61، 9535ه میالخ همالانان، )« ه آزادی النگوی بوای  شالارزه»ز اند، دانشگاه در  فتام 

در ان  دهران، در  نسشتًا ن سالاند از دانشالگاه در  یالان هماله . رفا تار  د  شارزه با رژنم پتلای به
هالا  53/9/9531درهاقال،، دانشالگاه الالنگو  شالارزه بالاد، ا الا از . هالای الیاالالد هجالاد داشالا گوهه

بالار  هانگتد، ان . ها هشدنخ شد الر همی  گوهه، دانشگاه به  اضاع نشود بوای هس یو ها2/2/9531
 (.93، 2/2/9531، کیهاانرهزنا اله ) ودم از خیابان به درهن دانشگاه رن تند ها ان  النگو را هس یو تنند 

، هعطیخ ه بازگشاند 9569های االب د افتاد ه ها الا   دالا انجم  در پانان ان   شارزه، دانشگاه به
 9516، حیات الیاالد دانشگاه، فوانندی ناهمالام  انالد ه در خالوداد گانه ته گفته شد شد، ا ا همان

بالاد تاله  9513پس از رخالداد تالای دانشالگاه در هیالو . ای از ان  فوانند بادنم شاهد بوهز دهره هازه
تاله بالوای حفالظ آن گانالا پالوداخت     ثابه النگوی بوای آزادی، از نا پدندار شالد االتعاره دانشگاه به

بالار، الالنگو دانشالگاه، طالوفی   ا الا ان (. 9535نگاه تنید به آقالاجوی، )باد ای  زم  های هازه هزننه
های  هشال خ. گواند طلشد ه اصالا  ای را درنظو داشا؛ ه اصم  یان اردهگالاه اصالبن   ت اصم هازه

تاله،  دانسالتند، درحالد  طل ، دانشگاه را النگو  شارزه بوای آزادی بیان ه هغییوات الیاالد  د اصبن
شگاه را النگوی بوای رهنارهند با جن  نوم در عوصه فوهن  ه حفالظ فواننالدهای گوانان، دان اصا 

هالا  باله هعشیالو آن. تودنالد قلمالداد  د( 35، 9515رضاند، )الاخا فوهن  ه الش  زندگد  ؤ نانه 
؛ همچنالی  9513نالزدی، )« تند ه النگو فوهن ، دانشالگاه االالا ا وهز جن  را فوهن  اداره  د»

 ثاباله الالنگوی بالوای آزادی،  گوا، دانشالگاه به از نظو جونان اصا (. 9515اللفد،  قز : نگاه تنید به
 .دالا آ ده االا دنگو  عناند ندارد، چان با انقب ، آزادی به

ته دندنم، دانشگاه دا   تمد بوای هاصیف هغییوات فوهنگد از آغاز انقالب  االالب د ه  چنان
دانشگاه  اضالاع  الارد  طالعاله نشالاده شارب تانه هاتنان از ان  دندگاه، . های پس از آن االا الا 

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
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،  اند اند ته به جنالشش دانشالجاند ه هالارنق آن هاجاله داشالته هاند باده با هجاد ان ، پژههش. االا
گیوی فوانند الیاالالد  هاان چگانگد ش خ ته از نظو نانسندگان، با بورالد ان   اضاع،  د درحالد

انال   قالاله، بزنگالاه هالارن د  تالم در ره، در  شدن دانشگاه را پس از انقب  بورالد تود؛ ازهمی 
انال  رهزهالا الالوآغاز ن الد از . بورالالد شالده االالا 2/2/9531ها  53/9/9531حیات دانشگاه از 

رالد، بورالد ان   اضالاع باله  الا تمال   نظو  د به. الازی فوهنگد االا هون  فوانندهای پا  بزرگ
 .تند هشار دانشگاه الیاالد ا وهز را بتتو در  تنیم  د
 

 گیری نظم نوین تهی و شکل رخداد، فضای. 1
هم بونزنالد ه هوتیال   ها را باله تنند ها آن های  اجاد  د های جدندی را هارد نظم رخدادها،  اضاع

عناصو گاناگاند در رخدادها حضار دارند، ا ا در آغاز، هتد از . ای از افواد ه اشیاء پدند آهرند هازه
ای در تنالار هالم قالوار  ها را بدهن هالی  قاعالده ها، گاناگاند به بیاند دنگو، رخداد. هو نظمد هستند

چتار رهزی ته  اضاع بورالد  ا در ان   قاله االا، . ای رقم ب ارد دهند ها نظم ه گفتمان هازه  د
درهاق،، بوهه هارن د خاصد بوای پیدانش نظمد هازه االا؛ رخدادی ته در آن  ودم، دانشالجانان 

عاله، ه حتالد چیزهالاند چالان چالا ، الالن ، های چپ، دهلا، الالپاه، ا ا الان جم  سلمان، گوهه
در انال  چنالد رهز، شالتوهای . چماق، ه االلنه، پیوا ان  وتزنا دانشالگاه در هالم آ ی تاله شالدند

رخدادی ته هتد از هو نظمد، ا ا الوشار از عناصو گاناگان باد هالا . دانشگاهد دچار آشا  شدند
 .پس از آن، نظم نان  انجاد شاد

ای  ؛  وحلاله(213، 2333بالدنا، )فضای هتد، ن ستی   وحله هقاع ن  رخداد االا   از نظو بدنا
از . دهنالد ای هجاد دارند ته در د  خاد، شوانر انجاد ن  رخداد را ش خ  د هنیده ته در آن، رهابر درهم

شده ه ر زهاند االا ته دنگالو اعتشالار  رفته، هارهنه الای دنگو، فضای هتد، فضای هتد از قاانی  ازدالا
از انال  دنالدگاه، فضالای هتالد، فضالای . شالاد اند ه گفتمان، دچار آشا   عناند  د خاد را از دالا داده

هالای  رنزنالد ه لغزش نظالم گفتمالان را باله هالم  د .9: هاند االالا تاله ده تالاربود دارنالد الوشار از ه اناله
تننالد؛  انجالاد  دهای نالان  را  ها ه گفتمان گیوی دا  های ش خ پانه .2آهرند؛  هجاد  د اندئالاژن  را به

گیوی نظم نان  در فضای هتد ه آشا  قوار دارد ه به همالی  دلیالخ، هالو آشالابد  های ش خ درنتیجه، پانه
همچنی ، آشا  به  فتام در هم پیچیالده شالدن ه در . شاد پس از آن، قاانی  نانند اجوا شاند باعث  د
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 ه تسالالواند ؛(9533) الالالجادی ؛(9531) پار نجالالات ه زاده جمعالاله ا ام ؛(9531) پالالار جبند ؛(9519)  نشالالابد ه  نمالالدی  
 (.9533) شیوازی
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ان  رهابر ها پیش از هارد شالدن باله . حا  هنا نظم ه تنتو  بادند هم شدن رهابر گاناگاند االا ته هابه
، ا الالا بالالا (35، 2399،  تلیتالالان) واهشد قالالوار داشالالتند  فضالالای هتالالد، در نالال  خالالر ارهشالالاطد ه اللسالالله

ای  در فضالای هتالد دنگالو بالا گفتمالان نگاناله. شانم رن تگد رهابر گفتماند، هارد دهران آشا   د هم به
از رهابر االا ه انال  فضالا  عالاد  فضالای  ، بل ه فضا، الوشار(933، 2335،  هالاارد)ره نیستیم  رهبه

فضای هتد، فضا خالد از رهابر گفتماند االا؛ فضالاند تاله نظالم ن دالالا از دالالا . هتد بدنا االا
ای ه جدنالد، آزاد ه هارد  در انال  فضالای آشالا ، نیوههالای حاشالیه. تند رفته ه آشا ، خاد را نمانان  د

،  بلاد ج سالان نانال )ای بورالد آالتانه هغییالو از ان  دندگاه،  طالعه رخداد، رهشد بو.شاند رهابر  د
ای هالازه   طالعه رخداد،  طالعه فضای هتد االالا تاله در آن پدنالده. در گفتمان االا (996، 2395
در  طالعه رخداد، ناگزنو از هرهد به درهن زهدان ز ان هسالتیم؛ جالاند تاله در . ظتار االا درحا 

تاله ا الار  م ال ، هشالدنخ باله ا الو هاقعالد ان  همان جاند االا . ای در حا  شدن االا آن، پدنده
به بیان دنگو،  طالعه رخداد،  طالعه ا ار  م   االالا، (. 26، 2395،  رننالد ه  لار)شاند   د

 (.6، 2395،  تالمالان ه رننگالوهز)دهیم  شناالد هغییو  سیو  الد شناالد به هستد درنتیجه،  ا از  عوفا
 .از شیاه هنلیخ رنزه اهی  االا ن  راه  طلا  بوای فتم رخداد  ارد بورالد، االتفاده

 :هنلیخ رهنزه اهی  دارای چند  ؤلفه االا
رهد،  رهن ود ان  ناع هنلیخ در ناشت ، هجوبد ه ب شد االا ته از  وزهالای عمالا د فواهالو  الد. 9

های رنزه اهیال   ها در  الت  باله شالیاه گفتمان. 2گنجاند؛ ای ته صدای پژههشگو را نیز در  ت   د گانه به
ننای باله ن الدنگو  های گفتماند االا تاله باله شماری از نظام هو  ت  دربوگیونده هعداد بد. تنند عمخ  د

تنالد تاله  هالا را باله هالم  الوهشر  د ننای انال  گفتمان ن  هنلیخ گفتمان رنزه اهیال  باله.  وهشر هستند
نیالز  هالا در انال  رهش آهری داده جم، . 5؛ های  م   را فواهم تند خاانش الاءها نا  هاند از خاانش هشیی 

ای  گاناله ها االا ته درنتانا به های هندناند، ه  صاحشه ای از  ااد  تند، هصاهنو، االناد، فانخ  جماعه
در رهش رنزه اهیال  از . 4؛ ه های  م ال  بتاانالد خالاد را عوضاله تنالد شاند ها خاانش به هم  وهشر  د

هنلیالخ رنزه اهیال  . شالاد هالای  تفالاهت، نقشاله  اردنیالاز هوالالیم  د طونق انشاشا ه الوهم تودن داده
های گانالاگاند  تنیم ه به شالیاه ها را دنشا   د ها، هصانوها ه فیلم  ا رهانا. ای از خااندن نیز هسا شیاه

(.2395بوه لد، )تنیم ها راه بوای خاانشد  تفات باز شاد  ها را به هم  تصخ  د آن
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
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الالالا، ا الالا  طالعالاله رهابالالر ا  رهش رنزه اهیالال ، شالالیاه( 22، 2334)  بواالالالاس نظونالاله دلالالاز
تننده نالا   فاهیم در ان  رهش، بازنماند. شاد بندی رهابر از طونق آفوننش  فاهیم انجام  د  فصخ

رهد ها  فضا  د/ پژههشگو به زهدان ز ان. رهابر هستند ۀرهابر نیستند، بل ه آفوننند ۀتنند هاصیف
ره،  ازهمالی . شاند نماند  دبه بیاند دنگو، رهابر با آفوننش  فاهیم، باز. رهابر را بیافونند/  فاهیم

هاان بدهن آفوننش  فاهیم بازنماند تود؛ ه دهم، خاد پژههشگو، ب شالد از  ن سا، رخداد را نمد
پژههشگو در ان  رهش  انند  ا اند االالا تاله در هالالد . رهابطد االا ته درحا   طالعه آن االا

یال ،  طالعاله رخالدادهاند هوهی ،  طالعه هارنق بوای پژههشالگو رنزه اه ان  نازاد دخیخ االا؛ به
پوالش پژههشگو در رهش رنزه اهی  ان  . اند گیوی ن  پدنده را انجاد توده االا ته آالتانه ش خ

هاند درحالا  حالذف شالدن ه چاله  گیوی االا؟ چاله قالدرت االا ته چه ا و  م ند درحا  ش خ
 هاند درحا  ش خ گوفت  هستند؟ قدرت

هالارن د از حیالات دانشالگاه پالس از انقالب  از ان  دندگاه، هدف ان   قاله بورالد چند رهز 
رهزها، پدنده انقب  فوهنگالد در ده   شده ه دنشا  تودن اخشار آن های انجام بواالاس بورالد. االا

ته دانشگاه، شاهد زدهخارد باد ه  2/2/9531ها  53/9/9531 وحله  .9: بورالد االا  وحله قابخ
هعطیلد  .2باد ته از دانشگاه خارا شاند؛  های الیاالد  تلا داده دهلا، در ان  چند رهز به گوهه

ته شارای عالد انقب  فوهنگد هشال یخ شالد ه انال  شالارا  9569ها الا   9531دانشگاه از خوداد 
نقطاله هموتالز انال   قالاله بالو . هاند  شتند بو انقب  فوهنگد در آن چند رهز االالا ره اندنشه دنشاله

 . وحله ن سا االا
، جمهاری االای  های  الواغ رهزنا اله به 2/2/9531ها  53/9/9531 ا بوای بورالد حاادث 

 زم به نالادآهری االالا . انم رفته با داد، ه صبحآزادگان، اطیعات، کیهان، انقیباالی  ، ا ت
گیوی بالاد ه  های اهلیه گفتمان انقب  االب د درحا  ش خ ته در ان  بوهه هارن د چان هناز پانه

ها بالا  سالئله الانسالار ه  طالون  ه ه الا اندهد شاند، رهزنا اله زم باد ته بسیاری از  سائخ، هجوب
عناان  ثالا ، در نال  صالفنه هالم  اند؛ باله ره نشاده های الیاالد   تلف رهبه های گوهه تودن دندگاه

 الا نیالز در انال   قالاله الالعد . شالد هالای   الالف آهرده  د ها ه هم نظوات گوهه های دهلتد دندگاه
 .ان  سئله را بورالد تنیمهای  اافقان ه   الف انم دندگاه توده
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 ساخت تمدن  دانشگاه و پروژه. 2

رفا  درنیزاالیان دهلتد را هجوبه تند، نیاز ند پوهرش  ت صصالان خالاد نیالز بالاد  تشاری ته  د
هأالیس ه هاالعه دانشگاه ه فوالالتادن دانشالجانان باله خالارا از انالوان (. 914، 9533فواالت ااه، )

هرهد  ت صصالان . تار رهد الازی جا عه انواند باله  ثابه الازهبوگد بوای  درن باعث شد ته علم به
، به راه افتالادن دالالتگاه بارهتواهیال  دهلالا، پالوهرش (2393عزنزی ه عزنزی، )زه پزش د به حا

آ اختگان ارهپا باله دهلالا،  ه راه پیدا تودن دانش( 35، 9531شالد،  هزارجونشد ه صفوی)قضات 
گیوی طشقه  تاالر  درن  های  تم ش خ باعث شد ته نظام دانشگاهد ه آ اخت  علم، ن د از پانه

ها تاله در دهره رضاشالاه افالزانش نافتاله  رفتاله ارهپا ها ه به توده هنصالیخ. ی اه  باشالددر دهلا پتلالا
؛ بنابوان ، علم (12، 9515علم، قضات ه دشتد، )هدرنج هارد بافا هیئا حاتم شدند  ، به بادند

هاجالاند،  )های تس  قدرت ه هارد شدن به دالتگاه دهلا شالد  علم دانشگاهد هشدنخ به ن د از راه
؛ 9515پار ه الالیاهپار،  حاجیالان)ن جانشالیند  ه  ای تاله درحالا  هجوبال ای جا عهبو(. 13، 9534

نافته بالاد، عشالارت  تندالالد تالودن، االالتعاره  ه شتونشیند نظام  (9533عزنززاده، : همچنی  ن 
از فوهن  گوفته ها : چیز درحا   تندالد شدن االا رالید همه نظو  د در ان  دهره به. خابد االا

ها، علمالد تالودن قضالاهت از طونالق  خاناله جای   ت  ها باله شدن  دراله ند  نظام. ارهش ه دهلا
غوبد  ال ، ه بوالاخا هانا جدند انواند(9515علم، دشتد ه  یوزاند، )آ اختگان ان  رشته  دانش

گذاری ه  ستقوالازی علالم نالان  در جا عاله  هاند از تاشش بوای پانه نشانه( 9512تیاند، : ن )
ه  سئا  آ ازش ه هوبیا نیوههای  ت صص باد، از همان آغاز هأالیس هزارت  عارف ت. انوان باد

های رضاشالاه در هشال یخ  از ان  دندگاه، دانشگاه را باند در تلیا الیاالا. اهمیا زنادی پیدا تود
اگو اقدا ات رضاخان را در قال  ن  بسالته  الدرن درنظالو بگیالونم، علالم ه . دهلا  درن فتم تود

ره،  همالی  هالون  عاا الخ االالا؛ از در تنالار ارهالش، ن الد از  تمدانشگاه در نظام دادن به ان  بسته 
الشته بانالد باله .  رفا شمار  د الاز به نا دالتگاهد همدن  دانشگاه، ابزاری بوای الاخا همدن جدند

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 

 درصالد 6/23 الالا نه نیالز علمالد هیئا اعضای ه درصد 95 الا نه دانشجانان، تخ  یانگی ، طار به 9523 ها 9594 الا  از . 
 (.241 ،9533 فواالت ااه،) اند داشته رشد

 تشالاهرز، افوادی عشانو، از آ ازشد نظام از االتفاده با رضاخان چگانه ته دهد  د نشان خاد  قاله در (9115 ،)  تتد . 
 .االا باده اجتماعد هغییوات عا خ ن  رضاخان بوای آ ازشد نظام چگانه ه دهد  د پوهرش ه نیسی  ه دالتد صنان، به  اهو

 ای هظیفاله هون  االاالالد راه، انال  در تشالارم رهشالوی ه االالا    آرزهی با هون  «بزرگ همدن» دهران به انوان  لا رالاندن» . 
 نیالخ بالوای انوان  لا اتنان ته االا ان     راالق اعتقاد .هستم قائخ خانش بوای تشار ان  الوناشا  سئا  عناان به ته االا

  سالیو، ان  در الا ازن  ته االا ان  االا، ضوهری اه پیوهزی بوای آنچه ه دارد بو د گام  طمئ  ه صنیح  سیوی در هدف، به
 .ندهد رهی ای هقفه نا ُتندی آن، پیمادن آهن  در دنگو، الای از ه نشاد حاصخ اننوافد
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های رضاخاند نشالاد؛  طار تا خ، دالتگاهد در خد ا آر ان ان   سئله هاجه داشا ته دانشگاه به
تگاند ته در ارهپا درس خاانده بادند، پس از بازگشا به انالوان، آ اخ بوای نمانه، بسیاری از دانش

رنزی  ن ستی  حز  را در انالوان پاناله 9523عضا انجم   تندالی  انوان شدند ته پس از شتونار 
 (.32، 9534هاجاند، )تودند 

های  شد ته دانشجانان دالا به انتقاد از الیاالا ای  دانشگاه هارد دهره 9523ها  9594از الا  
ها  ننصو باله داخالخ نشالاد ه خالارا از  ان  اعتواض(. 921، 9512خالصد  قدم، )زدند  شاه رضا

با افزانش اعزام دانشجانان به غو  بوای هنصیخ،  اجد از رهشنف وان . شد تشار را نیز شا خ  د
 ۀنمانال ،کااه در ان  حازه،  جله . چالش تشیدند  انواند در غو  پدند آ د ته دهلا رضاشاه را به

همچنالی ، در  شالد زاده ه گوههد از دانشجانان در آلمان  نتشو  د آش اری االا ته زنو نظو هقد
نفو به رهشوی دتتو اراند اشاره تود ته بسیاری از اعضالای  35هاان به گوهه  ارتسیستد  ان  دهره  د

 9593ها  9595های  هاند ته بی  الا  آن، االتادان دانشگاه هتوان ه دانشجانان بادند، ه نا اعتصا 
؛ بنالابوان ، دانشالگاه از دهران پتلالای اه  در  هاالر دانشجانان پزش د ه هوبیا  علم انجام شالد
 .های االتشدادی دهلا باد خد ا  درنیزاالیان انوان ه همچنی  علیه الیاالا

ها دانشالگاه،  در انال  الالا . بوهز بیشالتوی نافالا 9531ها  9549نقش الیاالد دانشگاه از الا  
نام رژنالم پتلالای  ای   تلف  شارز الیاالد باد ته همگد دشمند  شالتو  بالهه  نخ حضار گوهه

 تناقضد  گانه    گاند  درنیته در راه خاد به. ناعد جانگزنند تارتودی درحا  رخ دادن باد. داشتند
الای اهالدافد  تفالاهت از خااالالا دهلالا  نیوههاند را پوهرانده باد ته خااالتار هغییو جتا آن به

آزادی بیالان »درصد دانشالجانان، 43، 9543الا   س ن  نظوخااهد در  یانه  بواالا. پتلای بادند
هاند بالوای  شالارتا  فوصا»درصد،  55اند،  هون  نیاز جاانان انوان  عوفد توده را بزرگ« الیاالد

بادنالد   «را در اهلانا دانسالته« هأ ی  هالانخ ه هأالیسات هفونند»درصد،  94، ه «در تار هالیدی

                                                                                                                  
 باله نیالخ ته نیسا هدفد هلد االا،  بلندپوهازانه ه طلشانه جاه بسیار هدفد گمان بد ام، گوفته درنظو خادم  لا بوای    ته هدفد

 چنالی  اگالو .باشالد نالا م    لالا ان  اخبقد ه رهحد الوشار الو انه با ه  عنای ه  ادی فواهان ا  انات با انوان  لا بوای آن
  لالا شانسته االاالاً  آن، از تمتو  طلابد تما  به نیخ بوای هبش ته االا آن خاطو به رهد،  د فواهو بسیار  تعارف حد از هدفد

  ش ص هجه ا وهز به ها تارنا ه ان  صفنه ن ستی  از ته ای خبقه نشاغ ه انواند همدن ه هارنق الا  چندهزار تارنا ه .نیسا  ا
 االالتاار پشت اری ه راالق ای اراده دهشادهش آفوننندگد، نیوهی ان  اگو ته االا اعتقاد ان  درالتد بو رهشند دلیخ االا، باده آن
 (.229 ،9531 پتلای،) «باد خااهد هارن د باند   ن  انوان  لا  ا پیوهزی افتد، تار به
 باله  الود ان  را چیزش همه ته هستیم  مل ا ن  هارث  ا اآق» :تند  د نقد ه هاصیف گانه ان  خمیند الله آنا را بزرگ همدن . 

 باله انال  بگذارنالد، دالا ته همدن  ظاهو از  ظتوی هو رهی بگذارند، دالا ته  طلشد هو رهی شما .را چیزش همه داد، فنا باد
 را  الا نفالا داد، فنالا باد به را  ا زراعا داد، فنا باد به را  ا دانشگاه !آهردم «بزرگ همدن»    ته زد فوناد ه داد باد به .االا داده باد

 بالاد باله را  ا چیز همه .بله دهید  د شما ته طار ان  !دنگو الا  چند ال دانم نمد ال   انده دنگو الا  بیسا گاند  د  .هقونشاً  را اش همه
 (.9/92/9531) (392 ،3 جلد ا ام، صنیفه)«[داد]
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تودنالد رژنالم، درصالدد االالا  بوخد از دانشجانان فعا  حتد ف و  د. (235، 9513تونمیان، )
به همی  دلیالخ ه ». دانشجانان، الوگوم درس ه هنصیخ شاند ها دنگو نشاند از عمخ الیاالد نماند

طار نسشد رهاا داشا ه حتد ارزش هالم  هقل  ه درس ن ااندن به 9533بوخبف گذشته از الا  
انقببالد  هظیفاله  : ه هظیفه در هضاد با هم قالوار گوفتاله بالادگانا د(. 911، 9515عشدی، )« شده باد

ه نیال  بیالان  پلد 9533آقالانجفد، ن الد از دانشالجانان دهاله . درس خااندن بادن در بوابو هظیفه  
گفتند اگو درس ب اانیم  دانشجانان  د»همچنی ، . تند، انگلیسد خااندن، ن  ضدارزش باد  د

ان بسازنم، ناد پادگان ه نالا بالوهنم زنالو دالالا  ستشالاران ه  ثًب  تندس عموان شانم، باند نا زند
با ان  هعشیو، رهش  بالاد تاله دانشالگاه از نتالادی در خالد ا (. 993، 9515آقانجفد، )« ا ون اند

الاخا جا عه ه بازهی علمد ه اجواند بوای هاالعه، هتد ه به  وتزی بوای الالاز اندهد  شالارزات 
، جنالشش  لالد، ه جنالشش  تم ه  ؤثو جنالشش چالپپیدانش اله طیف  . علیه رژنم هشدنخ شده باد

االب د در دانشگاه ته ها ز ان پیالوهزی انقالب  االالب د باله حیالات خالاد ادا اله دادنالد، در انال  
 (.99، 9535ابواهیم نزدی، )چارچا ، فتمیدند االا 

 
 تسخیر دانشگاه و تغییر مأموریت آن. 3

گفته در آغازن  رهزهای دانشالگاه  یشگانه پ های اله الازی، دا   ناری ه  شتو  در  یان گوهه پا 
های چپ ه دانشجانان  سلمان در  ارد حذف االتادان طالاغاهد  گوهه. پس از پیوهزی انقب  باد

 نظالو هم  الالالزدگالد بادنالد ها نشاند از ا پونالیسم ه غو  ته از دندگاه هو ده آن  الال ه هغییو  نتاای درالد
هالای چالپ بالا دانشالجانان  بادند، ا ا هنش  تمد ته در ان  هضعیا هجاد داشا، بوخالارد گوهه

 نار اصلد ان  هضاد، هفاهت ان  ده گالوهه در  الارد هعونالف تارتودهالای .   تشد ه  سلمان باد
ته  شارزات  ساللنانه نیالز  دانستند، هاجاند انقب  را ناهمام  د  های چپ، پوهژه گوهه. دانشگاه باد

صدر به نقخ از رهزنا اله اطبعالات،  بند)ره باد ته دانشگاه النگو شیطان  ازهمی .  دادند جام  دان
االالتعاره . الالازی هالا خالاد دانشالگاه گسالتوده شالد خاانده شد؛ بنابوان ، دا نه پا ( 5، 2/2/9533
هالبش نظالام  دهنده   هسال یو انال  فضالا نشالان. هفسالیو االالا در چنی   تند قابخ« هس یو دانشگاه»

ب ش انقب   های قاام هاانسا حفوه ها  د الازی فضاهاند باد ته در آن الا  هأالیس بوای پا  هازه

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 

 .تارگو  راه پیشگام، خلق، فدائیان خلق،  جاهدن  :از بادند عشارت عمده طار به ها گوهه ان  . 
 اشالاره «  الفنالد؟ فوهنگالد انقب  با چوا ه تساند چه»  قاله به هاان  د دانشگاه ه چپ های گوهه رابطه  سئله بورالد بوای . 

 انجمال  دانشالجانان همچنالی  ه انقالب  عالد شالارای تالار انال  درنتیجاله، (.6 ،59/9/9531 االالب د، جمتاری رهزنا ه) تود
 .تنند  د االتفاده انقب  علیه خاد هش یبهد تارهای بوای التادی  ثابه به دانشگاه از چپ های گوهه ته باد  سلم االب د،
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از قضالا، انقالب  دهم در .  بسا، انقببد علیه انقب  دنگوی درهن انقب  االب د انجاد تند؛ چه
هالو  چنی   تند رخ داد ا ا نه علیه انقب  ن سا، بل ه انقببد ته به انقب  فوهنگد، ه حتد  تم

 .از انقب  ن سا،  عوهف شد
ان   سئله . های الیاالد داد عالد انقب  به گوهه هس یو دانشگاه بواالاس  تلتد باد ته شارای

انال  . عالد انقب  فوهنگد انجا یالد عالد انقب  آغاز شد ه در پانان، به هش یخ شارای از شارای
نتادهالای « الالازی هسال یو ه دگوگان» نتادالازی ه هغییو  اهیا نتادهای  اجاد، گا د بوای شیاه  

انقب  فوهنگد ه  سالائخ . )باد« جانگزن  شدن فوهن  انقب  با فوهن  نظام پیشی »داخلد ه 
نقطاله  9531در الالا   (ره)پیام ا ام خمیند(. 93، 2/2/9531 اجاد، رهزنا ه جمتاری االب د، 

ها هأتید تودنالد ه  ا ام، در پیام نارهزی خاد بو لزهم هنا  در دانشگاه. آغاز ان  دگوگاند ژرف باد
ان   99انشان در بند (. 35، 9536خو شاد، )ها هعطیخ شد  دانشگاه 9531خوداد  93در پد آن در 

االتادان  وهشر بالا  هصفیه  »، «های الواالو تشار انقب  االاالد در دانشگاه»پیام بو ضوهرت انجاد 
تیالد تودنالد « هشدنخ دانشگاه به  نیطد الالم بوای هدهن  علام عالد االالب د»ه « شوق ه غو  هأ

 . (25/3/9513، خبرنا هدانشجریانایرانبه نقخ از )
هو نیاز گفتمان انقب  االب د به رهاند از چنشالوه  باند در  ت  گستوده  سئله هس یو دانشگاه را 

 (.9هصانو شماره )های شوق ه غو  دانسا  گفتمان
 

 
 نقشه ایران که در محاصره شرق و غرب هست(. 1)تصویر شماره 

 92/1/1933، روز زن مجله : منبع
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 

 (.4 :5/2/31 اطبعات، رهزنا ه) ،«تیسا؟ نف، به ها دانشگاه در هشنج»  قاله به تنید نگاه . 
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آ ون ا ه انگلستان تاله دم از »: پیاند خارده باد« نه شوقد ه نه غوبد»دانشگاه درعمخ با شعار 
زننالد،  دم از انقب  ه حمانا از انقببیالان  الد زنند، ه نیز شارهی ه چی  ته همدن ه پیشوفا  د

( 943، 3صالنیفه ا الام، ا )« تننالد ای هم الاری  الد ننای با شاه، ان  جنانت ار حوفاله هوتدام به
هأالیس انقببد باشیم،  اگو در پد  عیاری بوای النجش ه ارزنابد عمل ود نظام هازه(. 3/1/9531)

ره دانشگاه همیشاله  سالئله  تالم ه  االا؛ ازهمی   ناالشد نقش دانشگاه در هنقق ان  شعار، النجه  
 أ ارنالا  تالم انال  رهالاند از . های پالس از انقالب  بالاده االالا اعتنای اداره جا عه در الا  قابخ

، 53/9/9531رهزنا اله با الداد، : نال )های شوق ه غو ، خیلد زهد به دانشگاه الپوده شد  گفتمان
؛ رهزنا ه صشح 966، 93صنیفه ا ام، ا ؛ 963، 4؛ صنیفه ا ام، ا 593، 93؛ صنیفه ا ام، ا 9

؛ ا الام 1، 2/2/9531رهزنا اله صالشح آزادگالان، : ؛ ا ام خمینالد باله نقالخ از2، 2/9/9531آزادگان، 
ان   أ ارنالا، نالاعد هغییالو اهلانالا در (. 92، 2/2/9531رهزنا ه اطبعات، : خمیند به نقخ از

بوای  درنیزاالیان دهره پتلالای بالاد، دانشگاهد ته نتادی . تارتودهای دانشگاه را نیز در پد داشا
هنتا  الالازی فوهنگالد ناله پا . در  سیوی تا ًب  تفاهت،   لف به هالید افوادی  تعتد ه   تشد شد

،  به نقالخ از رزهی)تند  بتشتد بیان  د. افواد را بل ه  أ ارنا اصلد دانشگاه را نیز دربو گوفته باد
ا فقیه االا، نادگیوی دنال    تشالد در  وهشاله در جا عه االب د ته هنا نظارت ه ن( 4، 2331

های  ای تاله   تال ، جنشاله در جا عاله. گیود ن سا االا ه  سئله ه صص در  وحله دهم قوار  د
شالاد، بانالد  تند، ن ستی  پوالشد ته در  ارد االالت دام پوالالیده  د گاناگان الیاالا را هعیی   د

  انال  انالده را در تالبم طنالی.  وباط به اصا    ت  باشد ه الپس به الطح ه صص هاجاله شالاد
بو انن ه دانشگاه،  نلد بوای  ت صص نیسا، بل ه بوای انساند   تشالد   یوحسی   االای  شند

  (.5، 2331رزهی، : به نقخ از)هاان دند  االا، نیز  د
 

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 

 
 جاابگالای فعلالد آ ازشالد نظالام چالان» :تنالد  د بیالان تو الان دانشگاه الوپوالا آن، شدن بسته ه دانشگاه هس یو  ارد در . 

 (2 :9/2/31 ،آزادگانصبح رهزنا ه نقخ به) .« اافقم دانشجانان تار با نیسا االب د انقب 
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 1933دیوار دانشگاه تهران در سال (. 0)تصویر شماره 

 http://didban.ir/fa/news-details/8989: منبع

های  ا  جاان»   الازی دانشگاه، االب د تودن آن باد ها نتادی هالید شاد ته در آن راه پا ادا ه 
درهاقال،، بالوخبف (. 239-232، 92 صالنیفه ا الام، ا )« بوای خادشان ه بوای  لتشان تار تنند

های االب د ه غیواالب د داشتند،  سیوی تاله ا الام  بندی علام  یان دانش ای ته هصار هقسیم عده
های  درهاق،، ان  ن ته  تمد االا ته در الا . شد هو االتقب  ختم  د توده باد، به دا   تم هوالیم

 .الازی الاار شد ه آن را از  سیو اهلیه خاد  ننوف تود بعد، بار  عناند دنگوی بو  فتام االب د
ن  قسالم هندالاله . ن  قسم هنداله االب د دارنم. ان  نیسا ته در همه علام ده قسم دارنم

شالاد،  دانشگاه، االب د بشاد ها علا د ته در دانشگاه هنصیخ  د... تنند اش ا   د.  دغیواالب
هالاند تاله در  گانیم ته بونا ه  ا  د. در راه  لا ه در راه هقانا  لا ه با احتیاا  لا همواه باشد

تند جاانان  ا را به انن ه طالوف تمانیسالم تشالیده بشالاند، نالا طالوف  ها هسا،  نتتد  د دانشگاه
 عند االب د شدن دانشالگاه انال  االالا تاله االالتقب  پیالدا تنالد ه .... طار باشد   ه نشاند ان غو

خادش را از غو  جدا تند ه خادش را از هابستگد به شوق جدا تند ه ن   مل ا  ستقخ، نال  
 (.239-232، 92 صنیفه ا ام، ا)« دانشگاه  ستقخ، ن  فوهن   ستقخ داشته باشیم

ها بو رهی همدنگو،  بو بستوهاند باد ته جم، شدن آن  شتند 2/2/9531ها  53/9/9531هقان، 
آننالدی نیوههالای هالارن د نالاد  ان  چیزی االا ته  ا از آن با عناان هم. باعث هس یو دانشگاه شد
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های   تلالف الیاالالد بالا نگالاه حالذفد باله  شاهد حضار دندگاه 9533دانشگاه در الا    .تنیم  د
اللاله هاشالمد  حملاله باله الال نواند آنا. یاالالد شالده بالادن دنگو باد ه هشدنخ باله جا نگالاهد ال

ان  حمله بوای دانشجانان . در دانشگاه هشونز، رخداد  تمد باد 26/9/9531رفسنجاند در هارنق 
دانستند، گالوان همالام شالده بالاد ه باله بالوهز   سلمان ته آقای هاشمد را نماننده انقب  االب د  د

ن  هضعیا باد ته دفتالو هن الیم هحالدت هظیفاله خالاد در ا. هاند در دانشگاه هشونز  نجو شد هنش
هوچنالد . دانسا ته دانشگاه را در شوانر االب د ه همگام با گفتمان انقب  االب د قوار دهد  د

بی  دانشجانان خر ا ام ته در هس یو  ناله جاالاالالد حضالار داشالتند ه اعضالای دفتالو هن الیم 
گاه علم ه صنعا ه هوبیا  علم اصوار نظوهاند هجاد داشا، ا ا نمانندگان دانش هحدت، اختبف

ها هاالر عاا الخ نفالا ی  جاهالدن   با هجاد انن ه طون آن. بو اجوای طون هس یو دانشگاه داشتند
 23/9/9531خلق لا رفته باد، هلد هناز هصمیم بو اجوای آن هجالاد داشالا؛ بنالابوان ، در هالارنق 

ان   در نتیجه  . هس یو دانشگاه تودندانجم  االب د دانشگاه علم ه صنعا ه هوبیا  علم اقدام به 
هالای  اله رهز به گوهه 53/9/9531اقدام، چنان هضعیا آشابناتد انجاد شد ته شارای انقب  در 

الیاالد  تلا داد ته دانشگاه را ه لیه تنند ه دفتوهای تار خاد را هنانخ دهند ه ان   تلالا، الاله 
پالد انال  رخالداد، دهلالا،  الودم، ا ا الان در .  رهز آشا  ه نشود را در شتوهای دانشگاهد رقم زد

دهلالا . دادنالد های  تفاههد نشالان  جمعه، دانشجانان  سلمان، ه دانشجانان چپ هوتدام هاتنش
ها از دانشگاه باند  های التادی ه حزبد نیسا ه با ه لیه آن هأتید داشا ته دانشگاه، جای فعالیا

 (.6ه  3، 4، 5هصانوهای شماره )هنا قاانی  فعالیا احزا  قوار بگیوند 
 

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 

 دهآلیسالم فواالای به گا د :آنندی  هم هنلیخ (.9514) هادی آقاجانزاده، ه  نمد رضاند، :ن  هارن د آنندی هم م فتا بوای . 
 .9-56 ،9 ، دیستربیتتاییخ شناال جا عهفصلنا ه .فوهنگد  طالعات در رهش /نظونه

اقتصاااد  تحاار تهایااراندیدانشااها الاارانحهالرگذشاات(.9531)  قصالالاد فواالالالت ااه، :ر  بیشالالتو اطبعالالات بالالوای . 
 :فوهنگالد انقب  شفاهد هارن د بازخااند همچنی ، ه .393-353 رالا، نشو :هتوان .آنبر ؤثرفرهنه هالیاال  اجتماع  

 .64-16 ،23 ،پریااندیشه جله (.9514) دانشگاه نشود
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 3 ،9/0/1933 ،کیهان روزنامه (.4) شماره تصویر 12 ،1/0/1933 ،کیهان روزنامه (.9) شماره تصویر

  

  
 ،اسالمی جمهوری روزنامه (.3) شماره تصویر

92/1/1933، 9      
 1 ،1/0/1933 ،کیهان روزنامه (.1) شماره تصویر

ها از  تنالد، دانشالگاه بیالان  د( 5، 2/2/9533، اطیعاتبه نقخ از رهزنا ه )صدر  همچنی  بند
دهالد تاله اگالو هصالمیم  اه هشالدار  د. اند ی شالیطان شالده الای نیوههای چپ هشالدنخ باله الالنگوها

ها اجوا نشالاد، دانشالگاه هشالدنخ باله الالنگو  عالد انقب  در  ارد هعطیلد ه بازنابد دانشگاه شارای
هالا، الالاز ان دانشالجانان  در  قابالخ آن(. 9، 9/2/9531، اطیعاات: به نقالخ از)شاد    الفان  د

داند  را النگو  شارزات ضدا پونالیستد  د ، آن  پیشگام ضم    الفا با هس یو ه هعطیلد دانشگاه
 ثاباله  ؛ بنابوان ، نزاع بو الو ان  باد تاله تالارتود دانشالگاه به(1، 59/9/9531، اطیعات: به نقخ از)

در  سیو هثشیا انقب ، تارتودهای دنگالوی را از دانشالگاه  النگو همچنان باقد باشد، نا انن ه باند
تاله دهلالا،  های چپ، اصوار داشتند ته االالتعاره الالنگو بالاقد بمانالد، درحالد گوهه. انتظار داشا
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های  گیوی انال  حجالم از جشتاله. تود ه علیه  لا هلقد  د« النگو شیطان»دانشگاه با ان  تارتود را 
هس یو دانشگاه به زدهخاردهای خالانیند بالا دانشالجانان  دهلا ه هبش دانشجانان  سلمان بوای

 (.3ه  1هصانوهای شماره )چپ  نجو شد 
 

  
 ،اسالمی جمهوری روزنامه (.8) شماره تصویر 14 ،0/0/1933 ،کیهان روزنامه (.1) شماره تصویر

91/1/1933، 1 

 
 ا ا الان جمعاله  . داشالاان  زدهخاردها فعا  شدن ه حضار ا ا ان جمعه ه  ودم را نیز در پد 

خااالتند ته بوای هس یو دانشگاه ه تمال  باله دانشالجانان  ساللمان،  ها از  ودم  د بعضد از شتو
دنگو ان  دانشالگاه نشالاد تاله . الای دانشگاه رهان باد الیخ  ودم به. ها حوتا تنند الما دانشگاه به
رفتنالد  نشالگاه  دالالما دا رفالا، بل اله خیابالان ه  الودم بادنالد تاله به الما خیابان ه  الودم  د به
ها در  هون  لنظه الای دانشگاه را باند ن د از هارن د حوتا  ودم به(. 93ه  1هصانوهای شماره )

الالما دانشالجا ه  هارنق الیاالد دانشگاه دانسا؛ جونان  ع االالد تاله در آن،  الودم ه خیابالان به
مانه، ا ام جمعاله ا ا ان جمعه نیز هارد ان  تارزار شدند؛ بوای ن. تودند هس یو دانشگاه حوتا  د

پس از هصوف دهباره دانشگاه شالیواز هاالالر ( 5، 59/9/9531، اطیعاترهزنا ه : نقخ از به)شیواز 
های تس  به تم  دانشجانان  سلمان  نیوههای چپ از  ودم خااالا ته با هعطیلد بازار ه   ان

م ه بازارنالان در هاان در  ارد  جتم، آ ازشد قزهن   طون تود تاله  الود همی   سئله را  د. بوهند
: به نقخ از)دادند ه در پد آن دانش ده اقتصاد را هصوف تودند  بوابو آن راهپیماند تودند ه شعار  د

هالاان باله راهپیمالاند  الودم در  قابلاله بالا گالوهه  بو انال ،  د عبهه(. 5، 5/2/9531، با دادرهزنا ه 
تود ته باله درخااالالا ا الام  های فداند خلق باد، اشاره ته  تعلق به چون « پیشگام»دانشجاند 

؛ بنالالابوان ، (93، 3/2/9531، انقاایباالاای  بالاله نقالالخ از رهزنا الاله )جمعالاله اهالالااز انجالالام شالالد 
ها ه  الدارس عالالد تشالار، هسال یو  های االب د ه الاز ان دانشجانان  ساللمان دانشالگاه انجم 

، مهری االای  جرهزنا ه : نقخ از به)« حق  ودم  سلمان انوان خااالا بزرگ ه به»ها را  دانشگاه
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نیز از انال  خااالالا بالزرگ ه  (ره)ه ا ام خمیند( 92هصانو شماره )دانستند   د( 93، 59/2/9531
 (.99هصانو شماره )  حق پشتیشاند تودند به

 

  
 ،آزادگان  صبح روزنامه (.12) شماره تصویر 12 ،0/0/1933 ،کیهان روزنامه (.3) شماره تصویر

1/0/1933، 1) 

 
 

 

 

 1 ،0/0/1933 ،آزادگان صبح روزنامه (.11) شماره تصویر
 

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 

 را دانشالگاه هالا آن .دانسالتند  د دانشالگاه هصالوف باله  نالق را خاد همچنان چپ های گوهه ،94 ه 95 شماره ش خ بواالاس ا ا . 
 تودنالد؛  د االالتفاده االالب د انقالب  علیاله دنگالو انقببالد بوای آن از همچنی ، ه بادند توده هعونف ا پونالیسم با  شارزه النگو

 های گوهه همچنی ، .تودند  ن ام را دانشگاه شدن بسته صنعا ه علم ه شونف صنعتد دانشگاهیان  ستقخ تانان  ثا ، طار به
 .ب شند چالش به را انقببد ه  ود د حوتا ان  فوهنگد فاشیسم  انند تبند های  فتام با تودند  د العد   الف
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 دانشگاه شدن اسالمی از مردم حمایت (.10) شماره تصویر

 irdc.ir/fa/content/12404/print.aspx :منبع
 روزنامه (.19) شماره تصویر 

 9 ،1/0/1933 ،اطالعات
 

 
 0 ،91/1/1933 ،ملی جبهه روزنامه (.14) شماره تصویر

 
 

 اسالمی کردن دانشگاه، استقالل، و ورود به فضای تهی. 4
هالا  های انقببد خاد نیاز به فضاهاند داشا تاله بتاانالد در آن جمتاری االب د بوای الاخا پانه

بالاد؛ « همالدن االالب د»رنزی تند ه هدف ان  تاشالش، الالاخا  ش لد از اندنشه االب د را پانه
دادن به گفتمان انقب  االب د ه همدن االب د نیالاز بنابوان ، نظام جمتاری االب د بوای ش خ 

به ان  داشا ته دانشگاه را بار دنگو در انوان احیاء تند ه ان  جونان احیاء، ن  گالذار فوهنگالد از 
بالاد، ا الا پالوهژه الالاخا  الؤ   «  ؤ    ت صالص»الما ن   به« زده  ت صص غو »الاخا 

. آ الد تنالار نمد« هابستگد فوهنگالد»  ت صص بیش از هوچیز ن  ا و فوهنگد االا ته با  فتام
خالد ا باله »ها بوشموده شد ته در  نالخ آن  دنگو هابستگد دهنده   هابستگد فوهنگد،  اهار حوتا

پشالتیشاند « هصالفیه دانشالگاه»ره ا الام از  شاد؛ ازهمی   م    د« خد ا به تمانیسم»ه « غو 
 (.9/2/9531( )239-232، 92 صنیفه ا ام، ا)تند    د
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 9، 1/0/1933روزنامه کیهان، (. 13)ه تصویر شمار 

 

 
 9، 92/1/1933روزنامه کیهان، (. 11)تصویر شماره             

 
 بو  تندالد فوهنگد ه  قابله با فوهن  غوبد بالاد، پنتالان ه آشال ار، بالو هماله   ان  پوهژه ته  شتند

«  واقشا از دانشگاه»ان  رهزها،  فتام  تلیدهاژه  (. 4، 9539زاده،  رج )ابعاد دانشگاه هأثیو گذاشا 
 عنای جلالاگیوی از گالوانش آن باله ن الد از   واقشالا از انال  نتالاد باله(. 96ه  93هصالانو شالماره )باد 

شالد ه   م    د« بنیادی[ ی]هغییو»نتادی باد ته با « دانشگاه  ستقخ». های شوق ه غو  باد قدرت
االالب د تالودن . پدنالد آ الد« ها د تودن دانشالگاهاالب »های گفتماند،  فتام  در گیوهدار همی  نزاع

ه انال  چنالد رهز درگیالوی   ها از ده گفتمان شوق ه غو  االا ها،  توادف با االتقب  دانشگاه دانشگاه
هاند باد ته با شعار  شالارزه بالا ا پونالیسالم، دانشالگاه را هشالدنخ باله  بوای رهاند دانشگاه از دالا گوهه

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
 

النهر ه بشاد صنیح النگو ن  ان  اگو .االا االب د هتذن  ه االب د هعتد االا،  زم  ا تشار بوای ته چیزی هون   تم . 
 راه  سالتقیم صالواط بالا ه گوانیالد ن ااهنالد طالوف آن نالا طوف ان  به  لا الانو دنگو باشد، االب د النگو ن  فیضیه ه دانشها 
 (.92/92/9531) (919 ،94 ا ا ام، صنیفه)تنند  د طد را آزادی راه ه االتقب  راه ه االب یا راه ه انسانیا
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اگوچه پس از پیوهزی انقب ، دعای  شارزه . ه  شارزه توده بادندالنگوی نا شوهع بوای انقببد دنگو 
هالای چالپ، هنتالا هنالا تنتالو  گفتمالان   ثابه شیطان بزرگ، همچنان باقد  اند، ا الا گوهه با ا ون ا به

هالاان باله بیانیاله انجمال   عناان  ثالا ،  د دادنالد؛ باله های خاد ادا ه  د انقب  االب د باند به فعالیا
اشالاره ( 6، 53/9/9531به نقخ از رهزنا اله جمتالاری االالب د، )نوهای االب د االب د دانش ده ه

تننالد تاله در ادا اله  شاد ه بیان  د  ثابه النگو فوهن  االب د دانسته  د در ان  بیانیه، دانشگاه به. تود
راه  شارزه با ا پونالیسم هستند ه ان  حوتا را بوای پاالق به ندای هنتا حالافظ  اجادنالا  عنانشالان، 

هالای  شالارز  ، فتوالالتد از گوهه5حا ، در همی  رهزنا ه، ه در صفنه . اند انجام داده (ره) ام خمیندا 
ها با عناان انجمال  االالب د ه  چپ آهرده شد ته  عاند دانشجانان  سلمان پیوه خر ا ام در دانشگاه

نام  ای باله انالهاند؛ بنابوان ، ده گفتمان هجاد داشا تاله دشالم  نگ نا الاز ان دانشجانان  سلمان باده
ان   شارزه هارن د باشد ه آن گفتمان انقب   باند نماننده   ا پونالیسم داشتند، ا ا هنتا ن  گفتمان،  د

ها بانالد هصالفیه  االب د االا ه انده هس یو دانشگاه در چنی   تند  م ال  شالد؛ بنالابوان ، دانشالگاه
 ثاباله الالنگو، ه  وتزنالا دادن باله  بهاالالتعاره دانشالگاه    عنای از  وتزنا انالداخت  شدند ه ان  به  د

 . ثابه نتادی  ناری در الاخا همدن االب د باد دانشگاه به
از رهگذر ان  فوانند، دانشگاه بانالد . هارد شدن دانشگاه به فضای هتد االا ان   وحله،  وحله  

. زالالازی شالادای با شد ها از نا بو پانه گفتمان هازه هاند ته آن را اشغا  توده بادند، هتد  د از انده
آ ی تگالد بالو آن حالاتم االالا ه باله فضالای پالیش از  فضای هتد، فضالاند االالا تاله نالاعد درهم

هالاند  عشارت دنگالو، فضالای هتالد، فضالای نانزهالا ه پارازنا باله. گیوی گفتمالان اشالاره دارد شال خ
. رهند ه نظم، بوآ ده از همی  فضای آشا  االالا االا ته در هم فوه د( 251، 9132،  الوس)

الالش  فواننالد ه الوار ه  آند ه ان  ا الو به نظم از داخخ آشا  بیوهن  د( 543، 2334)به بیان دلاز 
ای ته  ا درحا  بورالد آن هسالتیم،  دهره. ها  زم االا هقلید از قاانیند االا ته پیوهی ه اجوای آن

دقیقالالًا ز الالاند پوآشالالا  االالالا تالاله در آن، گفتمالالان انقببالالد درحالالا  هنظالالیم قالالاانیند االالالا تالاله 
 .شاند ها  د گو  لزم به هقلید ه پیوهی از آنهای دن اندئالاژی

: شالدند های   تلف بادنالد ه پیاالالته ه الوار  د های  وتزی گوهه در ان  فضا چند  فتام، دا 
تار رفتند ته انقب   باند دقا داشا ته ان   فاهیم درالا در ز اند به. ه لیه، هس یو، ه هصوف

نظم درآهردن  های قالاناند خالاد ه باله باله پانالهپیوهز شده باد ه گفتمان انقب  درحالا  شال خ دادن 
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 

 االالتعاره انال  تاله االالا رهش  هعشیو ان  با .االا  وتز ندجا جابه بل ه نیسا، نتادن تنار  عنای به انداخت   وتزنا از  فتام . 
 .نیسا  وتزی دالد هوچند دارد؛ حضار  عتشو ه  تم دالد  ثابه به همچنان  اردنظو گفتمان الپتو در
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هالاان باله بیانیاله  تالم انجمال  االالب د دانشال ده علالام  بوای ان   نظالار  د. ها باد فضاها ه الاژه
 :در قسمتد از ان  بیانیه آ ده االا. اجتماعد دانشگاه هتوان اشاره تود

فوهنگالد بالوای  خودههاانالد اجالازه دهالد  ال    ا ان  االا ته الیستم جمتاری االب د نمد
ته نتاد فوهنگد ه ه صصد جا عه   هااند اجازه دهد دانشگاه نابادنش تمو هما بشندد ه نمد

خااهد نظالام جمتالاری االالب د را از درهن  دهد، الیستم  ستقلد باشد ته  د را هش یخ  د
الالا تاله نظالام  الال    الا انال  ا.  تبشد توده ه نظام  ارتسیستد را بو جا عاله حالاتم تنالد

های اجتماعد را هصوف تند ه الیستم االالب د  ی االب د باند همه نتادها ه الاز انجمتار
الیستم جمتاری االالب د بانالد دانشالگاه را تاله نتالاد . های الیستم گذشته بنا نتد را بو خوابه

.... ه صصد اه االا، هصوف توده ه ش خ الیستمد خانش را بو آن حالاتم الالازد ال فوهنگد
گالانیم، آن رهزی دانشالگاه، الالنگو  نگو آزادی االالا،  الا  دگانند دانشگاه ال آقانان چپ  د

شالد، ا الا ا الوهز،  آزادی باد ته جا عه انوان هنا اللطه ننگی  پتلای ه رژنم هابسالته لاله  د
طلشان ه  طلشد ه النگو  شارزه علیه ا پونالیسالم ه الاللطه الواالو انوان، النگو آزادی ه النگو حق

ه الیستم جمتالاری االالب د، حاتمیالا آقانان چپ باهرشان شده االا ت.  ست شون  االا
طوف  بارژهازی االا ه بارژهازی از خاد، ن  نظام اجتماعد خاص ندارد، پالس نالا باله خوده

بارژهازی حالاتم بالو انالوان از هالوس  طوف الاالیالیسم ه خوده تند ه نا به داری الیو  د الو انه
یالد ه  شالارزه پس بانالد علیاله آن جنگ. تند داری  یخ  د طوف الو انه حاتمیا الاالیالیسم به

ه دانشگاه النگو  شارزه علیه نظام جمتالاری االالب د .  شارزه الیاالد ه  شارزه  سلنانه. تود
آنا باند در ح ا الا انقببالد جمتالاری االالب د هالم دانشالگاه،  سالتقخ از نظالام .... االا

خااهیالد  جمتاری االب د باشد؟ ه بوای الونگاند االبم هبش تند ه النگو بشاد؟ شما  د
ای باله شالما داده ن ااهالد  گانیم هوگز چنی  اجازه ح ا ا چپ باشد ه  ا  د دانشگاه  نخ

ها اجوا شاد ه جلاهو از هماله در  نتادها ه الاز ان الیستم جمتاری االب د باند در همه  . شد
هااند بپذنود ته رؤالای ادارات،  ت صصالی  ا الار ه االالاهید  دانشگاه جمتاری االب د نمد

الیستم ضداالب د دانشالگاهد رشالد تننالد ه بعالد هارد ادارات ه ها در  ها ه دانشگاه دبیوالتان
دانشالگاه،  نالخ هوبیالا تالادر  ت صالص . های رالمد شاند ه انقب  را  ننوف تنند ارگان

 سلمان بوای اداره ه اجوای نتادهای نظام جمتاری االب د بواالاس االبم االا ه ناله چیالز 
دانشگاه، همگالد در جتالا نظالام  دنگوی ه باند الیستم فوهنگد ه ضاابر پوالنلد ه هرهد به

بیانیه  تم انجم  االب د دانشال ده علالام اجتمالاعد دتتالو )« جمتاری االب د عاض شاد
 (.1، 2/2/9531، صبحآزادگانرهزنا ه : علد شونعتد، دانشگاه هتوان، به نقخ از

 

 زدایی از آن زدایی از دانشگاه بدون سیاست انقالب: گیری نتیجه
الیاالالا در  .9: هالاان الیاالالا را در ده الالطح هشیالی  تالود االب د  د در نظام گفتماند جمتاری
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الیاالا در الطح ح ا الا (. 93، 9535بشیونه، )الیاالا در الطح فوهن   .2الطح ح ا ا؛ 
گودد، ا الا الیاالالا در الالطح فوهنال  باله  ها ه هقسیمات اجواند، قاناند، ه قضالاند بالاز د به نتاد

بالا پیالوهزی انقالب  االالب د، . پالودازد واند  دان ال  تندالد فوهنگد ه هشیی  الش  زندگد االب د
گفتمان انقب  به ن  انقب  دنگو نیاز داشا ه آن، انقب  فوهنگد باد؛ به بیاند دنگو، انقالب  

شالد،  های ح ا تد باد ته به  دنونا تشار  وباط  د ها، شتوها، ه دالتگاه االب د، فتح خیابان
زدگیا   شالوق. قالوار داشالا«زدگالد»وض پسالاند فوهنال  در  عال. ا ا هناز فوهن ، فتح نشده بالاد

زدگد ده  فتا د بادند ته بواالاس آن، فوهن  در د  گفتمان انقب  االب د نیاز به هس یو  غو 
، ا ا ازآنجاته هو دهی ان   فاهیم در دانشگاه حضار داشتند ه دانشگاه، فضای ا ند بالوای  داشا

رخداد انقب  فوهنگالد .   فوهنگد رخ دهدها باد، ان  ضوهرت انجاد شد ته انقب هش یبت آن
هو انقببد االالا هالا قالاانی   اجالاد را  آشا ،  ز ه  .  انند هو انقب  دنگوی با آشا  همواه باد

هم بونزد ه با حذف تودن عناصوی از قدرت ه افزهدن باله آن در پانالان، شال خ جدنالدی از نال   به
ای  رخداد هس یو دانشگاه با آشابد همواه باد ته در آن حتد عالده. آند هجاد  د اجتماعد به پدنده  

ه ازآنجاته تلمه شالتید در ادبیالات   عناان شتدای انقب  فوهنگد ناد شد ها به تشته شدند ه از آن
اقدام  شاد، بنابوان ، انقب  فوهنگد، شاد ته در راه حق تشته  د الیاالد انوان به فودی اطبق  د

 . قدالد باد ته در بوابو النگو شیطان انجام شد
فو ا نشالاد، قالاانی   هی  قاناند ح م. الش  بوهز ان  رخداد، دانشگاه، هارد ن  فضای هتد شد به

گود ه غشاری از حاادث بالو فالواز دانشالگاه . ها شده باد از بی  رفته بادند ه دانشگاه هارد نشود گاناگاند
از الای دنگو، الالپاه الالعد در . خااالتند ته هارد عمخ شاند  معه از  ودم  دهای ج ا ام. بلند شده باد

ده الالا  . نیوههای دانشجانان  سلمان با نیوههای چپ هارد درگیوی شالده بادنالد. تنتو  فضا داشا
در انال  . دندند های هظاهواهد ه انقببد به خاد  د پس از انقب ، دهباره شتوهای دانشگاهد، خیابان

تود، نه انن ه بالا شالاری  ، دانشگاه باند در راالتای حفظ دالتاهردهای انقب  عمخ  درهزهای پوهنش
شالد تاله  گانالا چنالی  پنداشالته  د. فواانقببد،  قابخ فوانندهای هثشیا ه بنیادگذاری انقب  قوار گیود

در انال  چنالد رهز، در  . هاان با هس یو فضای دانشگاه حفظ تالود نالا از دالالا داد انقب  را  د همه  
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 

 در» :االالا دهآ  آن در ته تود اشاره 6/2/9531 هارنق در ها دانشگاه  سلمان دانشجانان بیانیه آخون  به هاان  د راالتا ان  در . 
 عوهالال ان دنگالو االب د آ ازش در .شد ن ااهد انقببتان ه هان عقیده علیه هشلیغات صوف شما دالتونج دنگو االب د دانشگاه

 دنگالو فوهنگالد انقالب  از پالس .ب اشالند  ستضالعف  لا ان  بیشتو هوچه تودن هابسته در ها گشا، ن ااهد هوبیا زده غو 
 «گیونالد درپیش را ا ون ا به فوار راه  لد، ط  شدن  طون  نض به ه تنند تار پا  بوای هنتا ته باد ن ااهند تساند  ا پزش ان

 (9 ،6/2/9531 آزادگان، صشح رهزنا ه)
 (.2/2/9531 ،االی  جمهری  رهزنا ه) «شد هشیی، فوهنگد انقب  شتید اهلی  جنازه» . 
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 زم باد ته  یان الیاالد بالادن ه انقببالد بالادن هفالاهت  تمالد . ای از الاژه الیاالد ش خ گوفا هازه
هاانسا انقببد باشد، چالان انقالب  تالودن،  هاانسا الیاالد باشد، ا ا نمد دانشجا  د. انجاد شاد

ره الیاالا در دهره انقب ، الیاالا هغییو االا، ا ا الیاالا در ده. پس از هقاع انقب ،  ن ام باد
های گفتمان انقالب  االالب د االالا، باله همالی   پس از انقب ، الیاالا هض، ه حفظ قاانی  ه دا 

گاناله تاله ا الام گفتاله  شد؛ بنابوان ، دانشگاه، هس یو ه آن دلیخ، فضاها باند از نا  تندالد فوهنگد  د
 (.93، 2/2/9531رهزنا ه تیتان، )قوار گوفا « هغییو بنیادی»باد،  اضاع 

. الالازی قالوار گوفالا ر دهره پتلای ه چه پس از انقب ، در  وتز گفتمالان همدندانشگاه، چه د
. تالود ای پیالدا  د شالد ه از نالا  عنالای هالازه پس از انقب ، دانشگاه باند به فضاند هتد هشالدنخ  د

از . داد درهاق،، دانشگاه باند نیازهای انقب  االب د بوای الالاخا همالدن االالب د را پاالالق  الد
ا گفتمان انقب ، دانشگاه در پد گذار از دهلا باد ه نمانندگد ان   سئله، هنتا دهران پتلای اه  ه

هالای گانالاگاند  های االب د، گوهه گیوی گوهه بل ه، پیش از ش خ. های  سلمان نشاد بوعتده گوهه
ادا اله  9531انال  پالوهژه هالا الالا  . ازجمله نیوههای چپ، پوهژه گذار از دهلا را در الالو داشالتند

حا  پوالش انال  االالا تاله در انال  . شد ای، از ان  تارتود خاد هتد  د ند در  وحلهداشا، ا ا با
گیوی باد؟ در ان  راالالتا بانالد باله ده دالالتاهرد  ای در قال  دانشگاه درحا  ش خ رخداد، چه پدنده

دانشگاه ه فعالیا گستوده نیوههای چپ، هحدت . اشاره تود؛ دالتاهرد ن سا، انجاد هحدت باد
اللاله  های چپ، دنگو همه  لا، حز  با هجاد گوهه. قب  االب د از بی  بوده بادرا در گفتمان ان

 زم باد ته هحدت انجاد شاد ه نماناله فعالیالا در انال   سالیو، بوگالزاری نمالاز جماعالا در . نشاد
نمالاز »بالاد تاله بالا عنالاان  53/9/9531آ ازان در هارنق  خیابان شتدا هاالر انجم  االب د دانش

پالس از بتمال  . بوگالزار شالد( 99، 59/9/9531رهزنا ه جمتالاری االالب د، )« هحدت در خیابان
انقالب  . الالاختار فوهنال  -2الاختار دهلالا؛  -9: نافا ، هحدت در ده الاختار  عند  د9531

دالا آهردن الاختار فوهن   زم بالاد  دالا آهرده باد ه اتنان بوای به االب د، الاختار دهلا را به
 نظار  ابوان ، انقالب  فوهنگالد پالس از هسال یو دانشالگاه ه بالهته انقب  فوهنگد انجام شالاد؛ بنال

بارها به هحدت حالازه ه دانشالگاه بالوای الالاخا همالدن  (ره)ا ام خمیند. الازی آن رخ داد االب د
اند؛ لذا، در الاختار الیاالد، فتح دهلا،  عالاد  انقالب  االالب د بالاد ه فالتح  االب د اشاره توده

زده، ه  الازی الیاالا از طاغات ه عناصو غالو  لا، پا فتح ده. دانشگاه،  عاد  انقب  فوهنگد
« عناصو انقببد ا ا نا شوهع»ه « زدگد غو »ه « زدگد شوق»الازی فوهن  از  فتح دانشگاه، پا 

ز ان زنادی نگذشا ته ان  انده  طون شد ته در دهران پساانقب ، دانشالگاه بانالد همچنالان . باد
 .نشگاه،  نارنا خاد را از دالا دادالیاالد باشد، هوچند  فتام انقببد بادن دا
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 (.33 ه 13 دهه) انوان در دانشجاند جنشش شناالد آالی  (.9531)  جید پار، نجات ه جااد؛ الید زاده، جمعه ا ام
 .933 -923 ،(29)1االی   انقیب طالعاتفصلنا ه

 هارنق .دادخراهدهزینهالنهر اینحفظجهتدیهاالتآزاد النهردانشها (.9535 آبان 93) هاشم آقاجوی،
  از 5/6/13  طل  اخذ

.993-991 ،23 ،پریااندیشه جله .شد ارزش ن ااندن درس چگانه (.9515) علد آقانجفد،

 اندئالاژی  یان ش اف گستوش)  عاصو انوان در الیاالد بنوان اجتماعد های ز ینه (.9535) حسی  بشیونه،
.951 -934 ،(96)4 ،اجتماع یفا پژههش علم فصلنا ه .(عما د تودارهای ه رالمد

 ،نریپیک جله .رضاشاه دهلا ناالازی فوانند در جدند  تاالر طشقه هأثیو ه رشد (.9534) شتوام هاجاند،  بتم 
5(9)، 32-19. 

تید با انوان، در دانشجاند جنشش فتم (.9531) حمیدرضا پار، جبند  دهره در دانشجاند های فعالیا بو هأ
 .911 -295 ،(5)9 ،ایراناجتماع  سائلبریال  جله (.9516-9534) اصبحات

 با د های الوهده ه اشعار در رضاشاه عشانوی الیاالا بازها  (.9515) تشااد الیاهپار، ه حمید؛ پار، حاجیان
 .929 -946 ،(93)3االیم هایرانتاییخ ها پژههش جله .بانواحمد

.هیسا تانتشارا :هتوان.فایال  دینیتهتجربههشهر(.9512)نوگس  قدم، خالصد

:االی  الازتمدندانشها بردیآ د  ،(هنواالتار) ابوقاند آد د علد :در . قد ه (.9531) باقو  نمد خو شاد،
 .فوهنگد  طالعات ه اجتماعد رنزی بونا ه دفتو :هتوان (.3-23 صص) نظر ها بایسته

 ه  طالعات دفتو فناهری، ه هنقیقات علام، هزارت :هتوان .ایراندیدینهدانشها  (.9539) احمد زاده، رج 
.رنزی بونا ه

 .هتوان شتو بوای راهشودهاند ه  طلابیا :جمعد هانا ه زندگد الش  شتو،  صوف (.9515)  نمد رضاند،
.هیسا نشو :هتوان (.51-39 صص)یهز ر زندگ هنقلهحملشهر  ،(هنواالتار) فاضلد  نمد :در

 انقب  پیوهزی از پس دانشجاند جنشش گفتمان هنلیخ (.9513) علد شیوازی، پازش ه  نمد؛ تسواند، الا ر
.221 -243 ،(5)49 الیاالت فصلنا ه (.9533-9516)  افه ه  تب گفتمان نظونه از االتفاده با االب د

 (.9531-31) انوان دانشجاند جنشش های فوانند ه گیوی جتا بو شناختد جا عه نگوش (.9531) فوهاد الجادی،
.991-954 ،95الت الیافصلنا ه

.ند نشو :هتوان.تهرانتکنیکپل دانشجری جنبش (.9515) عشاس عشدی،

ایرانتاییخ جله .شاهسان عشانو اال ان ه البن خل، الیاالا ه پتلای رضاخان (.9533)  یونشد عزنززاده،
.941 -912 ،51 عاصر 
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آقاجری،%20هاشم%20(18%20آبان%201383).%20دانشگاه%20سنگر%20آزادی%20است%20و%20در%20جهت%20حفظ%20این%20سنگر،%20هزینه%20خواهد%20داد.%20تاریخ%20اخذ%20مطلب%203/6/95.
آقاجری،%20هاشم%20(18%20آبان%201383).%20دانشگاه%20سنگر%20آزادی%20است%20و%20در%20جهت%20حفظ%20این%20سنگر،%20هزینه%20خواهد%20داد.%20تاریخ%20اخذ%20مطلب%203/6/95.
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http://papersfile.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1.html
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http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2363153
http://www.iichstore.ir/product_info.php?cPath=5&products_id=114
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 .پتلای رضاشاه عصو در انوان ناالازی ه هجدد بونا ه   (.9515) بیژن  یوزاند، ه فوزانه؛ دشتد،  نمدرضا؛ علم،
 .69-36 ،(1)4اجتماع  تاییختحقیقات

.رالا فوهنگد خد ات السهؤ  :هتوان.ایراندیدانشها الرانحهالرگذشت (.9533)  قصاد فواالت ااه،

  طل  اخذ هارنق .االتدانشها النهرتسخیردنبالبهدشمن (.9513 خوداد، 5) االماعیخ قزلسفلد،
5/2/16.  

.االب د انقب  االناد  وتز انتشارات :هتوان.ایراندیدانشجری جنبش (.9513) علیوضا تونمیان،

زیبا هنرها نشریه .اه  ایتلپ دهره  عماری در هزنیند جوتاریآ هنو جانگاه ه بورالد (.9512)  صطفد تیاند،
.93-23 ،(9)93شهرالاز  ه عمای 

 پیوهزی ها غازآ از انوان دانشجاند جنشش گفتماند هنلیخ (.9519) قوبانعلد  نشابد، ه  صطفد؛  نمدی،
 ،(39)96االی   دانشها دی عرفت  طالعات .(ره)خمیند ا ام االب د گفتمان بو تیدأه با االب د انقب 

552-593.

 .65-13 ،(33)91 ،اجتماع علرمفصلنا ه . تاالر طشقه شناخا در نظوی بورالد (.9536)جعفو جونشد، هزار
  

.61-14 ،9حافظ نشریه .آزادی ه انقب  النگو دانشگاه، (.9535) ه میخ همانان،

 .قلم نشو :هتوان .0431-0431از:دههدهدیدانشجری جنبش (.9535) ابواهیم دی،نز

  طل  اخذ هارنق .االتدانشها فرهنگ النهرهکند  ادای فرهنگیاجنگا رهز (.9513) راشد نزدی،
  از 5/6/13
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