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 فرهنگیی انقالب ایدۀ گیریشکل بر مؤثر روندهای شناختیجامعه تحلیل (.8931) حاجیه زاده،محمدعلی و قاسم؛ زائری،
 (،9)81 ،ایررا  فرهنگی تحقیقات فصلنامه .کردن اسالمی گفتار غلبۀ مقطع تا آن بیانی های اسلوب شناسایی و ها دانشگاه در

38-18.    
1001-8181شاپا:   

  آزاد است. نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ( ) 

انقالب  ۀگیری اید شناختی روندهای مؤثر بر شکل تحلیل جامعه
طع های بیانی آن تا مق ها و شناسایی اسلوب فرهنگی در دانشگاه

 کردن گفتار اسالمی ۀغلب
 

 2زاده     ، حاجیه محمدعلی1قاسم زائری
  73/5/7001؛     پذیرش: 30/30/7001دریافت: 

 چکیده
( تیا مقطیع تفیو  8933 ی 19  ها) این مقاله درصدد بررسی چگونگی وقوع رخداد انقالب فرهنگی در دانشگاه

هاسیت: ایین اییده  انقیالب فرهنگیی در دانشگاهبودن اییدۀ  کردن اسیت. نکتیۀ م،یم، تیاری ی گفتار اسالمی
مکانی معین نیست بلکه محصیول شیرایت تیاری ی مواج،یه و زیسیت نیروهیای  ی محصول یک نقطۀ زمانی

هیای  های متکثر و گاه متعارضی نظیر انقالب فرهنگی در چین و انقالب سفید ایران و جنبش انقالبی با تجربه
های فرهنگیی  با برخیی روییه فرهنگی پیامبر اسالم)ص( و نیز درتقابل جدید فرهنگی اروپا یا بازخوانی بعثت

دهید کیه براسیاس شیرایت  نظیر فرهنگ طاغوتی یا فرهنگ استعماری در دورۀ پ،لوی است. مقالیه نشیان می
گفته، همۀ نیروهای سیاسی و اجتماعی درگیر در انقالب اسالمی با تحیول در دانشیگاه توافیا داشیتند و  پیش

هیایی را بیرای دگرگیونی در وضیعیت  آن( فعالیت از  طع اولییۀ پیا از انقیالب اسیالمی)یا قبیلهمگی در مق
علم آغاز کرده بودند. وقوع انقالب موجب شد تیا امکیان پیگییری و تحقیا ایین اییده فیراهم شیود.  ی دانشگاه

سیاسیی جدیید در نظر نیروهای درگیر در انقالب بر سر ماهیت و ساختار نظم  عالوه با آشکارشدن اختالف به
مرحلۀ مابعد انقیالب، و تبیدیل دانشیگاه بیه ابیاۀ سیاسیی نیروهیای م یالر و متعیار ، پییدایی مناقشیۀ 

هیا از  خصوص تغییر رفتیار برخیی گروه طلبی قومی، تس یر سفارت آمریکا، آغاز جنگ تحمیلی، و به جدایی
کردن  و شصت، عمیال  گفتیار اسیالمی 33های  ویاه در سال گری سیاسی به رفتار نظامی و تروریستی به کنش
ها کنار رفت یا در حاشیه قرارگرفت. در ایین  یافت و گفتارهای رقیب از رخداد انقالب فرهنگی در دانشگاه غلبه

 شود. مقاله از شیوۀ میشل فوکو برای تباریابی و تحلیل مبدأ استفاده می
سیتقالل دانشیگاه، امیام خمینیی)ره(، فرهنیگ ها، بعثت فرهنگیی، ا انقالب فرهنگی در دانشگاه ها: کلیدواژه 

 کردن استعماری، گفتار اسالمی
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 مقدمه. 1
، سییمیناری بییا عنییوان 8933در یییادبود انقییالب فرهنگییی  8939روز ششییم اردیب،شییت 

در دانشییگاه ت،ییران « ضییرورت انقییالب فرهنگییی دوم در پرتییو علییوم انسییانی و اسییالمی»
آیا انقیالب فرهنگیی اول رد داده اسیت کیه »برگزارشد. یک س نران با طرح این سؤال که 

عبیور از طیرح بحیر ضیرورت « دوم»دهد که منظیور از  پاسخ می« دنبال دومی باشیم؟ به
افزارهای تحقیا انقیالب  افزارهیا و سی ت انقالب فرهنگیی در کشیور و لیزوم پیگییری نرم

ا بی  (، و سی نران دیگیری ضیمن موافقیت8939جدید است)میرباقری، ۀفرهنگی در مرحل
ضرورت انقیالب فرهنگیی دوم از وجیود تصیوری از انقیالب فرهنگیی در سهین دوسیتان 

« ها را ببنیدیم بار که دانشگاه بسته شید، پیا دوبیاره دانشیگاه یک»بر اینکه  کند مبنی یادمی
ای از  کنید، ولیی مجموعیه (. او هرچند با این تصور م الفت می8939پور ازغدی، )رحیم

گیااری علمیی و بیازنگری و گسیترو آمیوزو عیالی و تغیییر  سیاست ۀها در زمین فعالیت
ها  سرفصل دروس، و جاب و بورسیه، بازنشستگی یا اخراج اعضای هیئت علمی دانشیگاه

اشت،ار یافته است با همین تصیور « انقالب فرهنگی دوم»در قریب به ده سال گاشته که به 
داننید، آن را  می« گیی دومانقیالب فرهن»شود. گروهی که خود را م الفیان  درک و ف،م می

و  8931و اخیراج اسیاتید و دانشیجویان)زیباکالم، « شستشوی مغزی دانشجویان» ۀوسیل
هیای دفتیر  های اسالمی کیه پایگاه سرکوب دفتر تحکیم وحدت و انجمن»(، و ابزار 8911

مدرسیی، «)برخیورد بیا اسیاتید» ۀ( و زمین8931)اصغرزاده،« ها بودند تحکیم در دانشگاه
داننید آن را  می« انقیالب فرهنگیی دوم»دانند، و گروهیی کیه خیود را موافقیان  می (8918

حضیور »(، و 8913ال،یدی، علم«)ها چیینش نیروهیای علمیی در دانشیگاه»امکانی برای 
خلوت تولییید سیاسییت  عنوان حیییا  ها بییه نیروهییای انقییالب در هیئییت علمییی دانشییگاه

 اند.  ( دانسته8938داوری،«)طلبان اصالح
در انقالب فرهنگی دوم دارای « دوم»دهد که  ترتیب و چنانچه شواهد باال نشان می بدین

، تصور از دومیی بیه تصیور از 1در انقالب فرهنگی اول است« اول»پیوستگی و انتساب به 
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

 هرنیوع ،«ندارد پایان که مستمر... جریان یک» عنوان به (8933«)اول فرهنگی انقالب» از تصور با نیز برخی میان این در البته .1
(.8930)منتظری، اند دانسته «انحرافی شعاری» را «سوم و دوم فرهنگی انقالب» از بحر
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-19ها ) اولی وابستگی دارد. درواقیع آنچیه در ایین مقالیه، انقیالب فرهنگیی در دانشیگاه
ترین رخدادهای تیاریخ  شود، یکی از م،م می اول( نامیده ( )یا همان انقالب فرهنگی8933

فیروردین  13روز معاصر ایران در قلمرو علم و ن،اد دانشگاه است کیه سیرآغاز زمیانی آن 
کنترل درآوردن دانشیگاه در  و اقدام دانشیجویان مسیلمان دانشیگاه تبرییز بیه تحیت 8933

ی شیورای انقیالب اسیت. های چی  در سی نرانی یکیی از اعضیا اعترا  به اخالل گروه
های بزرگ نیز رخدادهای مشیاب،ی در روزهیای بعید بیه  تبعیت از آن،ا، در دیگر دانشگاه به

ها و تعطیلی آن،ا تا  وقوع پیوست. حوادث این چند روز سرآغاز انقالب فرهنگی در دانشگاه
ن عنوا بیه 8919و درن،ایت تشکیل ن،اد شورای عالی انقیالب فرهنگیی در آسر  8911م،ر 

به ها  علم و دانشگاه شد. انقالب فرهنگی در دانشگاه ۀگاار در حوز ترین ن،اد سیاست اصلی
ای برای تحول در نظیام  های آموزشی گسترده ریزی ها و برنامه ها، ن،ادسازی گااری سیاست

علمی و مدیریت آموزو عالی کشور منجرشد، و موافقان و م الفان خاّص خیود را یافیت 
بندی  نگیرو غالیب در ایین صیورتندی تحلیل خاِص خود را دارند. ب که هر یک صورت

ها را صیرفا  در چیارچوب گروکشیی سیاسیی  انقیالب فرهنگیی در دانشیگاه ۀتحلیلی، واقع
های سیاسیی  حسیاب تسویه ۀداند و آن را به عرصی مابعدانقالب می ۀنیروهای رقیب در دور

ای سیاسی  پدیده ها، رهنگی در دانشگاهانقالب ف ۀاست. براساس این سهنیت، واقع داده تقلیل
، و 1ها سازی م الفین لیبرال و چ  در دانشگاه و محصول تالو نیروهای ماهبی برای پاک

شیود  می صیدر دانسته ماحصل ماجرای نوارهای حسن آیت بیرای مقابلیه بیا ابوالحسین بنی
ها، اوال   اه(. درمجموع رخیداد انقیالب فرهنگیی در دانشیگ8919ن،اد،  )بنگرید به: روشن

های م الر بازنمایی شیده اسیت  سازی گروه منظور تصفیه و پاک عنوان امری سیاسی به به
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

 سیتاد در سیازی پاک و تسویه مأموریت هرگونه وجود اصوال   «فرهنگی انقالب ستاد» اعضای از یکی سروو، عبدالکریم البته .1
 دسیتورالعملي نیه و بیود نوشیته آن بیراي اي نامیه آیین نیه داشت، پاکسازي براي اي کمیته نه فرهنگي انقالب ستاد» کند: می رد را

 از کثییري »... نویسید: می و اسیت گااشیته تمیایز «خارج» و «اخراج» مف،وم دو بین او .«بود داده ها  دانشگاه به خصوص دراین
 کیه ف،میدنید خود خودبیه یعنیي شدند «خارج» بلکه نشدند اخراج واقع به آن از پا چه و ستاد تشکیل از قبل هچ ها «اخراجي»

 هاي کمیتیه» کیه کنید می اضافه و (.8911)سروو، «شدند خانه ساکن یا خارج راهي و ندارند ب انقال از پا دانشگاه در جایي
 کسیاني بلیي .شیناختیم مي نیه و ایم کرده نصیب فرهنگیی( انقالب ستاد )اعضای نه را اعضایشان .بودند مستقل مطلقا   پاکسازي

 .نشید وارد امر این در رسما   هم ستاد دیگر عضو هیچ و زد تن وي اما بکشند کار این به را املشي آقاي پاي خواستند مي که بودند
 .اسیت کرده اعتراف استاد صد اخراج هب ندامت بدون امروز تا ملی( ۀجب، به نزدیک و ت،ران دانشگاه ملکي)سرپرست آقاي خود
همان(.«)بگیرید قیاس آن از هم را بقیه
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(، 8911اردیب،شیییییت  19(، )زیبیییییاکالم، 8911)رک: سیییییروو، بیسیییییتم خیییییرداد 
( و ثانیا  نتایج حاصله 8939( و )عبدالکریمی، بیستم ب،من 301-8911،118خواه، )فراست

 13است )رک: توسلی،  یافته از ضوابت اداری و ظواهر رفتاری تقلیلاز آن به تغییراتی در برخی 
(. دیگیران، 8931( و )جعفرییان،8938(، )تیوفیقی،8911)فراسیت واه،(، 8938،91آسرماه 

( و 8911دانند)سیروو، ها را اشتباهی تیاری ی و غلیت می واقعۀ انقالب فرهنگی در دانشگاه
( و برخیی 13-8930،11اتمام)رک: کچوییان،( و برخی دیگر آن را امری ن8931)زیباکالم،

 اند.                    ( دانسته8938دیگر ناممکن)عبدالکریمی، هشتم ب،من 
ها صرفا   دهد که اوال  مطالبه برای تحول در دانشگاه تر تاری ی نشان می اما پاوهش دقیا

های سیاسیی  وهگر ۀمابعدانقالب نبوده، بلکه هم ۀهای مبارز مسلمان در دور خواست گروه
اندرکار  مبارز غیرمسلمان اعم از چ  یا راست نیز پا از انقالب فعاالنه خواستار و دسیت

اند. ثانیا  اینکه اساسا  برخیی از رونیدهای میؤثر در وقیوع انقیالب  ها بوده تحول در دانشگاه
و  ماقبل وقوع انقالب اسالمی نظیر انقیالب آموزشیی ۀها ریشه در دور فرهنگی در دانشگاه

جریان آموزو اسالمی یا مناسیبات فراملیی و ج،یانی نظییر انقیالب دانشیجویی اروپیا و 
 اساس، سؤال اصلی این مقاله این است که: انقالب فرهنگی چین دارد. براین

 ها چگونه ممکن شد؟  انقالب فرهنگی در دانشگاه ۀاید
 برخی سؤاالت فرعی نیز قابل طرح است:

مابعیید  ۀعییار  )مسییلمان و چیی  و راسییت( در دورنیروهییای سیاسییی متعییدد و مت .8
 اند؟ انقالب، چگونه این ایده را درک کرده

المللیی( بیر پییدایی ایین اییده  چه روندهای کالن تاری ی و فرهنگی )داخلی و بین .1
 اند؟ اثرگاار بوده

های تاری ی و فرهنگی کالنی که امکان بحیر از ضیرورت  مقاله ضمن بحر از زمینه
بندی حوادث عینی مربیو  بیه  اند، به بیان مرحله م یا دانشگاه را فراهم ساختهانقالب در عل

پردازد و ضمن گزارشی از کشیمکش گفتارهیای رقییب،  ها می انقالب فرهنگی در دانشگاه
 کردن بر دیگر گفتارها ادامه خواهد داد. بحر را تا مقطع تفو  گفتار اسالمی
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 پیشینۀ تحقیق. 2

(، 8933-19ها)   الب فرهنگی و نیز انقیالب فرهنگیی در دانشیگاهدر مورد رخداد م،م انق
هییای معییدودی  هرچنیید سیی نرانی و اظ،ارنظرهییای ش صییی فییراوان اسییت، امییا پاوهش

با اهمییت موضیوع و گسیتردگی تیأثیرات آن نیسیت.  است که البتیه متناسیب گرفته صورت
 های ایررا  ر  انشرگا انقرب  فرهنگری  انید از: کتیاب  حال برخی آثار مرتبت عبارت بااین

( که به اهداف اصلی انقالبیون پرداخته است و ازطریا 8919زاده بردر) تألیر محمد شرف
اصیلی را شناسیایی کیرده اسیت: یکیی  ۀمصاحبه با افراد فعیال در ایین رخیداد، دو انگییز

مالحظییات سیاسییی و تعییدیل وضییعیت سیاسییی موجییود، و دیگییری مالحظییات علمییی و 
(. او سیل این دو انگیزه، چ،ار نوع مواج،یه بیا 110-8919،911در،زاده بر آموزشی)شرف

ها شناسییایی کییرده  علییوم انسییانی را در میییان اصییحاب انقییالب فرهنگییی در دانشییگاه
( نیییز در کتییاب 8919ن،اد ) ناهییید روشیین(. 118-111، 8919زاده بییردر،  است)شییرف

 ۀامیدها و نتیایج واقعیبه بررسی و تشیری  ابعیاد، پی انقب  فرهنگی  ر جمهوری اسبمی
های وی، در کییل کمبودهییا و  پرداختییه اسییت و بنییابرنظر و یافتییه« انقییالب فرهنگییی»

سیاز انقیالب  گریبان بیود، زمینه به هایی که آموزو عالی ایران بدان مبیتال و دسیت نارسایی
انقرب   ۀجهرا   انشرگاهی عا ر ( نیز در کتیاب 8913شناس) فرامرز حا فرهنگی بودند

گفته ات اس کرده است، با این تفاوت که تمرکیز وی بیر  یکرد مشاب،ی با آثار پیشرو فرهنگی
شرورای ( نییز در کتیابی بیا عنیوان 8913ج،اد دانشگاهی است. م،دی نیاظمی اردکیانی)

 ۀ، بر همین سیا ، بیه بحیر درمیورد نحیوانقب  اسبمی و شورای  الی انقب  فرهنگی
سیید هیدایت  داخته و از آن فراتیر نرفتیه اسیت.عالی انقالب فرهنگی پر گیری شورای شکل

هییای  هییا و گفتمان راه دشییوار علییوم انسییانی: بررسییی جریان» ۀ( در مقالیی8911جلیلییی)
های تحول در علیوم انسیانی از سیال  به بررسی گفتمان« علوم انسانی ۀخواه در عرص تحول

( ضمن 8938(. همچنین صاد  زیباکالم )8911پرداخته است )جلیلی،  8913تا  8933
کید بر اتفا  ها، بیه شناسیایی سیه رونید اصیلی در  نظر همگان بر لزوم تغییر در دانشیگاه تأ

  (.8938( پرداخته است )زیباکالم،8933-19ها ) جریان انقالب فرهنگی در دانشگاه
چ،یار روز از »( با عنیوان 8931کیا، کاظمی و رضایی ) طاهری ۀمتأخرتر از همه، مقال



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

 

22 
 3،  شماره 21دوره

 2331پاییز  
 74پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تالو کرده است (« 8933فروردین تا دوم ادریب،شت  ام  ز انقالب)سیحیات دانشگاه پا ا
مابعیدانقالب  ۀتا با استفاده از تحلیل رویزوماتیک به توضی  فضای ت،ی پدید آمیده در دور

گیری از چیارچوب  بر ب،ره بپردازد و رخداد انقالب فرهنگی را توضی  دهد. این مقاله عالوه
اصلی با پاوهش حاضر دارد: ن ست و ازحیر زمانی، نظری و روشی متمایز، سه اختالف 
الاکر متمرکز کرده است حال آنکه در این پاوهش  فو  ۀتالو خود را بر تحوالت چ،ارروز

زمانی ماقبل انقالب تا مقطع  ۀالمللی از باز روندهای کالن فرهنگی و تاری ی داخلی و بین
رد تحلیل قرار گرفته است؛ دوم: به نظر ها مو شدن و بازگشایی دانشگاه استقرار گفتار اسالمی

بندی دیگری از تلقی سیاسیی از انقیالب  رسد که این مقاله، با قدری تسام ، تن،ا شکل می
درکی متفاوت از  ۀدنبال ارائ که پاوهش حاضر اساسا  به هاست، درحالی فرهنگی در دانشگاه

نیه صیرفا  رخیدادی مثابیه امیری ضیروری، موردانتظیار، و تیاری ی اسیت،  این رخیداد به
عنداالقتضایی و مربیو  بیه موقعییت حیوادث خیرد سیاسیی چ،یار روزه ییا حتیی صیرفا  

طور نادقیقی انقیالب فرهنگیی را بیا تحیوالت  رویدادهای مابعدانقالب. سوم: این مقاله به
ترتیب انقالب فرهنگی را موضوع خود انت اب  دانشگاه برابر دانسته و فروکاسته است و بدین

عنوان مقدمه و  ها به ال آنکه پاوهش حاضر مش صا  بر انقالب فرهنگی در دانشگاهکرده، ح
کیید دارد و برنامی تر انقیالب فرهنگیی کیه خیود را در  وسییع ۀب شی از نقالب فرهنگیی تأ

ها و ن،ادهیای انقالبیی و اسیالمی در دیگیر قلمروهیای  تر سازمان های گسترده ریزی برنامه
 هد، مورد بحر قرار نداده است. د فرهنگی و اجتماعی نشان می

 ولت و  انشگا : انقب  فرهنگری اسربمی  ر نها هرای ( نیز در کتاب 8338مجاب)
استقالل دانشیگاه و تعییین نسیبت  ۀتمرکز خود را بر مسئل (0871 ر 78آموزش  الی ایرا  )

را در  دولت اسالمی جدیدالتأسیا و ن،اد دانشگاه ن،اده، و اساسا  انقالب فرهنگی اسالمی
گرای حاکم بر دولت برای حیاف م الفیان خیود تحلییل  های اسالم چارچوب تالو گروه

گرا به تحوالت دانشگاه  رو با کمی تفاوت، همان رویکرد سیاسی و تقلیل کرده است، و ازاین
 گیرد.  می را پی

این قسم تحقیقات اخیر، متیونی از مقطیع زمیانی وقیوع انقیالب فرهنگیی در  بر  عالوه
هیای م تلیر را بازتیاب داده اسیت،  ها در دسترس است که نظیرات افیراد و گروه گاهدانش
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هایی  که گیزارو مجموعیه سی نرانی ها انقب  فرهنگی اسبمی  ر  انشگا ازجمله کتاب 
برگیزار  8933صدر( در اردیب،شیت  جم،ور)بنی های مردم و رئیا است که دفتر هماهنگی

که محمد ملکیی، یکیی  شگا  یا جای پای امپریالیسم انکرده است و نیز متنی تحت عنوان 
منتشر  33از اعضای شورای سرپرستی دانشگاه ت،ران، پا از استعفا از این سمت در تابستان 

های آن، گزارو مفصلی از فعالییت وی و همکیارانش  کرده و فارغ از دالیل انتشار و سوگیری
م،مترین ن،اد دانشگاهی کشور ارائه داده  عنوان سازی و ب،بود وضع دانشگاه ت،ران به برای پاک

در  ها ضرورت انقب  فرهنگی  ر  انشگا ای با عنوان  ( کتابچه8933است. صاد  زیباکالم)
ای از مناقشات نظیری و عملیی نیروهیای فعیال در  منتشرکرده است که گوشه 8933فروردین 

علیوم »نییز تحیت عنیوان کند. متنی  دانشگاه را در بحبوحۀ رخداد انقالب فرهنگی روشن می
در اختیار است که گزارو س نرانی و مباحثات جمعی از « انسانی، اسالم و انقالب فرهنگی

 است.  8910ها در سال  نظران و متفکران مسلمان دانشگاه صاحب
ها نوعیا  آن را  های صورت گرفته درمورد انقالب فرهنگی در دانشگاه درمجموع پاوهش

ویاه ابتکار  مابعد انقالب و نیز محصول منازعات سیاسی و به ۀدور عنوان رخداد مربو  به به
های مسلمان انقالبی )خصوصیا  حیزب جم،یوری اسیالمی و طراحیی  عمل سیاسی گروه

دهد که ایین  اند. این مقاله نشان می ش صی حسن آیت( برای غلبه بر رقبایشان تصور کرده
ها نیسیت؛  ب فرهنگیی در دانشیگاهنابسنده، گزارو کامل واقعییت رخیداد انقیال ۀدو گزار

ها را با انقیالب فرهنگیی یکیی انگاشیت.  توان انقالب فرهنگی در دانشگاه که نمی همچنان
های تحقیقات پیشین برای تثبیت و تفسیر اسیتدالل خیود  حال پاوهش حاضر از یافته بااین

 ب،ره خواهد برد.
 

 روشی   ـ   مالحظات نظری. 3

ها پرداختیه  انقیالب فرهنگیی در دانشیگاه ۀصفر اید ۀاسایی نقطدر این پاوهش ابتدا به شن
صفر یک  ۀفوکو، همانند مورد علمی سنتی مرسوم، خواهان شناسایی نقط شود؛ درواقع می

رخداد تاری ی است. اما برخالف مورد علمی، معتقد نیست که یک نقطه، نیرو، ش ص، 
یک رخداد باشد، بلکه هیدف  ۀورندتواند پدیدآ واقعه یا م تصات زمانی و مکانی معین می
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صفر، افشای آن است: فوکو درصدد اسیت نشیان  ۀاو از تمرکز بر نقط ۀشناسان راهبرد دیرینه
عنوان  بیه 8933فیروردین  11تاری ی)در اینجا حوادث روز  ۀدهد که زیر یک لحظه و نقط

تنوع و متکثر و ای از روندهای م ها(، مجموعه آغاز مش،ور انقالب فرهنگی در دانشگاه ۀنقط
کنش نامتوازن و تصیادفی آن،یا بیر یکیدیگر  متضادی جریان دارد که این نقطه، برآیند برهم

 ۀکار یافتن درج او برای این ۀشناسان راهبرد دیرینه(. 10-18: 8911است)کچویان و زائری، 
رفتن در تاریخ است: کشر ن ستین ظ،ورات یک ایده یا یک پدیده بیر  صفر ازطریِا عقب

 ۀ(. هیدف او از ییافتِن ایین لحظی8-1الر،  8918تاریخ )نگاه کنید به: فوکو،  ۀی صحنرو
تاری ی، نشان دادِن ییک نقطیه در تیاریخ نیسیت؛ ازقضیا او درصیدد برمالکیردِن جرییان 

کند با شناسایی یک ش ص، یک واقعه، ییک  نگاری سنتی مرسوم است که تصور می تاریخ
عیین )و در اینجیا حسین آییت و حیزب جم،یوری زمیانی م ۀعّلت، یک مکان یا یک لحظ
پییدایش آن  ۀرفسنجانی و دانشگاه تبریز(، توانسته اسیت نحیو  اسالمی و س نرانی هاشمی

ایده یا پدیده را توضی  دهد. پا از یافتن ن ستین ظ،ورات، اکنون سؤال فوکو این است که 
ت مطرح نشود امیا ظ،یور توانس این ایده، چگونه امکان ظ،ور پیدا کرده است؟ این ایده می

نگار سینتی درصیدد اسیت ازطرییا  که گفته شد فوکو برخالف تاریخ یافت. چگونه؟ چنان
پیدایی آن اییده ییا  ۀای از نیروها و روندهای ناهمگون و متکثر، نحو ن،ادن مجموعه کنارهم

هیا و ای از نیرو پدیده را توصیر کند. درواقع برای او هر اییده، برآینیِد اثرگیااری مجموعیه
نگاری سنتی با تقلیل آن،ا به یک لحظه یا نقطه در تاریخ، آن،ا را نادیده  روابت است که تاریخ

نیاهمگون و گیاه  ۀشیناس، آشکارسیاختِن رونیدهای پیچیید گرفت. کیار محقیا دیرینه می
شناس باید نشان دهد  اند. در سومین گام، دیرینه متضادی است که به ظ،ور ایده کمک کرده

بندی این ایده در زمان ظ،ورو، چه بوده و چگونه مطرح شده است)نگاه  ورتکه اولین ص
  (.8911ب و  8918کنید به: فوکو، 

دهید کیه در  امکان می»ویاه بر تحلیل مبدأ تمرکز می شود: تحلیل مبدأ  در این مقاله به
ایین زیر شکل واحد یک ویاگی یا یک مف،وم، کثرِت رویدادها را بازیابیم که ازطرییا آن،یا 

عنوان  نگیاری بیه (. آنچه اکنون تاریخ911، 8918)فوکو، « اند ویاگی یا مف،وم شکل گرفته
ای از آن آغازگیاه متکثیر بیا  یافته وحدت ۀشد شناسد، درواقع، شکل بازسازی باز می« مبدأ»
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تبارشناسی، برمالکردن همین  ۀرخدادهای خرد و کوچک و گاه خطا و متناقض است. وظیف
ای  ده است؛ درواقع مبدأ ساده نیست، بلکه بسیار پیچیده است و مجموعهش شکل بازسازی

را « های نادرسیت های ارزیابی و محاسبه های ناچیز، خطاها، اشتباه پیشامدها، انحراف»از 
او، صیامت و مینظم و  لوحانه نگارانیه، بیا ظیاهر سیاده گیرد )همان(. مبیدأ تاریخ در بر می

شدنی و پرهیاهو )اگر به دقت گوو دهیم( و  الواقع، تجزیه حرکت و استوار است، اما فی بی
شید(  خوان با خویش تصور می نظم و شکننده است. تحلیل مبدأ)ناهمگونِی آنچه را هم بی

تاری ی، تبار واحد ندارد و ریشیه در نیروهیا و عناصیر  ۀ(. پدید913دهد )همان،  می نشان
تیر نییز  های ناهمگن دارد. چنانچیه پیش ها و الیه ها، شکاف ای از نقص متعدد، و مجموعه

انقیالب فرهنگیی در  ۀخواهید خاسیتگاه پییدایش واقعی توضی  داده شد این پیاوهش نمی
های  ای از آغازگاه ها را به رخداد و مبدأ معینی تقلیل دهد بلکه معتقد است مجموعه دانشگاه

کیه بیه پییدایش آن ماقبل انقالب اسالمی وجود دارند  ۀمتکثر و روندهای ناهمگون در دور
 اند. کمک کرده

 
 شناسانه ها: رویکردی دیرینه درآمدی بر ایدۀ انقالب فرهنگی در دانشگاه. 4

االسیالم اکبیر  س نرانی عضیو روحیانی شیورای انقیالب، حجت 8933فروردین  11روز 
هاشمی رفسنجانی که به دعوت انجمن اسالمی دانشجویان در دانشگاه تبریز در جریان بود 

های دانشجویی نظیر فدائیان خلا ناتمام ماند. هرچند وی  را  و هیاهوی دیگر گروهبا اعت
هییای دانشییجویی ادامییه یافییت و درن،ایییت  دانشییگاه را تییرک کییرد، امییا پییا از آن درگیری

دانشجویان مسلمان توانستند کنترل دانشگاه تبریز را به ع،ده گیرند و آغاز انقالب فرهنگیی 
کنند. البته صدور پیام امام خمینی )ره( در پشیتیبانی و تأییید حرکیت ها را اعالم  در دانشگاه

تر، ن بگان  انقالبی دانشجویان در پیگیری انقالب فرهنگی، موجب شد تا در سطحی وسیع
علمی و دانشگاهی، و نیز مسئوالن و مقامیات، و نیروهیای سیاسیی و اجتمیاعی در رونید 

 پیگیری و تحقا انقالب فرهنگی درگیر شوند. 
های بعد ازسوی دیگر دانشجویان میورد  الگوی عمل دانشجویان دانشگاه تبریز در هفته

مناقشات دانشجویی بدل شد که درن،ایت به توقیر  ۀها به عرص تقلید قرار گرفت و دانشگاه
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تبع صیدور فرمیان شیورای  ها و بعدتر اعالن رسیمی تعطیلیی آن بیه عملی فعالیت دانشگاه
فعالیت آن،ا در نظم  ۀمنظور انجام اصالحات در برنامه و نحو ه، بهفروردین ما 13انقالب در 

. اگرچه روز بیست و ششم فروردین و دانشگاه تبریز، آغازگاه زمانی و مکانی 1جدید انجامید
 ۀشود اما آنچیه مسیلم اسیت ایین اسیت کیه ایید ها نامیده می انقالب فرهنگی در دانشگاه
زمانی و مکانی معینیی  ۀباره و در لحظ نسته است یکتوا ها نمی انقالب فرهنگی در دانشگاه

ظ،ور یابد بلکه در مقام یک ایده، واجد عناصری است کیه موجودییت هرییک وابسیته بیه 
های متداخل و متکثر دیگری است که حامالن این ایده، و الجیرم  ب شی قلمرو تجربه تعین

 اند.  او، از سر گارانده و در آن زیسته دهنده عناصر تشکیل
 ۀاو، وج،ی دهنده ها و عناصیر تشیکیل انقیالب فرهنگیی در دانشیگاه ۀحیر، ایید ازاین

هیای فرهنگیی، انقیالب فرهنگیی ییا حتیی دانشیگاه در  یابند. مثال  واژه ای می تاری ی تازه
های مشیابه ییا حتیی نامشیابه  ها کامال  وابسته به قلمرو تجربیه انقالب فرهنگی در دانشگاه

دهید.  اند و اکنون کارشان را شکل می ن این رخداد در آن واقع شدهشود که فعاال دیگری می
ها را حتی  توان رخداد انقالب فرهنگی در دانشگاه اعتبار تاری ی بودن ایده، می رو و به ازاین

گیری  ماقبل وقوع انقالب اسالمی نیز عقب برد و روندهایی را نشان داد که در شکل ۀبه دور
لحاظ زمانی، این رخیداد در ییک روز معیین و در  که به اقع درحالیاند. درو آن اثرگاار بوده

های عینیی دیگیری  مکان معینی آغاز شده، اما در سط  دیگری محصول رونیدها و تجربیه
دهد که سهنیت ن بگان مبیارز  ها نشان می است که وقوع آن را ممکن ساخته است. بررسی

ییا   انقالب در فرهنگ لفی با موضوع انقالبی در مقطع وقوع انقالب اسالمی از ج،ات م ت
، 2واسطۀ تجاربی چون انقالب فرهنگیی چیین ضرورت تحول بنیادی در دانشگاه، به ۀمسئل

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 

شیورای »های ناشیی از آن وقیایع، منجربیه صیدور فرمیانی ازسیوی  ها و درگیری تبع آن دیگر دانشگاه اتفا  دانشگاه تبریز و به .1
ها تیا پیانزدهم ایین  ردهم خردادماه و تعطیلی دانشگاهها تا چ،ا بر لزوم پایان امتحانات دانشگاه فرودین ماه، مبنی 13در « انقالب

ها سیه روز  بر تغییر بنیادی نظام آموزشی، به گروه ماه شد. همچنین در این بیانیه ضمن تأیید درخواست دانشجویان مسلمان مبنی
سامانی و آسییب دییدن جیو ها را که موجب درگیری و ناب م،لت داده شد تا ستادهای عملیاتی و دفترهای فعالیتی خود در دانشگاه

(.3و  8: 8933فروردین  90کنند)بامداد،  برخورد آرا و افکار گردیده بود، جمع ۀآزاد و سازند
 نظییر شیدند، چیین راهی رخداد این در مشارکت منظور به ازجمله چین، در فرهنگی انقالب وقوع اوان در گرا چ  نیروهای برخی .2

 برخیی (.8910شیوکت، و 880-8918،888شیوکت، ؛818–193 ،8911 شیوکت، بیه: کنیید نگاه بیشتر اطالع ت،رانی)برای بابا خان
 شید ترجمیه فارسیی به یا تألیر گرا چ  های گروه توست عموما   آن از پا ۀاولی های سال و اسالمی انقالب به منت،ی ۀدور در نیز منابع
 (،8933)تابسیتانویتنرا  فرهنگری انقب  پیرامو  (،8931بتل،ایم)اردیب،شت شارل اثر چین صنعتی سازما  و فرهنگی انقب  نظیر
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گااری فرهنگی دربار پ،لیوی و پییدایش فرهنیگ  ، سیاست1انقالب آموزشی پ،لوی ۀتجرب
 های جدیید اروپیا، و بیاور بیه وجیود فرهنیگ اسیتعماری در وقوع جنبش ۀطاغوتی، تجرب

سازی پیرامون  تأثیر این تجارب و روندها ازجمله بر مف،وم ها آشنایی و عادت داشت. دانشگاه
رسد که امام خمینی)ره( تیا  نظرمی دهد. به ایجاد تحوالت بنیادی در دانشگاه خود را نشان می

و مرحلۀ تأسیا سیتاد انقیالب فرهنگیی، آگاهانیه از تعبییر انقیالب فرهنگیی  8933خرداد 
ها را  کرد و تن،ا پا از آنکه دانشجویان مسلمان آغاز انقالب فرهنگی در دانشیگاه میاستفاده ن

حال هم بیر  کردند، وی در پیام خود از تعبیر انقالب فرهنگی استفاده کرد و البته درهمان اعالم
کید داشت:  مدتی است ضیرورت انقیالب فرهنگیی کیه امیری »ماهیت کامال  اسالمی آن تأ

(. تیا 898-891ب،8911خمینی،  امیام«)ت ملت مسیلمان اسیت...اسالمی است و خواس
های  ( خواهیان انقالبیی اساسیی در تمیام دانشیگاه8933پیش از این، وی در پییام نیوروزی)

کرد. در این مقطع عمومیا  از تعبییر  سراسر ایران شده بود و گاهی از انقالب دانشگاهی یاد می
منظور متمایزسیازی آن از الگیوی  که آشکارا به شد ها استفاده می انقالب آموزشی در دانشگاه

کیه بعیدتر از  شید. همچنان چینی یا تجربۀ پ،لوی، از آن به انقالب آموزشی اسیالمی ییاد می
 کردند.  ها یاد می انقالب فرهنگی اسالمی در دانشگاه

 

 ها بندی وقوع انقالب فرهنگی در دانشگاه مرحله. 5

فرهنگ  متکثر و متعار ، هرچند تصورات متفاوتی ازهای  در گیرودار این روندها و تجربه
های ایجاد تحول در آن نزد انقالبیون پیدا شد، اما ضمنا  ضرورت تحیول بنییادین ییا  یا شیوه

گیر قلمداد شد. نیروهای انقالبی  مثابه امری شایع و همه غیربنیادین در فرهنگ یا دانشگاه به
منظور تحقیا تحیول در فرهنیگ شیکل  بیه هیایی را و اجتماعی در مقاطع م تلر فعالیت

 اصلی پیگیری کرد:  ۀتوان در رویکردی کالن آن،ا را در دو مرحل اند که می داده
                                                                                                                  

 ۀنوشیت ،فرهنگری انقب  و ازخو بیگانگی  اری، سرمایه (،8313اصلی متن انتشار تاریخ )احتماال   کوبا فرهنگی انقب  بر ای مق مه
 ۀنوشیت پرولتاریرایی رهنگریف بزرگ انقب   ر مشی خط  و بین مبارز  :کارگرا  و چین (؛8933شریر)تیرماه مجید و غضنفری علی
 و  لمری انقب  (8918)شوروی اتحا   ستاور های و تجربه :پرورش و آموزش و انقب  تا(؛ وئوتی)بی استوارت و واسر گولد ژانت
 و اسیت( شیده ترجمیه انقیالب ابتیدایی های سیال در دهید می نشان شواهد اما تاریخ تورچنکو)بدون ا. اثر آموزش  ر انقب  و فنی

 بود. آورده فراهم را رخداد این با م تلر های گروه آگاهی ۀزمین که آن نظایر
 (90-99 :8931 زاده، محمدعلی و به:)زائری کنید نگاه زمینه این در مبسو  شرحی دیدن برای .1
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 1351مرحلۀ اول: از وقوع انقالب اسالمی تا بهار . 1-5

های م تلر اسالمی و غیراسالمی اعم از چ  یا راسیت و  گیری نیروهای انقالبی با ج،ت
های نوظ،ور، با پیروزی انقیالب  در قالب احزاب قدرتمند یا تشکل های متفاوت نیز با وزن

دادن به وضعیت دانشگاه و تحول در نظام علمی و آموزشی کشیور  اسالمی، درصدد سامان
 ۀآمیز بییودن مجموعیی م،ییم اییین مرحلییه، گسییتردگی و نیییز تعییار  ۀ. خصیصیی1برآمدنیید

گیرد. ازجمله  بی صورت میهایی است که از سوی نیروهای م تلر سیاسی و انقال فعالیت
در  8931در اسیفند « سییدمنیرالدین حسیینی ال،اشیمی»برگزاری سمیناری بیا محورییت 

دانشگاه شیراز)که شش ماه بعد به برگزاری سیمینار دوم انجامیید( اسیت کیه درن،اییت بیه 
 انجامید.  های اسبمی اصول و ضوابط حاکم بر  انشگا  ۀطرح کلی  ربارتدوین 

توست  8931اردیب،شت  11تا  10ت آموزو و پرورو اسالمی در تاریخ سمینار شناخ
علوم تربیتی، و با همکاری انجمن اسالمی معلمان و  ۀانجمن اسالمی دانشجویان دانشکد

، 8931تیرمیاه  98جم،وری اسالمی، یکشنبه  ۀعشایر در دانشگاه شیراز برگزار شد)روزنام
ها توسیت سیازمان  بررسی استقالل دانشیگاه»نیز سمیناری باعنوان  8931(. در ش،ریور 9

 ۀالیحیملی( برگزار شد کیه درن،اییت بیه تیدوین  ۀ)نزدیک به جب،« ملی دانشگاهیان ایران
آن به شیورای انقیالب منجرشید)برای دییدن گزارشیی از ایین  ۀو ارائ 2ها استقالل دانشگاه

جم،ییوری  ۀنامییو روز 88، 8931تیرمییاه  11اطالعییات،  ۀسیمینار نگییاه کنییید بییه: روزنامیی
ها پیرامون این الیحه بنگریید  و همچنین برای دیدن م الفت 1، 8931تیرماه  11اسالمی، 
(. شورای انقالب خود نیز دو طرح 1، 8931جم،وری اسالمی، هفدهم تیرماه  ۀبه: روزنام

و نییز بیه  8931ب،مین  11وپرورو در  تصویب کرد: طرح تأسیا شورای عیالی آمیوزو
اردیب،شیت  19، طرح تأسیا شورای عالی فرهنگ و آمیوزو عیالی در سه ماه بعد ۀفاصل

. هدف اصلی از تشکیل این دو شورا، تحول در نظیام آموزشیی و ایجیاد ییک نظیام 8933
مشی کلیی  کردن فرهنگ اسالمی بر این نظام بود: تغییر خت موازات حاکم آموزشی جدید به

های  ها و اصول کلیی برنامیه هدفبا قانون اساسی و همچنین تصویب  آموزو عالی مطابا
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

 ها گاهدانشی بسیتن بیه ماییل اساسیا   غیرمیاهبی سیاسی های جریان انقالب، اوایل ۀچندماه در» که دهد می گزارو زیباکالم .1
(.19 ،8933 زیباکالم،«)بودند

 (.810 ،8919 ن،اد، به:)روشن بنگرید الیجه این مفاد برخی از شرحی دیدن برای .2
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عالی از وظایر اصیلی  وپرورو و آموزو آموزشی، پاوهشی و فرهنگی در دو نظام آموزو
پیشن،اد نظام طلبگی ازسوی گروه مدیریتی دانشگاه  ۀاین دو شورا اعالم شد. طرح دیگر ارائ

 ۀا دانشیکد. تأسیی1(1، 8931)اب،ری، آموزشی موجود بود  عنوان جایگزین نظام ت،ران، به
ن ستین دخالت  8931انقالب اسالمی ازسوی دانشجویان اقتصاد دانشگاه مّلی در اسفند 
لیوح، مردادمیاه  ۀ)مجلیساختاری در نظام آموزشی بودکه البتیه سیرانجام نیامعلومی یافت

و مییدارس عییالی کشییور  سییازی دانشییگاه نحو تشییکیل شییورای پاک همین . بییه(18، 8911
از اساتید و دانشجویان وابسته به رژیم گاشته و عناصر معانید نییز دانشگاه  ۀمنظور تصفی به

ن ستین دخالت اجرایی شورای انقالب و دولت موقت در دانشگاه بود. محمد ملکی شرح 
وتزکیه در دانشگاه ت،یران و چگیونگی عملکیرد  سازی پاک ۀتشکیل کمیت ۀمستوفایی از نحو

بیراین  ( ارائیه کیرده اسیت. عالوه18 ی 19 ،8933خود و همکارانش و نیز نتایج آن) ملکی، 
به رفع نیازهای جامعه توجه نشان دادند مثال  برخی اساتید و دانشیجویان  دانشگاهیان نسبت

طور خودجوو طراحی و تولید برخی وسیایل و ابزارهیای میورد  دانشگاه صنعتی شریر به
، 8910ه انقیالب، م،یر دانشیگا ۀنیاز کشور را در دستور کار قرار دادند )بنگرید بیه: نشیری

ها نیز برای رفع نیازهای جامعه پیشگام همکاری با  خانه که برخی وزارت (. همچنان91 ی 98
 (.81، 8933ها شدند)بنگرید به: بازرگان،  دانشگاه

های علمی و آموزشیی، در  بر تالو دانشگاه عالوه. های سیاسی تبدیل دانشگاه به ابژۀ گروه
سال از پیروزی انقالب اسالمی،  ماعی نیز بود. با گاشت یککانون تحوالت سیاسی و اجت

تدریج  نیروها و مبارزین انقالبی بود، به ۀب ش فعالیت هم و براندازی رژیم شاه که وحدت
های آن، اختالفیات آشیکار  گااری و در جریان تأسیا ارکان نظام جدید و ترسیم سیاسیت

کشی سیاسی و اجتمیاعی نیروهیای  وزن ۀتوان دور شد. سال اول پا از وقوع انقالب را می
انقالبی و تالو برای تأثیرگااری بیشتر بر شکل و ماهییت نظیام جدیدالتأسییا درجرییان 

بسیج سیاسی و اجتماعی و تالو برای دراختییارگرفتن  ۀتدوین قانون اساسی دانست. مسئل
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

 میا» کیه: داد گیزارو ملیی ۀجب، به نزدیک و ت،ران دانشگاه مدیریت شورای عضو اب،ری کاظم دکتر از نقل به پارس خبرگزاری .1
 کشیور اخییر هیای دگرگونی و جامعیه نیازهیای بیه باتوجه و شود دگرگون کلی طور به ایدب کشور آموزشی سیستم که هستیم معتقد

 حیدود که اند شده تزکیه دانشگاه این در نفر0صد تاکنون که است داده توضی  ضمنا   او شود. پیاده طلبگی نظام برمبنای سیستمی
 (.1 ،8931 اب،ری،«)شوند... می دیده آن،ا میان در استاد پنجاه
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ن،ادهییای اجتمییاعی، راهبییرد اصییلی نیروهییای سیاسییی در اییین مقطییع اسییت. گییزارو 
هییای م تلییر سیاسییی درون  ( از وضییعیت گروه8933شییناختی زیبییاکالم) جامعه بهش

منظور رفتن بیه درون  ها روشنگرانه است: پا از انقالب، دانشجویان غیرماهبی به دانشگاه
زعم خودشان انجام کار سیاسی و اییدئولوژیک، عمیدتا  ماییل بیه  ها و مدارس و به کارخانه

 ها بودند.  تعطیلی دانشگاه
هیای  نمیودن تبلیغیات گروه ی این اقیدام، دانشیجویان میاهبی نییز درج،یت خنثیدرپ

ها و مدارس شتافتند و پیا از میدتی توانسیتند در ایین مراکیز،  سوی کارخانه به  غیرماهبی
های غیرماهبی دوباره  ها و مدارس، گروه دادن کارخانه موفقیت و غلبه پیدا کنند. با ازدست

ها که عمدتا  پایگاهشان درون محافل روشنفکری است،  ین گروهبر دانشگاه متمرکز شدند: ا
شیدن  شیدت م یالر بسته ها، امیروز به بر تعطیلی دانشگاه شان مبنی برخالف دیدگاه اولیه

ها گروه بزرگ و کوچیک غیرمیاهبی کیه در  دانشگاه ولو برای انقالب فرهنگی هستند... ده
و پایگاهشان دانشگاه اسیت. او تصیری  سط  جامعه پایگاهی ندارند و تن،ا محل فعالیت 

مثابه محلی برای حیات سیاسی خود وابسته  شدت به دانشگاه به دلیل آن،ا به این کند که به می
 (. 19، 8933هستند )زیباکالم، 

دلیل ماهیت اسالمی انقالب و ساختار دینیی جامعیۀ اییران، نیروهیای  روشن است که به
هیای  ر این راه توفیا بیشتری داشته باشیند، و دیگیر گروههای مبارز مسلمان، د ماهبی و گروه

مبارز که مشی کمترسازگار یا ناسازگار با بدنۀ اصلی جامعۀ ایران دارند، اوال  باید به ن،ادسازی 
جدید بپردازند و ثانیا  باید بتوانند معدود ن،ادهای مدرن موجود در جامعۀ اییران را بیرای خیود 

به فراگییری و غلبیۀ گفتمیان اسیالمی درجرییان وقیوع  ه باتوجهحفظ کنند؛ ن،ادهای مدرنی ک
عنوان  مییان، دانشیگاه بیه اند. دراین انقالب، به پایگاه نیروهای ماهبی و متدینین نیز بدل شیده

گرا موقعییت  خصیوص چی  ن،اد مشترک بین نیروهیای مسیلمان و نیروهیای غیراسیالمی به
های سیاسی غیراسالمی به کارزارهیای  ی گروهای یافت. وقوع منازعات قومی و ورود برخ ویاه

گیری هرچه بیشتر از نظام و ن،ادهیای سینتی جامعیۀ اییران  تن،ا آن،ا را از ب،ره طلبانه، نه جدایی
ها امکان معیین و  محروم ساخت بلکه دانشگاه را نیز در موقعیت ویاه قرار داد چراکه این گروه

دهی نیروی اجتماعی خود داشتند به خیدمت  ها برای بسیج و سامان محدودی که در دانشگاه
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هیای  ویاه گروه هیای رقییب بیه طلبانیه درآوردنید، و حساسییت گروه تمایالت قومی و جدایی
ها و نیز خود ن،اد دانشگاه، برانگی تند. همین امر  به عملکردشان در دانشگاه مسلمان را نسبت

اسبت آغاز سال تحصیلی جدیید در پیامی به من 8931موجب شد تا امام خمینی )ره( در م،ر 
ها که به پیام پاییزی مش،ور شد، در میورد اصیالح وضیعیت دانشیگاه هشیدار دهید.  دانشگاه

رخداد تس یر النۀ جاسوسی آمریکا توست دانشجویان مسلمان مبارز پیرو خت امام، موقعیت 
ماییت قیاطع های مسلمان تحت تیأثیر قیرار داد. ح نفع گروه نیروهای سیاسی در دانشگاه را به

گرا را که خیود را ضید  های چ  امام خمینی )ره( از اقدام پیشروانۀ دانشجویان مسلمان، گروه
 کردند، در موضع انفعال قرار داد.  آمریکا و امپریالیسم معرفی می

گیرا نییز در  هیای ملی با استعفای دولت بازرگیان در اعتیرا  بیه ایین اقیدام، عمیال  گروه
های سیاسیی بیرای  ر حاشیه قرار گرفتند. درواقع، درکنار تالو گروهمناسبات درون دانشگاه د

منظور تأثیرگااری بر روند تأسییا و نحیوۀ تیدوین قیانون  نمایی سیاسی و اجتماعی به قدرت
، اشیغال سیفارت آمریکیا،  طلبانیۀ قیومی ها و منازعات جدایی اساسی نظام جدید، و درگیری

یشتر به عرصیۀ مناقشیات سیاسیی و امیور غیرعلمیی سومین عاملی بود که دانشگاه را هرچه ب
ایییدۀ تعطیلییی  8931-31کییه در پایییان نیمسییال دوم سییال تحصیییلی  نحوی تبییدیل کییرد، به

هیای سیاسیی  منظور کنتیرل فعالیت بیه 8931-33ها در نیمسال اول سال تحصییلی  دانشگاه
امام خمینی )ره( در شد، اما شورای انقالب با آن م الفت کرد. این موارد موجب شد تا  مطرح

بپردازد. در « دانشگاه»تفصیل به مسئلۀ  به 8933آنچه به پیام نوروزی ش،رت یافت، در نوروز 
زده و  از وضیعیت سیاسیت های ناشیی به میواردی نظییر آسییب بر هشدار نسبت این پیام عالوه

ستعماری های وابسته به یکی از دو قطب شر  و غرب و حاکمیت فرهنگ ا گرایانۀ گروه اخالل
الیر،  8911()خمینیی، 81/8/31) در دانشگاه و نیز لزوم تحول در حوزۀ فرهنیگ و دانشیگاه

تر و پوییاتر  بیار تحیت تیأثیر حضیور گسیترده (، که قبال  نیز به آن پرداخته شده بیود، این810
المثل در جریان تس یر النه جاسوسیی  ها فی های مسلمان دانشجویی در فضای دانشگاه گروه
های عمرانی دانشجویان مسلمان در مناطا محروم یا حضور فعاالنۀ آن،ا در مقابلیه  لیتیا فعا

بیر تقاضیا بیرای  طلبانۀ قومی، بحر دانشگاه اسالمی مطیرح شید و عالوه با مناقشات جدایی
های اییران و تصیفیۀ آن از اسیاتید میرتبت بیا شیر  و غیرب،  انقالبی اساسی در تمام دانشگاه
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کید قرار همچنین تبدیل دانشگ اه به محیطی سالم برای تدریا علوم عالی اسالمی نیز مورد تأ
 (. 101ب،  8911گرفت)خمینی، 

ب شیی  ها پا از پایان تعطیالت نوروزی، و بیرای سامان با آغاز فعالیت مجدد دانشگاه
ها مقرر کرد کیه از  ای به مسئوالن دانشگاه ها، وزارت کشور طی ب شنامه به اوضاع دانشگاه

های سیاسی برای برگزاری مراسم س نرانی و تبلیغات سیاسی خودداری  ه دادن به گروهاجاز
کنند. وزیر علوم و آموزو عالی نیز در همین راستا ضیمن بییان اینکیه دانشیگاه در شیرایت 

کید کرد  کند بر دگرگونی دانشگاه کنونی فقت افرادی وابسته به غرب تربیت می ها از سرتا پا تأ
کید کردند: 88، 18/8/8933)حبیبی،  بایسیتی در »(. دیگران نیز بر لزوم تعطیلی دانشگاه تأ

طور  هییدف بلکییه بییه ها را تعطیییل نمییود امییا نییه بییدون برنامییه و بی اول، دانشییگاه ۀوهلیی
تأسیا ستاد  ۀماه اید (. همچنین در اواخر فروردین11، 8933)زیباکالم، « یافته...  سازمان

تیا  13ها مطرح شید. از  زشی و اجرایی متع،د در دانشگاهجاب نیرو برای تأمین نیروی آمو
میدیریت  روزه تحت عنوان رسیالت دانشیجو و دانشیگاه به ماه نیز سمیناری سه فروردین 11

 ۀال،یات و معارف اسیالمی دانشیگاه ت،یران برگیزار شید )روزنامی ۀمحمد مفت  در دانشکد
و حوادث و با تبدیل دانشیگاه این روندها  ۀ(. در نتیج80، 11/8/8933جم،وری اسالمی، 
کشی سیاسی و پایگاهی برای سیاماندهی سیاسیی و نظیامی ضید نظیام  به محلی برای وزن

ها و اعیالن انقیالب  عنوان آغازگاه تعطیلیی دانشیگاه دانشگاه تبریز به ۀسیاسی نوپدید، واقع
وره ها رد داد) برای دیدن شیرح تفصییلی وضیعیت دانشیگاه در ایین د فرهنگی در دانشگاه

 (. 901-903، 8911و خواجه سروی،  881-881، 8919ن،اد،  بنگرید به: روشن
 1332تا مهر  1351مرحلۀ دوم: از بهار . 2-5

های دانشجویی در سی نرانی ییک  آفرینی دیگر گروه دلیل اختالل دانشجویان پیرو خت امام به
در  8933فیروردین  11عضو روحانی شورای انقیالب و حیزب جم،یوری اسیالمی در روز 

دانشگاه تبریز، این دانشگاه را تحت کنترل خود در آوردند و اقدام خیود را در راسیتای اجیرای 
سازی دانشگاه از  ( امام خمینی)ره( دانستند و پاک8933( و نوروزی )8931های پاییزی ) پیام

عوامل مضر و ضدانقالب و انحالل سیستم فعلیی دانشیگاه از سیسیتم امپریالیسیتی و ایجیاد 
یستم اسالمی ازلحاظ اداری و آموزشی را جزو ن ستین اهداف خود معرفی کردند) روزنامه س
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ها میورد تقلیید قیرار   اقدام ازسوی دانشیجویان دیگیر دانشیگاه این(. 8، 11/8/8933کی،ان، 
های رقیب در صیحنۀ سیاسیی و  های پن،ان سیاسی و عقیدتی بین گروه و عمال  رقابت 1گرفت

الب را آشکار کرد و فعالیت دانشگاه را متوقر ساخت. شورای انقالب بیا اجتماعی مابعد انق
کید بر لزوم پایان 13صدور فرمانی در  ها تیا چ،یاردهم  یافتن امتحانات دانشگاه فروردین، با تأ

ها از پانزدهم این ماه شد. همچنیین بیا تأییید درخواسیت  خردادماه، خواهان تعطیلی دانشگاه
های سیاسیی سیه روز م،لیت  بر تغییر بنیادی نظام آموزشی، به گروه دانشجویان مسلمان مبنی

ها را کیه موجیب درگییری و  داده شد تا ستادهای عملیاتی و دفترهای فعالیتی خود در دانشگاه
کننید )روزنامیه  دیدن جو آزاد و سازندۀ برخورد آرا و افکار شیده بیود، جمع نابسامانی و آسیب

اردیب،شیت(، و  1فیروردین تیا  98ه روز کشیاکش )از (. پیا از سی9، 90/8/8933کی،ان، 
جم،ور و اعضای شیورا میردم را  همه با هم، یعنی رئیا»بر اینکه  هشدار شورای انقالب مبنی

، «هیای اخیتالف را برچیننید فراخوانند و همراه مردم در دانشیگاه حاضیر شیوند و ایین کانون
ب فرهنگی اسالمی با مدیریت دفتیر های سیاسی خالی شد. گردهمایی انقال دانشگاه از گروه

های مردم با رئیا جم،ور و میزبانی دانشیگاه ملیی اییران از هفیدهم تیا  همکاری  هماهنگی
بیستم اردیب،شیت برگیزار شید کیه بیا اسیتقبال ن بگیان سیاسیی و فرهنگیی و نییز اسیاتید و 

خیرداد آنچیه  یافیت و از پیانزدهم امتحانات تا چ،اردهم خرداد پایان 2شد. دانشجویان مواجه
شد، آغاز گردید. با تشدید اوضاع، سازمان سینجش  ها نامیده می انقالب فرهنگی در دانشگاه

نام و برگزاری کنکور ورود به  بر تاریخ و چگونگی ثبت ای مبنی برخالف روال هرساله، اطالعیه
 (.3، 10/9/8933منتشر نکرد )روزنامه کی،ان،  33ها در سال  دانشگاه

در واکنش به این اقدامات، موجی از مباحر بیا . ها الفان تعطیلی دانشگاهگفتارشناسی مخ
آن،ا ضمن تأیید لزوم تحول بنیادی در  ۀهای بیانی متفاوت پدیدآمد که در هم گفتار و اسلوب

کردن این اییده انتقیاد شیده بیود.  ها در چگونگی عملی ها به برخی حوادث یا رویه دانشگاه
 توان در چند گفتار اصلی خالصه کرد: لر را میهای م ا های گروه استدالل

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 

 (.891-891 ن،اد، شیراز)روشن دانشگاه و معلم یتترب دانشگاه دو در ملهازج .1
  شیما حبیبیی، حسین رجیوی، مسیعود بازرگیان، م،یدی بود، آن ۀبرگزارکنند صدر بنی ابوالحسن دفتر که گردهمایی این در .2

 و اسییاتید از طیفییی و شییریعتمداری علییی اردبیلییی، موسییوی اللییه آیت جعفییری، محمییدتقی همییایون، تکمیل ناصییر احمیید، آل
   (.8933 ایران، ملی دانشگاه به: داشتند)بنگرید حضور دانشجویان
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 مثابه نقطۀ ثقل مبارزه با امپریالیسم گفتار دانشگاه به (الف

های سیاسی و دانشجویی، بر نقش محوری دانشیگاه در مبیارزه بیا امپریالیسیم  برخی گروه
کید دارند و معتقدند که در کنار جنب دیگیر  ۀتحصییل و کسیب علیم و ت صیص، جنبی ۀتأ

دموکراتیک تضاد است، و ترس هیئیت حاکمیه از  ی مبارزات ضدامپریالیستی ۀه، جنبدانشگا
زده کیرده و ازطرییا  جنبه مّلی دانشگاه نیست، بلکه آن چیزی که هیئت حاکمه را وحشیت

کیار  ۀمبیارزاتی دانشیگاه اسیت )نشیری ۀجویی آن است، جنب انقالب فرهنگی در فکر چاره
ند که هرچند انقالب فرهنگیی و انقیالب فرهنگیی در (. آن،ا معتقد1/81/8933)اقلیت(، 

نفسه ضروری و الزم است، اما آنچه رد داده صرفا  اقیدامی انحصیارطلبانه و  ها فی دانشگاه
و آرشییو مرکیز اسیناد انقیالب  8-9، 10/81/8933گرایانه )روزنامه کار )اکثریت(،  واپا

مبارزه با امپریالیسم است. درواقع  راه ۀ( در نیم81، 89018اسالمی، شماره بازیابی پرونده 
 ۀها خواسته است تیا قانونیا  صیحن کردن تعطیلی دانشگاه رژیم جم،وری اسالمی، با قانونی

شیده را هیم ضیمانت  اصلی مبارزه با امپریالیسم را از دانشیجویان بسیتاند و میردم تحریک
ایران، ت،یران در  های فدایی خلا ب،من هوادار چریک 83جنبش  ۀاجرایی آن قراردهد )بیانی

تن،ا  صیدر و نیه این صرفا  تاکتیک حکومت )از جملیه بنی«(. آسر شاه دوباره تکرار شد 81»
ها، تیالو رژییم  حزب جم،وری اسالمی( است. دلیل اصلی انقالب فرهنگی در دانشگاه

برای سازو با امپریالیسم بود و حضور فعال دانشیجویان مبیارز سیازو بیا امپریالیسیم را 
 «. 1، 83/3/8933روزنامه کار)اکثریت(، »ی ساخت دشوار م

 نهاد مولد علم جهانی مثابه  گفتار دانشگاه به (ب

کردن نظیام آموزشیی اشیاره شیده اسیت. آنیان  ها به ماهیت میب،م اسیالمی در برخی استدالل 
ل از علیوم طبیعیی شیام دار تعلیم و پیشبرد علوم هستند و علوم اعم ها وظیفه معتقدند که دانشگاه

شناسییی و ریاضیییات و حتییی علییوم انسییانی و اجتمییاعی ماننیید  فیزیییک و شیییمی، زیست
 (.8، 8/1/33االجتماع، روانشناسی و اقتصاد، اساسا  اسالمی و غیراسالمی ندارد)سنجابی،  علم

های  تواند به دانش و حقیقت خدمت کند که فارغ از وابستگی رو دانشگاه تن،ا وقتی می ازاین
کید بر  و فارغ از عقدهسیاسی و عقیدتی  های شرقی و غربی باشد)همان(. این گروه ضمن تأ

اینکه انقالب فرهنگی و تغییر بنیادی در نظام آموزشی، امری است الزم، معتقدند که باید به 
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دانشگاه، ساختن فردا و آینده است نه مکاشفه در  ۀحکمت بالغ»دانشگاه توجه کرد:  ۀفلسف
انش، غربیی و شیرقی و شیمالی و جنیوبی نیدارد و پزشیکی و اعما  قرون گاشته، و نیز د

فیزیک و شیمی و اقتصاد و ریاضیات، دستاورد عالم بشریت است. صیفت اسیالمی نبایید 
بستان فرهنگیی در سیط  ج،یانی  چیز پشت کنیم و ]باید[ فکر بده سبب شود که ما به همه

 (.8، 8933/ 8/1)شاملو، « بشویم...
 به نهاد مستقل و سنگر آزادیمثا گفتار دانشگاه به (ج

دسیت دانشیگاهیان و  گروهی دیگر معتقد بودند که هرگونه تغییر در نظام آموزشیی بایید به
گیری عجوالنیه و  گیرد و تصیمیم صورت شورایی و ازطرییا شیوراهای منت یب صیورت به

انقیالب  ۀها در مسیئل موقع و بدون مطالعه و مشورت با مسئوالن و سرپرسیتان دانشیگاه بی
ترین  . اصییلی1(83/1/8933و  1/1/33اطالعییات  ۀکردند)روزنامیی فرهنگییی را تقبییی  می

درخواست این گیروه  ۀحامیان این طرح اعضای سازمان ملی دانشگاهیان ایران بودند. سابق
از  طرح شورای هماهنگی دانشگاه )شورایی متشکل ۀشرح است: ارائ در طرح استقالل بدین

و اجییرای آن در  8931ب،میین مییاه  11انشییگاه( در تییاریخ اسییتاد، دانشییجو و کارمنییدان د
ها؛ انتصاب محمد ملکی از سازمان ملی دانشگاهیان به سرپرستی دانشگاه ت،ران؛  دانشگاه

ها به وزارت فرهنگ و آموزو عالی و البته م الفت دانشجویان  طرح استقالل دانشگاه ۀارائ
عنوان گردهمایی استقالل نظام دانشگاهی به پیرو خت امام با آن؛ تشکیل سمیناری با  موسوم

 تیرماه.  11در دانشگاه شریر در تاریخ 
ها ازطریا شوراهای واقعی را یک اصل  دانشگاه ۀ( استقالل دانشگاه و ادار8933ملکی )

( و 91، 8933دانید)ملکی،  های اسالمی می اسالمی و راهبرد اصلی برای ساختن دانشگاه
  2خواند. جم،وری اسالمی میها را تضعیر  تعطیلی دانشگاه

 مثابه نهاد تربیت نیروی متخصص گفتار دانشگاه به (د

ها موافقیت دارنید امیا بیا توقیر فعالییت  گروه دیگری هرچند با لیزوم تحیول در دانشیگاه
ویاه تربیت کیادر  علمی کشور به ۀبزرگی بر پیشین ۀکنند و آن را لطم ها م الفت می دانشگاه

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 

 و 11 ،3111 پرونیده بازییابی ۀشمار اسالمی، انقالب اسناد مرکز آرشیو و ،31 ،8933 ملکی، منابع: این به بنگرید همچنین .1
.81 ،89018 پرونده بازیابی ۀشمار اسالمی، انقالب اسناد مرکز آرشیو ،11

.(11 و 18 ،83 ،8933 و)زیباکالم، (31-31 و 33 ،8933 به:)بازرگان، بنگرید نظر این با م الر دیدگاه دو دیدن برای .2
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دانند)ن،ضییت آزادی ایییران،  سییازندگی بعیید از انقییالب... می مت صییص الزم بییرای دوران
( تصمیمی آنی 803، 8919امری غیرقابل قبول)بازرگان،  اساس آن را  (. برهمین39، 8919

اند و معتقدنید کیه بایید از  ( دانسیته3، 10/9/8933و خلا الساعه )علی گلزاده غفیوری، 
 (. 3، 10/9/8933ها جلوگیری کرد)بنی صدر،  شدن دانشگاه تعطیل

ها بعید از انقیالب خیدمت بیه خلیا  زیباکالم معتقید اسیت کیه رل ]نقیش[ دانشیگاه
مستضعر و نیازمند جامعه و طبقات محروم کشور است حال آنکه مدیریت دانشگاه ت،ران 

(. در این 89، 8933را مطرح کرده است)زیباکالم، « ها بودن دانشکده مستقل ۀهمواره مسئل
کید شده است که باید مسائل را در حرکیت و پوییایی بررسیی کیرد و نیه در حیال  گفتار تأ

ها باز باشند و به کار خود ادامه دهند برخورد بیا مشیکالت و درنتیجیه  سکون: اگر دانشگاه
پایر است؛ برای تعمیر یا یافتن معایب یک ماشین باید آن را به حرکیت  حل آن،ا ب،تر امکان

زاده  که شرف (. البته چنان81/8/8933رضا نوبری،  واداشت تا معایب خودنمایی کند)علی
کید بر تداوم فعالیت دانشگاه و درهمان8919بردر ) حال تغییر آن،  ( نوشته است این قسم تأ

هیای  های تبلیغیاتی و سیاسیی گروه منظور تداوم فعالیت درواقع صرفا  تاکتیکی سیاسی و به
 (.103، 8919زاده بردر،  مزبور بود)شرف

دانستند و  کردن دانشگاه می نوعی خود را درتقابل با گفتار اسالمی الاکر به فو گفتارهای 
ازحیر سط  کالن مناسبات سیاسی کشور با حزب جم،وری اسالمی در کشمکش بودند. 

موجییب شیید تییا امکییان  10و  33های  مجمییوع رخییدادهای سیاسییی و اجتمییاعی سییال
کمرنیگ و حتیی   ها فرهنگی دانشیگاه انقالب های سیاسی غیراسالمی در  آفرینی گروه نقش

های فدایی  رفتن سازمان مجاهدین خلا، چریک حاشیه موازات خروج یا به ناممکن شود. به
 ۀهیای خردتیر فعیال از عرصی ملیی و دیگیر گروه ۀخلا، حزب توده، ن،ضیت آزادی، جب،ی

به حاشیه کناررفتن یا  ۀتدریج زمین ورزی و تمایل به فعالیت نظامی و تروریستی، به سیاست
ها فییراهم شیید و گفتییار  انقییالب فرهنگییی در دانشییگاه ۀشییدن گفتییار آن،ییا از عرصیی رانده

بافیت گفتیاری  ۀترتیب این گفتارهای چ،ارگانیه در حاشیی تفو  یافت. بدین 1کردن اسالمی
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

 گیزارو که ،«فرهنگی انقالب و اسالم انسانی، علوم» به بنگرید ها دانشگاه کردن اسالمی گفتار ابعاد برخی با آشنایی برای .1
 است. 8910 سال در ها دانشگاه مسلمان متفکران و نظران بصاح از جمعی مباحثات و س نرانی
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ها قرارگرفت هرچندکه در همان زمان و تا به امروز به اشیکال و  انقالب فرهنگی در دانشگاه 
 . 1اند ی بیانی دیگری، تداوم حیات یافته و گاه نیز مسلت شدهها با اسلوب

 

 ها کردن و بازگشایی دانشگاه ها: تفوق گفتار اسالمی فرجام مقطع اولیۀ انقالب فرهنگی در دانشگاه. 3

هیای  کردن ماهیت تجمیعی داشت و توانست عناصر م تلر گفتمان درواقع گفتار اسالمی
امپریالیستی، تربییت  ی ا م الفیت بیا فرهنیگ استعماریاز انقالب آموزشیی یی رقیب، اعم

گرا بیر  های چی  المثل گروه های جدیدی معنادار کند. فی مت صص و نظایر آن را در قالب
جیایگزین آن،یا  ۀم،میی داشیتند؛ ایید ۀبودگی علم جدید مناقشی طرفی و عام سر ادعای بی

کردن  آنکیه گفتیار اسیالمیدار بودن علم و لزوم تع،د اخالقیی دانشیمند بیود. حیال  ج،ت
کیرد  ت صص و اولویت تع،د بر ت صیص را مطرح ی تع،د ۀهای دینی، مناقش برمبنای آموزه

گرا، اهل علم را نسبت به هدایت اخالقیی و  های چ  گروه ۀاولی ۀکه ضمن پوشش دادِن اید
بود و ضمنا  معنای وابسته به اسالم ن داند. در اینجا اسالمی صرفا  به کمال نوع بشر متع،د می

طلب بودن، مردمیی و فرهنگیی  در خود معنای استقالل، خودکفایی، آزاداندیشی و حقیقت
بودن، ضدامپریالیستی و ضداستکباری و توحیدی بودن، و نظیایر آن را داشیت)که نیازمنید 

طور  گاه به کردن هیچ تحقیا مستقلی است(. البته گفتارهای متعار  و رقیب گفتار اسالمی
کردن نیز هرگز تفو  کامل نیافت. آن گفتارها دائما  گفتار  ین نرفت و گفتار اسالمیکامل از ب

 مسلت را به چالش کشیدند و گفتار مسلت نیز همواره دچار تشتت و عدم توافا بود.
خمینی)ره( بیرای تأسییا سیتاد انقیالب  امیام ۀصدور حکم اولیی ۀنتیج درمجموع و در

مشیی فرهنگیی  های م تلیر و خت ریزی رشته رنامهمنظور ب ( به8933خرداد  18فرهنگی)
سازی اساتید متع،د و شایسیته و  ها براساس فرهنگ اسالمی و انت اب و آماده دانشگاه ۀآیند

گاه و دیگر امیور مربو  (، سیتاد، 181، 8919زاده،  بیه انقیالب آموزشیی اسالمی)شیرف آ
اعالم کرد. ناکامی سیتاد در مدت شش ماه  ها به تصمیم خود را برای اعالن تعطیلی دانشگاه

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 

 ۀغلبی تفکیر ۀواسیط به مت صیص تربییت گفتیار سیازندگی دولت  اقتصادی ۀتوسع گفتار سیل و هفتاد ۀده ابتدای در المثل فی .1
 ۀایید طیرح ۀواسیط به اصیالحات دولیت سیاسیی ۀتوسیع گفتار سیل و هفتاد ۀده  ۀمیان در و گرفت، قرار تأکید مورد تکنوکراتیک

یافت. برجستگی ج،انی علم گفتار ج،انی، خوب ش،روند و مدنی ۀجامع
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بر بازگشایی  8910خمینی)ره( خود در پیام نوروزی  انجام وظایر محوله موجب شد تا امام
کید کند و از ستاد ب واهد که با ب،ره دانشگاه هیای متع،ید و مت صیص  گییری از گروه ها تأ

شد تا برخی انتقادی امام خمینی)ره( موجب  ۀها تالو کند. مواج، برای بازگشایی دانشگاه
از موافقان پیشین تعطیلی دانشگاه به صر م الفان آن بپیوندنید. م،متیرین اسیتدالل ایین 

کید بر حاکم اخیر ازجمله انجمن ۀدست شیدن امنییت و آرامیش  های اسالمی دانشجویان تأ
تر جامعه مناقشات سیاسی  ها بود. البته روشن است که در فضای عمومی نسبی در دانشگاه

های مبارز غیراسالمی به  بود و در شرایت پرمسئله و پرآشوب سال شصت که گروهباال گرفته 
بندی علیه جم،وری اسالمی پرداخته و نوعا  بیه مبیارزه مسیلحانه روی آورده بودنید،  صر

معنی خارج کیردن  های اسالمی، تعطیلی دانشگاه به ویاه گروه های دانشجویی به برای گروه
ریزی سیاسی و اجتماعی از دسترس  دهی و برنامه رای سازمانیک امکان بسیارم،م و مؤثر ب
ریزی آمیوزو عیالی در سیط   ای را برای برنامیه های گسترده دانشجویان بود. ستاد، برنامه

ها و لیزوم رعاییت  بازگشیایی دانشیگاه ۀواسیط های علمیی آغیازکرد و بعیدها به کالن حوزه
ها توجه  ریزی فرهنگی در دانشگاه برنامهبه  11ماه  شئونات اسالمی در مراکز علمی، در دی

های سیتاد انقیالب فرهنگیی بنگریید بیه: دانشیگاه  داد)برای دیدن شرح و نوع فعالیت نشان
 (. 881-838، 8919ن،اد،  و روشن 10-18، 8919انقالب، اسفندماه 
ها کم یا دیربازده بودنید. انتقیادات  کار ستاد، فعالیت ۀرغم حجم گسترد درمجموع و به

ال گرفت و در فقدان راهبردی روشن و قطعی بیرای تحقیا اهیداف انقیالب فرهنگیی در با
حکم بازگشایی دانشگاه صادر شد تا دیگر اصالحات  8918ها باالخره در ب،ار سال  دانشگاه

ای از ایین انتقیادات  ضروری در جریان فعالیت دانشگاه بیه انجیام برسید)برای دییدن پیاره
طور رسمی آغاز  به 8911(. هرچند م،ر 11-11، 8918، مرداد بنگرید به: دانشگاه انقالب

هیای  تحصییلی و حوزه  ۀشیود امیا بازگشیایی براسیاس رشیت ها نامیده می بازگشایی دانشگاه
های پزشیکی،  ها ن سیت دانشیکده ت صصی م تلر، متفاوت بود. در بازگشایی دانشگاه
تحصییل  نیام و ادامه ب فرهنگی ثبتفنی و علوم تربیتی شروع به کار کردند. البته ستاد انقال

تصیویب کیرده بیود و در همیین  8933ماه سال  دانشجویان پزشکی را در تاریخ بیستم آبان
هیای  نامیه دوره نامه به دانشجویان داده شد. ثبت موضیوع پایان گاراندن پایان ۀتاریخ، اجاز
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بیه  8910ندماه ها در تیاریخ بیسیتم اسیف رشیته ۀها در همی لیسانا و دکتری دانشیگاه فو 
واحد  13های درس برای کسانی که حداکثر با گاراندن  تصویب ستاد رسید و اولین کالس

هیای درسیی  شدند تشیکیل شید و بعید نوبیت بیه آغیاز تشیکیل کالس التحصیل می فارغ
ها از همیان  رغم بازگشایی تدریجی برخیی رشیته دانشجویان غیر علوم انسانی رسید؛ اما به

ادامیه داد و بازگشیایی  11ها را تا م،رمیاه  ستاد، تعطیلی کلی دانشگاه، درمجموع 33سال 
 گرفت.  صورت 11-19از آن در سال تحصیلی  ها پا  کامل دانشگاه

ستاد نیز در این برهه تغییراتی کرد. درواقع وقتیی سیتاد انقیالب فرهنگیی نتوانسیت در 
سیامان دهید و انتقیادات از ها سرو ای که وعده داده بود به اوضاع دانشیگاه ماهه موعد شش

میدیریت  ۀتیرین آن مسیئل عملکرد ستاد باال گرفت برخیی مسیائل تیازه پییدا شید کیه م،م
ها و نسبت بازوی اجرایی ستاد یعنی ج،اد دانشگاهی با وزارت فرهنیگ و آمیوزو  دانشگاه

د ها بود)برای دیدن شرحی از این مناقشات بنگریی عالی در امور اجرایی و مدیریتی دانشگاه
(. 80، 8918احمیدی، و  31-11و  81-83، 8918 و نجفیی، 1-80، 8910نجفیی، به: 

ستاد، استعفا کرده بودند و نیاز به ترمیم وجود داشیت. بیه درخواسیت  ۀبرخی اعضای اولی
ترکیب ستاد ترمیم شد و با افیزوده شیدن برخیی  8911رئیا جم،ور وقت، در ش،ریورماه 

شدن رؤسای  فرهنگی ارتقایافت. درن،ایت نیز با افزوده اعضای دولت به ستاد عالی، انقالب
به شیورای عیالی، انقیالب فرهنگیی  8919قوه و برخی افراد و مسئولین دیگر در آسرماه  سه

هیای سیتاد انقیالب فرهنگیی از بیدو  ای از فعالیت یافت)برای دیدن گزارو خالصیه تحول
 (. 10-18، 8919اه بنگرید به: دانشگاه انقالب، اسفندم 8919تأسیا تا سال 

 
 گیری بندی و نتیجه جمع. 7

ها  انقالب فرهنگیی در دانشیگاه ۀگیری اید شکل ۀاین مقاله به بحر درمورد پیدایش و نحو
ای از رخیدادهای م،یم داخلییی و  پرداخیت و نشیان داد کیه ایین اییده محصیول مجموعیه

پییروزی انقیالب  المللی و نیز روندهای تاری ی و فرهنگی متنوعی است که در مقطیع بین
از مسلمان و غیرمسلمان، و چی  و راسیت را  های م تلر انقالبی اعم اسالمی، سهن گروه

مشیغولی منحصیر بیه انقالبییون نبیود و حتیی برخیی از  به خود مشغول کرده بود. ایین دل
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ییا   گااری نتیایج غیرمسیتقیم سیاسیت ۀواسیط درون حکومت پ،لوی نیز به ۀهای ن ب گروه
گاهانهپیامدهای مستق  ۀگیری این سهنیت دخیل بودند. درنتیجی شان در شکل یم تصمیمات آ

ای بیرای تحقیا پییدا  وقوع انقالب اسالمی این سهنیت به قلمرو عمل پیوند خورد و زمینیه
دانشگاه و فرهنگ آموزشی را یک گام اساسی  ۀکرد. انقالب، پیگیری تحول بنیادین در حیط

او، آن را در ساحتی تازه و سیطحی  دهنده ای متکثر شکلبرد و البته برخالِف رونده پیش به
 گرفت. باالتر پی

های انقالبی، فارغ از وزن سیاسی و اجتماعی و نوِع  گروه ۀبا وقوع انقالب اسالمی، هم
شان، با تحول عموما  بنیادی و گاه اصالحی در دانشگاه و نظیام آموزشیی کشیور  ایدئولوژی

هایی بیرای وقیوع ایین  های م تلر تالو وع انقالب، گروهموافا بودند. از همان ابتدای وق
گیااری  تحوالت بعدِی مربو  به تأسییا و بنیان ۀواسط تغییرات اساسی آغاز کردند. اما به

نظرهای ایدئولوژیک، پیرامون ساختار نظم جدید، بر  نظام سیاسی جدید و پیدایش اختالف
گیری ایین  ها ییا ج،یت ار دانشیگاهتحول در نظام آموزشیی و سیاخت ۀپیگیری اید ۀسر نحو

های عقیدتی نیز داشت اما  ای پدیدآمد. این اختالفات هرچند ریشه تحول، اختالفات عمده
هیا در سیاختار نظیام جدیید بیود.  از رقابت بر سر تعیین س،م هر ییک از گروه عمدتا  ناشی

ضیمن حفیظ  ای داشت: نیروهای ماهبی توانسیته بودنید میان دانشگاه موقعیت ویاه دراین
بییه انقییالب اسییالمی  های منت،ی هییای سیینتی خییود نظیییر مسییجد و هیئییت در سییال پایگاه

سو در دانشگاه حضور فراگیرتری داشیته باشیند. نیروهیای  این به 8931خصوص از سال  به
نوعی پایگاه حزبی و دانشگاهی نیز داشتند توانستند خود را بیه برخیی ن،ادهیای  ملی که به

های تیمیی بیه  دیک کنند. نیروهای چریکی مارکسیستی کیه در خانیهسنتی مانند مسجد نز
توانستند در ن،ادهیای سینتی، نظییر مسیجد و هیئیت، جایگیاهی  مبارزه مشغول بودند نمی

مابعید  ۀهیا و دانشیگاه بیود. در دور ها و پادگان داشته باشند و چشم امیدشیان بیه کارخانیه
شیان الجیرم از  سینتی و اجتماعی ۀگسیترد دلیل پایگاه انقالب اسالمی، نیروهای ماهبی به

قدرت بیشتری برخوردار بودند و در تعیین ساختار حاکمیت جدید میؤثرتر بودنید و همیین 
بندی سیاسی، دانشیگاه بیه ن،یادی حییاتی بیرای  قدرت و وزن ۀامر موجب شد تا در مناقش

شیاید   گاههیا، دانشی نیروهای غیرماهبی چ  و راست بدل شوند. برای برخی از ایین گروه
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رو دانشگاه بیش از گاشته به  آخرین امکان برای تداوم فعالیت سیاسی و اجتماعی بود. ازاین
دهی و بسیج سیاسی آن،ا  های سیاسی و موضوع فعالیت حزبی و گروهی، سازمان گروه ۀابا

تیدوین قیانون  ۀها)در زمین ویاه وقتی رقابت در فضای سیاسی عمومی بین گروه شد. به بدل
شید، دانشیگاه نییز  های انت اباتی و نظایر آن( حیادتر می ی، سیاست خارجی، رقابتاساس
شید.  گری نیروهیای بییرون از دانشیگاه بیدل می سازی و کنش پیش به میدان تصمیم از بیش

تحول بنیادی در دانشگاه و نظام آموزشی کشور رنگ و بیوی  ۀازپیش اید شرایت، بیش دراین
یافیت و از  های م تلر انقالبی، انفکاک بیشیتری می گروه های گرفت و دیدگاه سیاسی می

بیه  ها از نظم سیاسی جدید و گرایش کرد. خروج برخی گروه بیشتری پیدا می ۀیکدیگر فاصل
مقابله با حاکمیت تازه و میل به فعالیت مسلحانه و تروریسیتی بیرای تعییین برنیدۀ ن،یایی در 

سازی آن،ا در زمینۀ  زمینه برای عمل و تصمیم تر سیاسی، موجب شد تا هرچه بیشتر قلمرو عام
کردن در جریان انقالب  تحول در دانشگاه و نظام آموزشی کم و کمتر شود. غلبۀ گفتار اسالمی

هیای سیاسیی  ها محصیول چنیین شیرایطی اسیت، هرچنید برخیی گروه فرهنگی در دانشگاه
فعاالنیه بیه نقیدوجرح رغم خروج از مناسبات قدرت رسمی، همچنان  گرا به غیراسالمی ملی

 ها مشغول بودند. کردن در همۀ مقاطع بعدی انقالب فرهنگی در دانشگاه گفتار اسالمی
مابعدانقالب اسالمی، تصیور ن بگیان از انقیالب فرهنگیی، متیأثراز انقیالب  ۀدر دور

 ۀشرایت خاص جامع ۀواسط مثابه انقالب آموزشی بود، و تن،ا به فرهنگی در الگوی چینی، به
افزودنید: انقیالب آموزشیی اسیالمی. حیال آنکیه برخیی  اسالمی بیه آن می ۀ، قید تازایران
مثابه بعثت در ساحت پیامبری و انقیالب  های انقالبی مسلمان تصورشان از انقالب به گروه

فرهنگی همان بعثت فرهنگی و برانگی تگی بنیادی در افراد و ساحات انسیانی و اجتمیاعی 
مثابه انقیالب آموزشیی و  ن دو تلقی از انقالب فرهنگی، اولی بهبود. درواقع اختالف بین ای

 ۀگااری در حیوز مناسیبات مربیو  بیه سیاسیت ۀکنند عنوان بعثت فرهنگی، تعیین دومی به
 فرهنگی و علم و دانشگاه بوده است.

تیاکنون، درگییر برخیی   ها از مقطیع اولییه انقالب فرهنگی در دانشگاه ۀدرمجموع، اید
وده که الزم است جداگانه مورد تحقیا و بررسی قرار گیرد: ن ست اینکیه مباحر اساسی ب

هفتاد و حتی تا اواخر این دهه، وجیه ن،یادی و سیازمانی انقیالب فرهنگیی در  ۀده ۀتا میان
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ها تقویت شده و همین امر موجب شده است تا پیگییری ایین اییده، هرچیه بیشیتر  دانشگاه
بوروکراتیک برای حل مشکالت اجراییی آن،   ی ریدرقالب مصوبات سازمانی و روندهای ادا

کردن همواره آن را بیه چیالش  محصور و محدود بماند؛ ثانیا  گفتارهای رقیِب گفتار اسالمی
انید؛ ثالثیا  گفتیار  ضیمن اینکیه خیود نییز تغیییر کرده  کشیده و بر کردوکار آن تأثیر گااشیته

مدرن یارگیری کرده است که این  و پست هفتاد از ادبیات انتقادی ۀده ۀکردن از میان اسالمی
امر به برخی تغییرات، درون خود این ایده انجامیده و البته برخی امکانات تازه را نیز فراروی 

 آن قرار داده است.
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 علمییی مییا کنیید اسییت؟. خبییرآنالین. برگرفتییه از:(. چییرا حرکییت 8931آسر  13جعفریییان، رسییول ) 
 

هرای تحرول خروا   ر  رصره  فتما ها و گ را   شوار  لو  انسانی بررسی جریا (. 8911جلیلی، سیدهدایت )
 . ت،ران: کنگره علوم انسانی. لو  انسانی

. ت،یران: سیازمان انتشیارات ج،یاد جهرا   انشرگاهی عا ر   انقرب  فرهنگری(. 8913) شناس، فرامیرز حا
 دانشگاهی.

 (. ت،ران: سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی.1الر(. صحیفه نور )ج  8911الله ) خمینی، روح

 (. ت،ران: سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی.81ب(. صحیفه نور )ج  8911الله ) خمینی، روح

اصیغر . در: مثابره راهبرر  جمهروری اسربمی ایررا   انشرگا  اسربمی به(. 8911سروی، غالمرضیا ) خواجه
. ت،یران: دانشیگاه امیام صیاد  )ع( و پاوهشیکده ای بر  انشگا  اسبمی ارزش و  انش: مق مهافت اری، 

 عی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.مطالعات فرهنگی و اجتما

نشرریه  انشرگا  (. دانشگاه از انقیالب تیاکنون: دانشیگاه صینعتی شیریر. 8910م،ردانشگاه انقالب ) نشریۀ
 .91-98، 8 ،انقب 

رای عیالی فرهنیگ. طرح و بررسی طرح شورای عالی فرهنگ: طرح شو(. 8918نشریۀ دانشگاه انقالب )مرداد 
 .11-10و  11، 88 ،نشریه  انشگا  انقب 

های سیتاد انقیالب فرهنگیی از بیدو تأسییا  (. خالصه گزارو فعالیت8919نشریۀ دانشگاه انقالب ) اسفند 
 .10-18، 83تاکنون. نشریۀ دانشگاه انقالب. 

. ت،ران: دانشگاه ملی ایران بیا همکیاری دفتیر گر همایی انقب  فرهنگی اسبمی(. 8933ان )دانشگاه ملی ایر
هماهنگی همکاری،ای مردم با رئیا جم،ور.

(. وزیر فرهنگ و آموزو عالی در گردهمایی استقالل دانشگاه ها: شیوراهای 8931تیر  11) روزنامه اطب ات
 .88، 83301. روزنامه اطب اتب،ترین مرجع برای امور دانشگاه ها است.  محلی

روزنامره (. دالییل اسیتعفای میدیریت دانشیگاه ت،یران اعیالم شید. 8933اردیب،شیت  83روزنامه اطالعات )
 .8، 81899. اطب ات

 .8، 80313. روزنامه کیها (.دانشگاه تبریز نیمه تعطیل شد. 8933فروردین  11کی،ان )روزنامه 

روزنامره سمینار بررسیی اسیتقالل دانشیگاه هیا گشیایش یافیت. (. 8931تیر  11روزنامه جم،وری اسالمی )
  .9، 81 ،جمهوری اسبمی

روزنامره جمهروری  گفتاری در باب سیازمان ملیی دانشیگاهیان. (. 8931تیر  81روزنامه جم،وری اسالمی )
 .1، 99اسبمی. 

http://www.khabaronline.ir/detail/327886.
http://www.khabaronline.ir/detail/327886؛
http://www.khabaronline.ir/detail/327886؛
https://www.tpbin.com/article/22823
https://www.tpbin.com/article/22823
https://www.gisoom.com/book/1673248/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1673248/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C/
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c207_51237/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%AC%D9%84%D8%AF_6/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_-_%D8%AC%D9%84%D8%AF_6
http://www.imam-khomeini.ir/fa/c207_51257/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%AC%D9%84%D8%AF_12/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_-_%D8%AC%D9%84%D8%AF_12
https://bookroom.ir/#myModalPopUp
https://bookroom.ir/#myModalPopUp
https://bookroom.ir/#myModalPopUp
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/933444/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%25
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/933444/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%25
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/934135/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d9%258
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/934135/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b4%d9%258
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/897399/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%25
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/897399/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%25
http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
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شناختی  تحلیل جامعه

 ... روندهای مؤثر بر

روزنامره (. نظر نمایندگان ملت درباره خودکفائی اقتصیادی، نظیامی و .... 8933فروردین  18) حبیبی، حسن 
 .88، 138. میجمهوری اسب

روزنامره پیام آیت الله منتظری به سمینار دانشکده ال،ییات. (.8933فروردین  11روزنامه جم،وری اسالمی ) 
 .80، 139. جمهوری اسبمی

 .9، 88، روزنامه جمهوری اسبمیه. (. فراخوان مقال8931تیر  98روزنامه جم،وری اسالمی) 

. روزنامره کیهرا (. دانشگاه تعطیل شد، سرنوشت دانشگاهیان چه می شود؟ 8933خرداد  10روزنامه کی،ان )
8801 ،3. 

روز بایید برچییده شیوند.  9ه هیا در دانشیگاه ظیرف (. ستاد احزاب و گرو8933فروردین  90روزنامه کی،ان )
 . 9، 80311. روزنامه کیها 

(. اختیار نسل ها را به تصمیم های آنی و خلا الساعه نباید واگاار کرد. 8933خرداد  10گلزاده غفوری، علی )
 .3، 88081. روزنامه کیها 

 . ت،ران: مرکز اسناد انقالب اسالمی.انقب  فرهنگی  ر جمهوری اسبمی ایرا (. 8919ن،اد، ناهید ) روشن

نامیه (. چگونگی فعالیت کالس های ج،یاد سیازندگی و جیاب نییرو. روز8933مرداد  81زیباکالم، صاد  )
 ..1و  3، 81103اطالعات. 

 جا. . بیها ضرورت انقب  فرهنگی  ر  انشگا (. 8933زیباکالم، صاد  )

سرایت (. اخراج دانشجویان و اساتید منتقد انقالب فرهنگي نیسیت. 8911اردیب،شت  19زیباکالم، صاد  ) 
  . برگرفته از صرایرا 

علیم. ایسینا.  کردن اسیالمی و فرهنگیی انقیالب اندیشیی هم نشست(. 8938اردیب،شت  8 ) صاد  زیباکالم،
 برگرفته از

گیی دوم در راه اسیت. گونیه پییش رود، انقیالب فرهن (. اگر رونید همیین8911ش،ریور  81زیباکالم، صاد  )
 ، برگرفته ازشفاف

(. سرابی به نام علوم انسانی اسالمی )نامه سرگشاده صاد  زیباکالم بیه رئییا8931 مرداد8زیباکالم، صاد  )
  . برگرفته ازجمارا جم،ور(. 

دوره جدیید  19 .مریهن روزنامه همبار انقالب فرهنگي کافي بود.  (. یك8911خرداد  10سروو، عبدالکریم )
 .19(، 11)پیاپی 

 .8، 81819. روزنامه اطب اتها.  (. تغییر نظام آموزشی از دیدگاه ش صیت8933اردیب،شت  8سنجابی، کریم )

 .8، 81819. روزنامه اطب اتها.  (. تغییر نظام آموزشی از دیدگاه ش صیت8933اردیب،شت  8احمد ) شاملو،

http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
https://www.adinehbook.com/gp/product/9648134812
http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
file:///C:/Users/Dear%20User/Downloads/زیباکلام،%20صادق%20(%202%20اردیبهشت%201386).%20اخراج%20دانشجويان%20و%20اساتيد%20منتقد%20انقلاب%20فرهنگي%20نيست.%20%20برگرفته%20از:
file:///C:/Users/Dear%20User/Downloads/زیباکلام،%20صادق%20(%202%20اردیبهشت%201386).%20اخراج%20دانشجويان%20و%20اساتيد%20منتقد%20انقلاب%20فرهنگي%20نيست.%20%20برگرفته%20از:
http://www.asriran.com/fa/news/17378؛
زیباکلام،%20صادق%20(%204%20اردیبهشت%201391).%20نشست%20هماندیشی%20انقلاب%20فرهنگی%20و%20اسلامیکردن%20علم.%20ایسنا.%20برگرفته%20از
زیباکلام،%20صادق%20(%204%20اردیبهشت%201391).%20نشست%20هماندیشی%20انقلاب%20فرهنگی%20و%20اسلامیکردن%20علم.%20ایسنا.%20برگرفته%20از
http://isna.ir/fa/news/91020402410
زیباکلام،%20صادق%20(17%20شهریور%201388).%20اگر%20روند%20همینگونه%20پیش%20رود،%20انقلاب%20فرهنگی%20دوم%20در%20راه%20است.%20شفاف،%20برگرفته%20از
زیباکلام،%20صادق%20(17%20شهریور%201388).%20اگر%20روند%20همینگونه%20پیش%20رود،%20انقلاب%20فرهنگی%20دوم%20در%20راه%20است.%20شفاف،%20برگرفته%20از
http://www.shafaf.ir/fa/news/7708
https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/707087-
https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-182/707087-
https://www.jamaran.ir-/
http://shervin821.persiangig.com/E%20f/all.doc
http://www.irdc.ir/
http://www.irdc.ir/
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ت،ران: پاوهشکده امام خمینی )س( و  های ایرا . انقب  فرهنگی  ر  انشگا (. 8919بردر، محمد ) زاده شرف
 .انقالب اسالمی

نگاهی از  رو  به جنبش چپ ایرا : گفتگروی حمیر  شروکت برا مهر ی خرا  بابرا (. 8911شوکت، حمید )
 . ت،ران: شرکت س،امی انتشار.تهرانی

 . ت،ران: نشر اختران.نگاهی از  رو  به جنبش چپ ایرا : گفتگوی با ایرج کشکولی(. 8910شوکت، حمید )

 . ت،ران: نشر اختران.نگاهی از  رو  به جنبش چپ ایرا : گفتگوی با کوروش الشایی(. 8918شوکت، حمید )

سیتیزی  ها قبل از انقالب فرهنگی محل ترور و اسیالم(. دانشگاه8939اردیب،شت  1ازغدی، حسن )رحیم پور
     . برگرفته ازخبرگزاری فارسبود. 

(. انقالب فرهنگی برای تحقا تمدن دینی اجتناب ناپایر بود. 8939اردیب،شت  1میرباقری، سیدمحمدم،دی )
 برگرفته از ،خبرگزاری فارس

برگرفته  ،پارسینهها در دولت قبل، انقالب فرهنگی دوم بود. (. موضوع بورسیه8938تیر  18داوری، عبدالرضا )
  از

 ،آفترا  نیروز(. برخورد با اساتید از پارامترهیای انقیالب فرهنگیی دوم اسیت. 8918اسفند  1مدرسی، فرید )
  فته ازبرگر

  (. انقالب فرهنگی دوم، شعاری انحرافی است. برگرفته از8930مرداد  81منتظری، علی ) 

 برگرفتیه از ،اییران ها نیازمند انقیالب فرهنگیی دوم. عصیر(. دانشگاه8913خردا  81سیداحمد ) ال،دی،علم
 

 90(. چ،ار روز از حیات دانشگاه پا از انقالب )8931کیا، حامد؛ کاظمی، عباس؛ رضایی، محمد )طاهری
. 811-100(،8) 80. فصررلنامه تحقیقررات فرهنگرری ایرررا (. 8933اردیب،شییت  1فییروردین تییا 

  

 ،بیرن   بر الکریمی گوبرب(. یک ضربه به خصم، یک ضربه به خیویش. 8938ب،من  1عبدالکریمی، بیان )
  برگرفته از

برگرفتیه  ،خبرگزاری مشرق(. نقد عملکرد شورای عالی انقالب فرهنگی. 8939ب،من  10عبدالکریمی، بیان )
  از

 جا: انتشارات تشیع.. بی اری، ازخو بیگانگی و انقب  فرهنگیسرمایه(. 8933مجید )شریر، و  ؛غضنفری، علی

 .ناجا: بی. بیها(. انقب  فرهنگی و آموزشی و تعطیلی  انشگا 8933فدائی عراقی )

سرگذشت و سوانح  انشگا   ر ایرا  )بررسی تاریخی آموزش  رالی و تحروالت (. 8911) فراست واه، مقصود
 . ت،ران: انتشارات رسا.اعتصا ی، اجتما ی، سیاسی و فرهنگی مؤثر برآ (

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=731435&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=731435&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=520405&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=520405&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=657509&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=664946&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.farsnews.com/news/13930206001377
https://www.farsnews.com/news/13930206001377
https://www.farsnews.com/news/13930206001377
https://www.farsnews.com/news/13930206001424
https://www.farsnews.com/news/13930206001424
https://www.farsnews.com/news/13930206001424
داوری،%20عبدالرضا%20(21%20تیر%201394).%20موضوع%20بورسیه%1fها%20در%20دولت%20قبل،%20انقلاب%20فرهنگی%20دوم%20بود.%20پارسینه،%20برگرفته%20از
داوری،%20عبدالرضا%20(21%20تیر%201394).%20موضوع%20بورسیه%1fها%20در%20دولت%20قبل،%20انقلاب%20فرهنگی%20دوم%20بود.%20پارسینه،%20برگرفته%20از
https://www.parsine.com/fa/news/246472
مدرسی،%20فرید%20(2%20اسفند%201384).%20برخورد%20با%20اساتید%20از%20پارامترهای%20انقلاب%20فرهنگی%20دوم%20است.%20آفتاب%20نیوز،%20برگرفته%20از
مدرسی،%20فرید%20(2%20اسفند%201384).%20برخورد%20با%20اساتید%20از%20پارامترهای%20انقلاب%20فرهنگی%20دوم%20است.%20آفتاب%20نیوز،%20برگرفته%20از
http://aftabnews.ir/fa/news/41836
file:///C:/Users/Dear%20User/Downloads/منتظری،%20علی%20(%2016%20مرداد%201390).%20انقلاب%20فرهنگی%20دوم،%20شعاری%20انحرافی%20است.%20برگرفته%20از:
http://yon.ir/neKmk
علم%1fالهدی،%20سیداحمد%20(16%20خردا%201389).%20دانشگاه%1fها%20نیازمند%20انقلاب%20فرهنگی%20دوم.%20عصر%20ایران،%20برگرفته%20از
https://www.asriran.com/fa/news/118878/علم-الهدیدانشگاههانیازمند-انقلاب-فرهنگی-دوم
https://dx.doi.org/10.22631/ijcr.2017.327
https://dx.doi.org/10.22631/ijcr.2017.327
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07 
شناختی  تحلیل جامعه

 ... روندهای مؤثر بر

در عصر کالسیک. )متیرجم: فاطمیه ولییانی(. ت،یران، نشیر هیرما.  تاریخ جنو الر(.  8918فوکو، میشل )
 (8318)تاریخ اصل اثر 

،یون، دیده(. در ک )مترجم: نیکو سرخوو، و افشین ج،ان نیچه، تبارشناسی و تاریخ ب(. 8918)فوکو، میشل  
 ،)متیرجم: عبیدالکریم رشییدیان، و دیگیران( م رنیسم های م رنیسم و پست گزی   متن ،(8918الرنا )

 (8311ت،ران: نشر نی. )تاریخ اصل اثر 

روزنامه  .ها درد مردم را درمان نمی کند(. آقای رئیا جم،ور این بازی8933فند  اس 10نشریه کار )اکثریت( )
 .8-9،  808. کار

قالب فرهنگی به زیان انقیالب اسیت. (.بستن دانشگاه ها زیر پوشش ان8933مرداد   83نشریه کار )اکثریت( )
 .1، 10. روزنامه کار

 کتاب فردا. . قم:هویت ما(. 8930کچویان، حسین )

شناختی در تحلیل تبارشناسیانه فرهنیگ بیا اتکیا بیه آرا   (. ده گام روو8911کچویان، حسین و قاسم زائری )
  .1 -90، 1. راهبر  فرهنگمیشل فوکو. 

چین و کارگرا : مبارز  بین  و خط مشی  ر انقب  بزرگ فرهنگری گولد واسر، ژانت؛ وئوتی استوارت )بی تا(. 
 شارات یاور.جا: انت)مترجم: داودی و رمضانی(. بی پرولتاریایی

 .10-18 ،3.  مجله لوحهای دوزرده. مرغهای سفید، ت م (. مرغ های سیاه، مرغ8911مجله لوح )مرداد 

 اد دانشگاهی.ت،ران: ج،  لو  انسانی، اسب  و انقب  فرهنگی. (.8918مصباح یزدی، محمدتقی؛ و دیگران )

 نا.. ت،ران: بی انشگا  تهرا  و جای پای امپریالیسم(. 8933ملکی، محمد )

 جا.شش آسر شاه دوباره تکرار شد. بی .تا()بی نابی

 . ت،ران: آوای نور.شورای انقب  اسبمی و شورای  الی انقب  فرهنگی (.8913ظمی اردکانی، م،دی )نا

 .1-80، 3. نشریه  انشگا  انقب (. انقالب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزو عالی، 8910نجفی، محمدعلی )آبان 

 .81-83، 81. نشریه  انشگا  انقب (. در حاشیه مسائل انقالب فرهنگی. 8918نجفی، محمدعلی )م،ر 

 جا.. ت،ران: بیتحلیلی پیرامو   انشگا  عبل و بع  از انقب (. 8919ن،ضت آزادی ایران )

روزنامره (. تغییر نظام آموزشی، گامی بلند به سوی تحقیا انقیالب فرهنگیی. 8933تیر  81رضا )نوبری، علی
 .3و  8، 8119 ،اطب ات

  قزوین: پیشگام قزوین. .ای بر انقب  فرهنگی کوبامق مه(. 8313نا )بی
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