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 چکیده
پگردازد.دانشگگاهایرانگیازمقالۀحاضربهمسئلۀتجربۀترسازرویاروییباموقعیتسیاسیدردانشگگاهمی

هگاییبودهاسگت.درپووه درگیرسیاسیحاکمگفتمانوموقعیتخودتابهامروزهموارهباابتدایتأسیس
ریخیدرنظرگرفتگهشگدهوتگاکنونبررسگی میگ وکهپیراموناینمسئلهانجامشدهاستبیشتررویکردتا

ترتیب،بررسگیموقعیگتسیاسگیدراینکیفیمناسبیدراینزمینهدردورانمعاصرصورتنگرفتهاست.به
هگایامنیتگیدبرخور،و8911دادخورد.پووه حاضربعدازرخدمیپیوندانشگاهبامقتضیاتزمانحال

.بنابراین،برایدانشجویان،تجربۀموقعیتسیاسیبارجگو بگهوقگاینآنانجامگرفتکهبادانشجویانشد،
بابررسگیسگهدانشگگاهامیرکبیگر،دانشگکدم لگوم،دورانباترسوسرخوردگیهمراهاست.بههمینمنظور

ودانشکدمپزشکیدانشگاهتهگرانبگهبررسگیمفهگومتگرسازموقعیگت،اجتما یدانشگاه المهطباطبایی
فعگالهایمختلف،وغیرسیاسی،ازطیفازدانشجویانفعالایم.پنجاهمصاحبهسیاسیدردانشگاهپرداخته
اسیبرایدانشگجویانگگونگهمفهومترسازموقعیتسی»هایبهپرس ایمبودهگرفتهشدهاستودرتالش

گیریدرنتیجگهپاسخدهیم.،«اند؟روشدهبهدانشجویانفعالسیاسیگگونهباآنرو»و«کند؟معنیپیدامی
هگایکگردنآنگانازموقعیتمنظوردورمنبنایجادتگرسبگرایفرزنگدانبگهترینهامهمآمدهاستکهخانواده

اند.بنابراین،دانشگجویانهگم،درزندخودبراییافتنکاروادامۀتحصیلهانگرانآیندمفراند.خانوادهسیاسی
دهند.امادانشجویانیکگهروزمرمخود،دردانشگاهبهیکدیگرنسبتبهکن سیاسیهشدارمیطولزندگی

رانگیختنبرایترغیبوبگاند،همانندغربالیجربهکردهودرگیریباموقعیتسیاسیراتزمترس بور،ازدروا
.کننددانشجویانبرای بورازترسخوددربرابرموقعیتسیاسی ملمی

 ترس،سوژمسیاسی،دانشگاه،دانشجو،موقعیتسیاسی ها: کلیدواژه

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
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 . مقدمه1

سگوپدیگدمبهاینمسئلۀپیوندسیاستودانشگاهدرتاریخسیاسیایرانازدورمپهلویاول
هایسیاسیشکلموقعیتسیاسیدانشگاههمتغییرکردهانجدیدینیستوباتغییرگفتم

بودوبعدازآننیزهمگین8957درپیروزیانقالبیبسیارتأثیرگذاراست.دانشگاهاهرم
،تبگدیلشگد.بگه57دانشگاهبهسنگریبرایمبارزمنیروهایمارکسیستیباانقالبنوپای

دکهحاصلآنشمیسازیغربوشرقپاکز ناصروفاداربهابایدهمینسبب،دانشگاه
،توسگ دانشگجویانمسگلمانووروددانشگگاهبگه8953تسخیردانشگگاهدراردیبهشگت

(.8931،839کیا،،وطاهریانقالبفرهنگیبود)رضایی،کاظمی
هایانجامشگدهدرحگوزمموقعیگتسیاسگیودانشگگاهبیشگتردارایرویکگردپووه 

پور،زادهونجگاتجمعگه؛امام8930اسگت)نخعگی،یگلگفتمگانتاریخیوبهشگیومتحل
مختلگفهگایهادوره(.اینپووه 8938؛شیرودی،8939؛کچویانوکالنتری،8913

ایتمرکزویوهوآنهاییکهدربارمبعدازانقالباستاندجنب دانشجوییرابررسیکرده
(8938محمگدیومحبگوبی،؛8913دی،بربررسیتحوالتدفترتحکیموحدت)سگجا

پگور،)جالئیهگایدانشگجوییمتگأخرپرداختگهایدیگرنیگزبگهجنب .امادستهاندداشته
(کگه8910؛کتگابی،وحیگدا،وقاسگمی،8930،شگیرازیوپوزش؛ساالرکسرایی8913

مشخصومتمرکگزبگررویکگردکیفگیپووهشیستوهمچنانازخألیارویکردآنهاکم 
 1.هایسیاسیدردانشگاهمغفولماندهاستجهانسوژهفهمزیستمنظوربه

اندبایدبههایخارجیکهپیرامونموقعیتسیاسیودانشگاهدرایرانکارکردهدرمقاله
بفرهنگگی(اشارهکردکهبهمسئلۀانقال1081)3(وگلکار1003)2رضویهایپووه 

کگردن(بهفراینداسالمی1081،1085ر)هنیزگلکا.درهمینزمینانددردانشگاهپرداخته
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 

ایندراست.دادهانجامسیاسیموقعیتبااوروزمرمزندگیودانشجومسئلۀپیرامونراپووهشی(8915)کاشیالبته.1
امرتاداردتالشکاشیشود.میبررسیپسرودختررواب تا لمیهیئتا ضایجذبشکلازدانشگاهساختارپووه ،
گگونهکهدهدمینشاندانشجوییروزمرمزندگیرواب همچنین،کند.بررسیدانشگاهانقالبیگفتمانپودوتاردرراسیاسی
ایممواجهسیاسیموقعیتازشکلیبابنابراینشود؛میکشیدهگال بهدانشجویانتوس دانشگاهدرفرهنگیگذاریسیاست

برتمرکزمسئلۀهمچناناماکنیم.میمشاهدهراآنهایل گاوفرهنگیمهندسیسیاستاثراتپووه جایهردرکه
است.نبودهحاضرپووه اهدافجزءسیاسیکن وسیاسیموقعیتباروشدنروبهتجربۀ
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لۀ ترس از موقعیت مسئ

 سیاسی در دانشگاه

1کند.همچنین،محمدیدانشگاهتوجهداردومسئلۀنیرویبسیجدردانشگاهرابررسیمی
گیریشیومتحلیلگفتماندرپیبررسیجنگب دانشگجوییایگراندرکار(نیزبابه1007)

جامعۀپساانقالبیایراناست.
مشده،همچناناینمسئلهباقیاستکهموقعیتسیاسگیدرهایانجابراساسپووه 

شناسیمتفاوتینیازداردوآنشود.بررسیگنینموضو یبهروشدانشگاهگگونهتجربهمی
شناختیکیفیدرپارادایممطالعاتفرهنگگیبگرایدرکموجودیگتسگوژگیاستفادهازروش

ایازموقعیگتۀحاضگربررسگیجنبگهسیاسیدردانشگاهاست؛بنابراین،هدفاصلیمقالگ
شودوآنمسئلۀترساست.رومیسیاسیدردانشگاهاستکهسوژمسیاسیباآنروبه

دانیم.موقعیگتایاز واملوروابگ مختلگفبگینآنهگامگیماموقعیتسیاسیراشبکه
،امگورهاهایگفتگاری،برنامگهها،کن ایازرواب بین واطف،کن سیاسیحاصلشبکه

هایسیاسی،پوسگترها،نشگریات،وتابلوهگایا النگاتسیاسگیها،تشکلاداری،مناسبت
است.موقعیتسیاسیحاصلپیوند واملمختلفیادشدهاستکهدانشجویاندانشگاهبگا

شوند.هرگنداینمسئلهوجودداردکهدرجۀرومیهایمختلفروبههرکدامازآنهابهشکل
هامتفاوتاسگت.بگرایملگال،شگدتعیتسیاسیدرهرکدامازوضعیتشدتتجربۀموق

هایسیاسگیورویاروییباموقعیتسیاسیدرقالبایستادنجلویتابلویا الناتتشگکل
هاوتجربگۀموقعیگتسیاسگیخواندنمطالبآنهانسبتبهشدتفعالیتسیاسیدرتشکل

ایازوقعیگتسیاسگیدردانشگگاهمجمو گهبرخاستهازآنبسیارمتفاوتاسگت.بنگابراین،م
هاومشگکالتسیاسگیبرخاسگتهازگیریرواب استکگهویوگگیآنهگابگامسگائل،تصگمیم

،8911یابد.باتوجهبهموقعیتزمانینگگارشمقالگهکگهبعگدازرخگدادحکومتپیوندمی
شگاهمنجرشدوترشدنجودانتنظیمشدهاستموجبرخوردهابادانشجویانبههرگهامنیتی

هانسبتبگهموقعیگتهاوتندروییهایسیاسیدامنزد.درگیرهایفعالیتبهافزای هزینه
توانگگد واقگگبجگگدیماننگگدتهدیگگدآینگگدمشگگغلیو گگدمتحصگگیلسیاسگگیدردانشگگگاهمی

هگابگهفرزنگدانودانشگجویانبگهدانشجویانرابههمراهداشتهباشد.بههمینسبب،خانواده
دهنگدوموقعیگتدیگرمدامپیرامونمخاطراترویاروییباموقعیتسیاسگیهشگدارمیهم

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
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سیاسیبهیکفوبیاتبدیلشدهاست.درنتیجگه،درمقالگۀحاضگربگهدنبگالپاسگخبگهایگن
شگود؟هاهستیمکهترسازموقعیتسیاسگیگگونگهتوسگ دانشگجویانتجربگهمیپرس 
درجگگۀبگگاالییازشگگدتموقعیگگتسیاسگگی،ماننگگدهایسیاسگگیبگگرایدرگیرشگگدنبگگاسگگوژه

اند؟هایسیاسی،گگونهباترسمواجهشدههایسیاسییا ضویتفعالدرتشکلا تراض
 

 . روش پژوهش 2

،درپووه حاضرسهدانشگاهامیرکبیر،دانشکدم لوماجتما یدانشگاه المهطباطبایی
بگرتنگو رشگتهدارایسهدانشگاه الوهبررسیشد.اینودانشکدمپزشکیدانشگاهتهران

ۀ میگ بگاهگابگهشگکلمصگاحبآوریدادهبلندفعالیتسیاسیاست.شگیومجمگنسابقۀ
ازدانشگجو،شاهدممیدانیبودهاست.باپنجگاههمراهمدانشجویانسیاسیوغیرسیاسیبه
دانشگگاهوفعالسیاسیدرحیاطهابادانشجویانغیرهردوجنس،مصاحبهشد.مصاحبه

افگزاردرنگرمها.مصگاحبهسیاسیدردفترآنگانانجگامشگدهایبادانشجویان ضوتشکل
گذاریبازسهمحوربامرکزیتتگرسبگهوایووکدگذاریبازشد.بعدازکدتحلیلکیفیان

گذارازترس.آمد:الف(ترسوخانواده؛ب(ترسوآینده؛وج(دست


 مورد مصاحبههای  (. تشکل2جدول شمارۀ )

 لوماجتما یدانشکدمدانشکدمپزشکیدانشگاهتهراندانشگاهامیرکبیر
دفترتحکیموحدتدانشگاه المهطباطبایی

کاریحافظهمباگرای  انجمنفرهنگوسیاست
طلبی()گرای اصالح

انجمناسالمیباگرای 
طلبیاصالح

شده(انجمناسالمی)منحل
طلبیباگرای اصالح

انجمنمجمناسالمی
طلبی()گرای اصالح

بسیجدانشجویی)خواهرانو
برادران(

بسیجدانشجویی)خواهرانو
برادران(

خواه)گرای انجمنترقی
طلبی(اصالح

بسیجدانشجویی
)خواهرانوبرادران(

انجمناسالمیباگرای 
کاریمحافظه
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 سیاسی در دانشگاه

دانشجویاناستوبراساسآنهاروایتیازمسئلۀهایخودقولگرفتهازنقلهابرتحلیل
،صگداییبگهدسگتآمگدهاسگت.درواقگنترسبرخاستهازرویاروییباموقعیتسیاسگ

دادهدانشجویانخودبخشیازبدنۀتحلیلاستوتوس پووهشگرباادبیاتنظریپیونگد
تنظگریهباادبیگا،گزارشحاضرپیوندیبینادبیاتتجربۀزیستشود.به بارتدیگرمی

شدهایازرواب درهمتنیدهاندوبرشبکهدرهمآمیختهبایکدیگراست،بههمینسببآنها
و،شود)گومز،پویگورتمیگفته«تحلیلارتباطانتقادی»یومشداللتدارد.بهاینراهبرد

(.1،1088فلچا
و،انجامشگده8935ماهازمهرتااسفندگفتنیاستکهپووه حاضربهمدتش 
آذر،دانشگگاهبگوده81هایسیاسگی،ماننگددراینزمینهپووهشگرشاهدبرگزاریمراسگم

هاازآوردنمشخصگاتاست.همچنین،بگاتوجگهبگهاهمیگتموضگو وتعگدادمصگاحبه
هایسیاسگیشوندگانخودداریشده،اما ضویتسیاسگیآنگاندرنگو تشگکلمصاحبه

گرابررسیولطلبواصوست.دانشجویانازدوطیفاصالحدانشجوییمشخصشدها
اند.اندفق باذکردانشجوونامدانشگاهمشخصشدهسیاسیدانشجویانیکهغیرفعال

 

 چارچوب نظری .3

گیریسوژگیاست.سوژگیرادرمفهگومدلگوزیآنمطالعۀاحساساتبخشیازجنبۀشکل
ایم.احساساتمحلدرکجهانورخگدادهاینظرگرفتهبیرونبهدروندر2یعنیتاخوردگی
شگودحاصگلرویگارویی(.بنابراین،آنچهازمفهومترسیادمی3،8313،11آناست)دلوز

کندودرقالبرخگداددراحساسگاتاودرکسوژهباموقعیتیاستکهامنیتاوراتهدیدمی
(ووضعیتابهامراکه4،1003،888دیوریزد)بهممیشود،زیرارخدادنظمموجودرابهمی

ریختننظم،احساسناامنیوهمکند.بنابراین،بهشود،ایجادمیبهاحساسناامنیمنجرمی
شود.آمیزشدنموقعیتسیاسیمنجرمیمحافظتازنظمدررخدادبهمسئله

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
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نتولیگدلایجادنظگموازپگیآ(،موقعیتسیاسیحاص1080،18)1بهتعبیررانسیر
رسیدننظراتمختلفاستتاموقعیتمساویدرظهورریختگیبرایایجادامکانبههمبه

قعیگتگرخۀسیاستایجادشود.امااگرگفتمگانسیاسگیحگاکمنتوانگداجگازمایجگادمو
تغییگراتفرهنگگیهایجدیدرابدهگد،یگادربرابگرامکانبروزایدهملابۀریختگیبههمبه

نتیجگه،رژیگمشگود.درتوموقعیتترسایجادمیناگزیرسیاستوحشبهایستادگیکند،
دهدکگهآنقگدردرگنبگرمایازموقعیتسوژگیراشکلمیاحساساتناشیازترسگونه

ومراقبگتازنتیجه،تأمینامنیتتخلفوجرمقرارگرفتهاستکهدرهایقرمزهایمرزلبه
(.2،1001،111)گلینوسواستراویسکیشودمیتبدیلبهاولویتخودبرایسوژه

هایجدیگدبگدانیمآنچگهدر،درجاییکهبایدسیاسترابستربگروزایگدههبیاندیگرب
روزمرهقرارشوددربرابرجریانوحیاتقدرتدرزندگیقالبقدرتبرترحکومتیادمی

درپگی 4«قدرتبر»ل،جریانقدرتازطرفگفتمانبهشک3گیرد.براساسمافزولیمی
درپی5«قدرتبه»روزمرهاستوازآنطرف،جریانیازپاییندرمفهومتسل برزندگی
بگهارادممعطگوفبگهکنتگرلو«قدرتبر(.»1008،105) وتغییراست،حرکت،جریان

«قگدرتبگه»،ارادممعطوفبهحرکتوتغییگراسگت.«قدرتبه»داردواشارهساماندهی
استکگهروزمرههایسیاسیازطرفکنشگرانزندگیکن هاوخردهموقعیتخردههمان
دهد.درنتیجۀبرخوردایندونو قدرتاستکهترسهایگفتمانراا واجوتغییرمیدال

لشگودآنگگاهانفعگاتبگدیلبهفوبیگاشود.امااگرشدتترسدهمیازموقعیتسیاسیزایی
آید.کنندمرویاروییباقدرتحاکمیتاستبهوجودمیچهتدا یسیاسیوگریزازهرآن

ایایپیچیدهودرشبکهبرایناساس،تجربۀاحساسترسدرمیاندانشجویانمسئله
آمیختگینیروهایمختلفاست.پدیدمتگرسازگیردکهحاصلازدرهمب قرارمیازروا

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
 

 
و()پویسانسصورتبهفرانسهزباندرکهداردوجودقدرتازمفهومدومافزولیاندیشۀدر:.3

)سوبرینهو،«برقدرت»مفهومبهرادوموایمکردهترجمه«بهقدرت»بهرااولمفهومماشود.میبیان()پووآق
راهاارزشکهاجتما یپویایحیاتهمانیاداندمیاجتما درونیقدرتبامعادلار«بهقدرت»مافزولی(.1008،810
دارد.دولتاقتصادیوسیاسیقدرتبهاشاره«برقدرت»و(8338،7)مافزولی،سازدمی
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 سیاسی در دانشگاه

هایواده،دانشگجویان،دانشگگاه،تشگکلموقعیتسیاسیرابایددربستریازروابگ خگان
ورآنهگادرهگایتگاریخیدرنظگرگرفگتکگهتبلگسیاسی،برخوردهایحکگومتیوبزنگاه

شود.بنگابراین،درادامگهوترستجربهمی،صورتهیجان،تردیداحساساتدانشجویانبه
ایازرواب خواهیمپرداخت.بهبررسیاحساسترسدرگنینشبکه

 خانواده الف( ترس و

،نگو یازتگرسهمگراهاسگت.بگهبیگاندیگگرهایسیاسیدانشجوییباشرکتدرتشکل
هایسیاسیبایدبگافوبیگایموقعیگتسیاسگیهایتشکلدانشجوبرایشرکتدرفعالیت

سببهاییکهبراینزدیکانبهواتفاقبودنرادوستان،خانوادهروشود.ترسازسیاسیرویا
دهند.استگسترشمیافتادههایسیاسیفعالیت

معناباشه،حتیاالنکهخیلیهابیشایدحضوردرانجمنهمبرایخیلیازبچه
ترسندازجلویدربردشن....انگارکههرکیبیگادهامیهمآرومه،بازمخیلی

 لومپزشکیتقریبا گیره.یعنیبااونکهتویدانشکدمتویانجمن ستارهکهاصگال 
کسگیمشگکلیبگراشودنداره....بهخاطرصرف ضویتدرانجمنتاحاالوج

هاوجگوددارهکگهب!ولیهمچنانایگنتصگوردرخیلگیازبچگهایجادنکردن.خ
کننگد.ایگنذهنیگتکلفتگیبگراشدرسگتمیپرونگدمهرکیمیرهتویانجمنیک

طرفبشگه...برکنیمکهاینذهنیتهمتالشمیکهوجودداره.ماخیلیهاشتباهی
ِیاینجریانگاطگفتکهمیریقامنخودمیادمهستکهمیومدمدانشگاهباباممی

وبراتدردسردرسگتهگفتحواستروجمنکناونجاسیاسیِنشیا،...باباممی
.پزشکیدانشگاهتهران() ضوانجمناسالمیدانشکدممیشه

هاقابگلتادنامنیتاوبرایخانوادهافخطردارشدندانشجویسیاسیوبهسابقهترساز
تهدیگد،بگرایآینگدمۀپیشرفتبگهنقطگۀخواهندکهدانشگاهازنقطهضمنیستوآناننمی
فرزندانشان،تبدیلشود:

یکمقدارفکرمی ۀخصگو فعالیگتسیاسگیهزینگهابهکنمتویایگنسگالکال 
حساسیتروشزیاده جوربهخگاطرهمگینیگهکنم.منفکرمیبیشتریدارهوکال 

.سازی(داروبیمیاواهمهوجودداره) ضوانجمناسالمیدانشکدم
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هایموقعیتسیاسی،ناشگیرویفعالیتسیاسی،درقالبیکیازمصداقحساسیت
گیرد.ازذهنیتیاستکهسیاسترا املتهدیدپیشرفتدانشجودرنظرمی

،8911رخگدادبعگدازهگاآندرخانوادهشدنموقعیتسیاسیباتگرسوبگروزآمیخته
تریبهخودگرفت:شکلپیچیده

،ایگگنترس11خصگگو بعگگدازبه زدگگگِیتگگویجامعگگهوجگگودداره،یعنگگیمگگلال 
کارهگارومحافظگهاینبا ثمیشهکگهخانوادهب،دانشجوهاییکههزینهدادن،خ

ضگوانجمگناسگالمی) نگریندنبالکگارسیاسگینگنرفتیهامیکنه.بهبچهمی
.دانشکدمپزشکیدانشگاهتهران(

بگهو برخگوردبگامعترضگان،،وبازخوردهاییازنگاینرخدادسیاسیبههمینسبب،
هارانسبتبهفعالیتسیاسیفرزندانشانحساسکرد:شدکهخانوادهتبدیلمحرکی

ترهگایبزرگ نوانکننگدمگابگهنگاممیهامیاندانشگاهثبتمنهرسالکهورودی
گنکهآره!مابهکنیم؛همشونبهمنمیدانشگاهمیریمباپدرومادرهاصحبتمی

واردکارایجنبینشو،بروفق سرکالسگتد بچه وررسگتهامونگفتیمکهاصال 
هاهمتویجذبشونهایدانشگاهبخونوبیاخونه....جوریمیشهکهاالنتشکل

.یموحدت() ضودفترتحکشکلدارنم
هاقرارهایتشکلهادربرابردغدغههایخانوادهاینمسئلهموجبشدهاستتادغدغه

ایمشگترک،بگاگیردوجریانجذبنیرووتشکیلجمعی،باهدفایجادحگسودغدغگه
واقگن،درخگارجاز،قسمتیازسیاستدردانشگگاه،درروشود.بنابراینمواننجدیروبه

گاهیکگهازموقعیگتسیاسگیبههادهد.خانوادههارخمیرخانوادههاوددانشگاه واسطۀآ
شوند:شیو ترسسیاسیمیکنندموجبمیبرایدانشجویانایجاد

اردایگنکگار،مگیگنآدمگاییکگهوهشونپدرمادرااالندهۀپنجاهیاگهلزندگی
اهفشگارآوردنگآوردنیاازایرانفگرارکگردنیگاتگویدانشگشدنسراززنداندر

مسئلهترین.االنمهمنستنشغلپیداکنن.نتوبهشوننذاشتنادامۀتحصیلبدن
هاییگکتگادهشگو،کگردمرتبگهرونگگاهمی.وقتگی لگومانسگانیههمینشگغل

هایبرتگربگودنیعنگیهگمنصفشونزندانبودن،زنداناوینبگودن.دیگگهرتبگه
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 سیاسی در دانشگاه

سگرازاالن...کگردن.شگونرومیهمفعالیگتسیاسگیدنخوندرسشونرومی
همونجگورشونتباهشد.اگربخواهیمجدیکارکنیمکهزنداندرآوردنوزندگی
اینگداره.ازکشورفرارکنگه.آینگدههمیارهیااینکهمجبورکهگفتمسراززنداندر

.درواقن)دانشجویدانشگاهامیرکبیر(هآیندشسیاه
اندوآنرابگهفرزنگدانخگودتجربهشگدهسیروزکشورباهایسیادرجریانهاخانواده
کنند:دهندودانشگاهرافق درحدیادگیری لمتوصیهمیانتقالمی

گفتن واقبکهخبیکمداره،یکیهممیلخونوادهبوددیگهکهقاطینشگو،مگی
.برووبیا)دانشجویدانشکدم لوماجتما ی المهطباطبایی(

ستاندرآنفق ضرراسگت.دانندکهبدهوبموقعیتسیاسیراوضعیتیمیهاخانواده
بودنکن سیاسیوامرسیاسیبرایدانشجوفق ایجادمخاطرهاست:حاصلبی

دیدخانوادهبیشتراینبودکهجاییخودتروخرجنکنکهبعدهابهضررتبشگه
.نشگاهامیرکبیر(وحسرتاستفادهازاونزمانروبخوری) ضوبسیجدا

شمردنزماندانشجوییوتبگدیلآنبگهمگوقعیتیبگرایپیشگرفتراغنیمتهاخانواده
ایکهکمتربرایخوددانشجودغدغهاست.محاسبۀزمگانمفیگد،کنند.مسئلهمحاسبهمی

ازجانبخانواده،یعنیمدتزماندانشگاهبایدصگرفآمگوختنمهگارتودانگ شگودو
 املیمزاحمبرایتمرکزذهگندانشگجواسگت.پگس،گگگونگیصگرفموقعیتسیاسی

هاودانشجویانسیاسیبینخانواده،گیردآنهمزمانیکهمعنایسیاسیبهخودمی،زمان
کند:فاصلهایجادمی

هایمنهستند....االنکهمگیگمجگزوخانوادهخیلیمخالفایننو ازفعالیت
بگرایگگیانجمناسالمیهستماونقدرب دشونمیاد، صبانیمیشگنکگهاصگال 

گذاریبرایاینکارا.هم خودترومشغولکردی.خیلیبیزارنگدوقتترومی
.ازاینکارایمن) ضودفترتحکیموحدت(

هاگگوشگیریسوژمسیاسیدردانشگاهقراردارند.خانوادههادربرابرمسیرشکلخانواده
هنبایدکارسیاسیکنندیاحرفسیاسیبزنند.آنانازدانشگجویانکنندکدانشجویانراپرمی

خواهندتادردانشگاهاحساساتخودرادربرابرموقعیتسیاسیمدیریتکننگدومراقگبمی
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هایسیاسیدانشگگاهنشگاندادهاسگتکگههایفعالدرموقعیتباشند،زیراتاریخچۀسوژه
انشگاهراازسکویپرشبهنقطۀسگقوطدانشگجویانتواندددرگیرشدنباموقعیتسیاسیمی

هگاهاامریپسندیدهنیست.خانوادهبدلکند.وجودموقعیتسیاسیدردانشگاهبرایخانواده
زداییدرزداییکنند.امابایددرنظرداشتکهاینسیاسگتکنندازدانشگاهسیاستسعیمی

داییدررابطهباسیاستینیسگتکگهبسگیجیگازشود.اینسیاستکدامرابطهبهکارگرفتهمی
هگایکنند،زیراورودبهبسیجوانجمنکاریدنبالمیهایاسالمیباگرای محافظهانجمن

با قایدمگذهبیوایگدئولوژیدینگیهمگراهاسگتواسالمیباگرای محافظه کاریمعموال 
شود،پگسگراییدرحکومتیادمیملابۀبدنۀاصولکاربههایدینیومحافظهگونازتشکل
هگایماند.ترسازموقعیتسیاسیشگاملگرای هاجایترسفراوانباقینمیبرایخانواده
است.طلبونقادانهخواه،رادیکال،اصالحفکریتحول

خواهانهیاهایتحولبنابراین،وجودافرادیازا ضایخانوادهیاآشنایانکهدرموقعیت
ودگگار گواقبیماننگدمحرومیگتشگغلی،موقعیتسیاسیدردانشگاهدرگیگررادیکالبا
دهکهدانشجوهستند،بهالگوییبرایدیگرا ضایخانواملابۀاندبه،یازندانشدهتحصیلی
:روندشمارمی

بیشتربهخاطرترسازضررش.گونضررشرودیدم....تویخگانوادمبگودن.
ربگود.دانشگجوییبگودهکگهدوسگالزنگدانبگودهترسازضررنبود،خودضگر

.)دانشجویدانشکدمپزشکیدانشگاهتهران(
خگودهادسگتبگهالگگوبرداریبزننگدوازفرزنگدشودتاخانوادهاینمسئلهسببمی

هایسیاسینشوند،زیراممکناست واقبیکهبگرایوجهواردموقعیتهیچبخواهندکهبه
ازموقعیتسیاسیهاستبرایآنانهمرخدهد.پس،القایترسدوستیاآشناپی آمد
شگوندایگنشودتادانشجویانیکهباذهنیتترسوارددانشگگاهمیدردانشگاهموجبمی

دغدغهرابهدیگردوستانانتقالدهند:
شدن.اینقدمگوشمپربودکهیکترسیدمازقاطیاولدانشجوییمبود.خیلیمی

یاسگگینکنگگی،یگگکموقگگنحرفگگینزنگگی....ازخگگانواده،دوسگگتانموقگگنکگگارس
.پزشکیدانشگاهتهران(م)دانشجویدانشکد
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شگودوایگندوسگتانهسگتندکگهدرنقگ هگاتمگاممیامادردانشگاه،نقگ خانواده
کنندوبههمگدیگرخطگررویگاروییبگاموقعیگتسیاسگیراها ملمینمایندگانخانواده

کنند.گوشزدمی
بههرکیمی معموال  سیاسیِترسید،میگفتممیملال  .منخگودمهگفتانجمنکال 

زنی،رااینحرفرومیبرخوردینداشتمولیحرفیکهکسیبهمگفتوگفتمگ
یگکذرهآدمبگااسگتعدادوهکهاگرببیننجوریِگفتاونجایه بگاپتانسگیلیتوملال 

وبیرونکشیدنازاونجگاجذبمیشییااونکنن.حاالیاخودتهستیجذبتمی
.سختمیشه)دانشجویدانشگاهامیرکبیر(

شود،احساساتدانشجویانمملوازگوشزدهایباالدیدهمیقولطورکهدرنقلهمان
دانشگجویانیکگهازدرگیگریبگاموقعیگتونمونه،آوریاستکهازخانواده،دوستانترس

هایسیاسیمحلیمناسبودهاست.برایدانشجویانتشکلاند،برآمسیاسیآسیبدیده
هگاراشگودکگهذهنمیمگوقعیتیدیگدهۀملابگهایسیاسیبهآید.تشکلامنبهحسابنمی

کند.نگرانیوترسنهفتهدرهایسیاسیوجناحیبدلمیربایدودانشجویانرابهآدممی
یابگد.هگاانتقگالمیاسگتکگهبگهخانوادههگایینگرانیدهندمنشگانهایایندانشجوگفته

هایسیاسیبایدبهوضعیتیاشارهکنیمکهدرآندانشجویانوقتیجذبتشکلهمچنین،
شگدنبگاموقعیگتترسازتنیدهد.ننداردیگرراهرهاییافتندوشوندانگاردرآنگیرمیمی

شود:قولمشخصمیدرایننقل«شدنطیترسازقا»سیاسیبامفهوم
بینم،سگالبعگدمکگهنگاهکنیداالنمنترمپنجموسهسالهدانشگاهمولیمگی
کاملفرقمی کنه.تغییرکرده.نگگاهواردشدنودوسالبعدمکهواردشدناصال 

خگوامخوایمبدیمدستیکنفگرمیگگهنگهمگننمیکنیدمامجلۀاجتما یمی
ت وشحرفسیاسیزدهنشده؛ولگیمیگگهقاطیشم.میگیمبابااجتما ِیه؛اصال 

.خوامقاطیشم) ضوانجمنفرهنگوسیاستدانشگاهامیرکبیر(مننمی
هازد.شدننبایدقاطیشدوحتینبایددستبگهنشگریاتتشگکلبرایجلوگیریازجذب

سوژمایازموقعیتسیاسیازدانشجویانشدنیاهرآنچهنشانهبنابراین، دمتمایلبرایقاطی
ایکهبهدنبالحفظبقاومراقبتازجایگاهوآرام خوی است:سازد،سوژهگریزانرامی
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مانشگریهمی فروشگیم،طگرفردمیشگهاونسرکوِببا ثمیشهطرفبترسه.ملال 
کنهاگگربخگرهبهگ میگهنشریتونسیاسِیه،میگیمآره!طرفردمیشهاحساسمی

طرفنمیحکمسیاسیمیدن....بفهمن گیگره،ردمیشگه....نشریهسیاسِیهاصال 
دیالوگبرقرارکنی.مللیکمرزمی مونهکهاگرمنباتگوحگرفواینمیسه.اصال 

) ضوانجمنترقی .خواهدانشگاهامیرکبیر(بزنمبازداشتمیشم،ملال 
آنازنشگدنبگافهمگدوبگرایمواجگهلسگرکوبرامیگریزان مگمبرایناساس،سوژ

استکهنشینیموقعیتسیاسیوسرکوبدومعادلهکند.همسیاستدردانشگاهدوریمی
شود:استوبهدانشجویانمنتقلمیفرضمسلمبدلشدهبهپی هاخانوادهۀدرتجرب

هایسیاسگیشگرکتکگنم،منخودمبهشخصهخیلیدوستدارمتویفعالیت
فق شنیدمهیچینگید،ساکتباشید،ایناتفاقاماازوقتیکهاومدیمدانشگاه

براتونمیفتهاوناتفاقبراتونمیفته...ازخگانوادهشگنیدم)دانشگجویدانشگکده
. لوماجتما یدانشگاه المهطباطبایی(

سوژمگریزاننتیجۀتجربۀسرکوبوترساستکهبهاومنتقلشدهاست.دانشجوخگود
ایمیاناحساسیامیگلبگهکگن رونشود.دوگانهعیتسیاسیروبهکندتاباموقراکنترلمی

بارهوقتیازدانشجوییپرسگیدهسیاسیدربرابر قالنیتمراقبتازخودحاکماست.دراین
گوید:شدکهتااکنونآیاتمایلداشتهاستکهکن ا تراضیانجامدهددرپاسخمی

گمبهخاطربهیچینمیه،ولیخزوردونموقتیکهحرفیسرکالسمیشهومی
هماینکهیکوقتاتفاقینیفتهبرام،یکوقتیکانگیبهمنزنند.بهخاطرهمین

 لگومه)دانشگجویدانشگکدمکردنبرامبهتگرموسکوتگیزینگفتم.سکوتکرد
.(طباطباییاجتما یدانشگاه المه

شگاملآنجملگۀ،بیگانیدیگگریگابگهاسیدردانشگاهآبستنرخداداسگتموقعیتسی
د،اماامکانوقگو آنکنسیاسیخبرنمیۀ.حادث«کندحادثهخبرنمی»مشهوریاستکه

دارندوحذرمییکدیگرراازرویاروییباآنبرنتیجهخانوادهودانشجویانمدامرود؛درمی
انراتحگتکنند،زیراموقعیتسیاسگیآینگدمآنگازتماسباموقعیتسیاسیخودداریمی

 برد.دهدوبه بارتیامنیتآنراازبینمیتأثیرقرارمی
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 ب( ترس و امنیت آینده

هگاازموقعیگتسیاسگیدردانشگگاهگیسگت؟درایگران،راستی، لتواقعیترسخانوادهبه
هگایتوانبگهموقعیتدانشگاههمانندسکویپرتابیتلقیشدهکهباورودبهآنوتحصیلمی

ایگنمسگئله1گراییاسبدستپیداکرد.هرگنددرسالیاناخیگروبگارشگدمگدرکشغلیمن
رنگشدهاست،امادانشگاهارتباطیمستقیمبگاآینگدمشگغلیدانشگجویاندارد.ولگیدرکم

دانشگاهموقعیتسیاسیهموارهتهدیدیبرایموفقیتشغلیدانشجویانبودهاست.
بینن،آینگدمنوفعالیگتبکگننآسگیبمگیخداهااگر ضوانجمنیگیگزیبشگبنده

درحینتحصیلهگمآسگیبمگیشغلی بینن.شونمشکلمیشهبراشونویاحتیکال 
کنن....شایدمیکگیکننوخیلی لنیگیزنمییکمقدارگراغخاموشحرکتمی

لهرحادیگرازدالیلبرگردهبهرشتۀاینها.گونرشتۀاینها لومانسگانیه....خگببگه
های لومانسانیبازارکارآنچنانیندارندیابایدجذبکارهایدولتگیبشگنیگارشته
هرحالخودشونفعالیتکنن....بهنظرمدودوتاگهارتاکردنپی خودشگونکگهبه

آقا!اگرمایکپروندمسیاهیداشتهباشیمویکمشکلیبرایمابگهوجگودبیگاد، ملال 
گیتعلی بخوریم،زندانیبش کارمییم،ملال  خوایمبکنیم؟آیندمونروبایستیمگلال 

کنماینمتگأثیرگذاشگتهروشگونهایخودمونبکنیم.فکرمیهاوایدهفدایاینآرمان
.)دانشجویفعالسیاسیدانشکدم لوماجتما یدانشگاه المهطباطبایی(

هاینشگدندرتشگکلطیوقابنابراین،آیندهوترسازآیندهباترسازموقعیتسیاسی
ایکهبایدازآندربرابرموقعیتسیاسیمحافظتکرد.سیاسیروابطیتگاتنگدارد.آینده

تواندبهتشکیلپروندمسیاسگیبگرایمیآنۀکن سیاسیباهیجانیهمراهاستکهتجرب
دانشجوتبدیلشود:

گننرواونجا،سیاسی...میبینهمیگهدانشگاهامیرکبیرمعروفهتوکارایهرکیمی
.خیلیدوروبِرسیاستنرو)دانشجویدانشگاهامیرکبیر(

دردانشگاهموقعیتسیاسیبهفعالیتسیاسیمحدودنیست.بلکهموقعیگتسیاسگی
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 

:1/1/35مراجعهتاریخشگاه،دانشدندونالدیزهمك(،8/80/38)کاظمی باسبهکنیدرجو بارهایندر.1
  

http://www.cgie.org.ir/fa/news/83994
http://www.cgie.org.ir/fa/news/83994
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برایدانشجوبهوضعیتیتبدیلشدهاستکهبایدازآیندمخوددربرابرآنمحافظتکنگد.
درتحکومتاسگتشدنبهحوزمقسیاسیکهمعادلبانزدیکموقعیتهرگونهنزدیکیبه

دهندهاست:برایدانشجوهشدار
خگوایواردمرحلگۀدانشگاهیکواحدیدارهبهاسمگزین ،اونباال،کهوقتیمی

تگکایگنمگواردتگأثیرداره؛شگماتگالشکگردیرسگیدیتگویایگنبعدبشیتک
ایبگگندیگگهواسگۀهمچگینمسگئلهدانشگاهیکهبهتریندانشگگاهایرانگه،بعگد

منطقگینیسگت....جگاییکگهمگادرسنمی تونیدرسبخونی؛برایمگناصگال 
تونهتأثیرداشتهباشگه.تگویادامگۀخونیمخیلینظارتروِشه،خیلینکاتمیمی

یادگگرفتیمروندتحصیلوحاالروالکارکردندرموقعیت هایشغلیآینده.نتیجتا 
هایخودمونحاالیکورودیباالترجزورودیاونجاییکهمیشهبهدردانشگاهتا

انگدتگویتربیشترارتباطیبگاکسگینداشگتهباشگیم.گگونهمگهاینجورییاپایین
داروسازیدانشگاهتهران(.دانشگاه)دانشجویدانشکدم

استیهایشود،دربیرونوداخلدانشگاهواحدطورکهدرنقلقولباالدیدهمینهما
کهقراراستوضعیتسیاسیدانشجویانراارزیابیکند.گشمیسراسربینکههمهگیزرا

هگایموقعیگتسیاسگیخودرابگاقلمروبین،دانشجویانبایدفاصلۀزیرنظردارد.دراین
کنگدکگهدستگاهینظارتی مگلمیۀملابمراقبتازپیشرفتدرآیندهبهۀحفظکنند.مسئل

کند:رخودرادربرابرآنتنظیممیدانشجورفتا
واسهپیگداکردنکگار،اینگاییکگهکگارتوصیه اینکارارونکن؛بعدا  کردنکهملال 

خگواهسگازمیشگه) ضگوانجمگنترقیکنندبرایکگاردولتگیمشکلسیاسیمی
.دانشگاهامیرکبیر(

تردردانشگجوبیشگبیند.آرام خاطربنابرایندانشجوآرام وامنیت رادرخطرمی
کردنشغلمناسگباسگت.درایگنمیگانهگرگروتضمینامنیتبرایادامۀتحصیلوپیدا

 شود:رفتنآرام فکرمیدارکندموجبازبیننرواب راخدشه املخارجیکهای

فضاشخیلیفضگایآرامشگی ترجیحمیدیمکهیکآرامشیداشتهباشیم.کال  کال 
حراسگتیبشگی....نیست،یعنیاحتمالدا رهکهدانشجویسیاسیبشگییگامگلال 
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یکورودیگههریسِکبهنظرمبیشتر.یعنیممکنِ کارشناسیترونگیریوبری.ملال 
دوسگالزنگدانبگودسگرمی17 11شناسمکهکارشناسی روهنوزنگرفته.مگلال 

 .)دانشجویپزشکیدانشکدمپزشکیدانشگاهتهران(

کنگد.رنگگمیشگاه قالنیتمعطگوفبگههگدفراپریدردانمصائبموقعیتسیاس
مسیرواهدافخگوددرآینگدهدفگا ۀ قالنیتمعطوفبههدفدرصددآناستتاازادام

کهموقعیتسیاسیبرآناستواراستا تمادهاتوانبر قالیتمعطوفبهارزشکند؛نمی
کردودورنمایآیندهرابهآنسپرد:

خوامهفگتسگالونگیمدرسبخگونم،تدیگه،طرفمیادمیگهمنمیدورنماشهس
ها،مطمئنمنیستکهمنبیامحاالبرامپروندهدرسگتشگهونگذارنحاالاحتمالمیده

.منرزیدنسیبخونم) ضوانجمناسالمیدانشکدمپزشکیدانشگاهتهران(
کند.بایدآیندهراازکنترلمیدانشجویاندغدغۀمدیریتآیندهرادارند.آیندهزمانحالرا

هایسیاسیآیندمخگودراسببفعالیتاندکهبهنابودشدنحفظکرد،گوندانشجویانیبوده
تواندحالمیاند.دانشگاهوقتیقراراستآیندمشغلیدانشجوراتضمینکند،در ینتباهکرده

هگایتگرس بگورواینتضمینرابرایهمیشهسلبکندوآنوقتیاستکگهدانشگجوازدر
شدنباموقعیتسیاسیمعادلشدنباموقعیتسیاسیراپیداکند.بنابراین،تنیدهدغدغۀتنیده

با بورازترسفداکردنآیندهدربرابرتجربۀزمانحالدرموقعیتسیاسیاست.
مراقبگتازۀشود.دغدغگرفتنزمانحالمیازبینموجبشدنباموقعیتسیاسیتنیده

توانگدشودتازمانحالمعنایخودراازدستبدهد.زمانحالدیگگرنمیآیندهسببمی
توانگدموقعیگتسگوژگیامورجدیدباشد.تجربۀکارهایمشترکسیاسیمیۀفضایتجرب

رود.زمگانتسوژگیدرنظامنظارتیآیندهازبینمگیجدیدیراایجادکند،امااینموقعی
نگو یخگالفآنافکند.سرریزشدنزمانآیندهدرزمانحالبهرزمانحالسایهمیآیندهب

1.شودشمردندم)زمانحال(یادمیغنیمتملابۀزآنبهگیزیاستکهدرفرهنگفارسیا
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

 

به1 سرنوشتتحصیلیخود کاریو آیندم مورد نگرانیدر از وقتیدانشجویان فعالیتسببمشغول. در هایسیاسیشدن
کهسرریزشدنزمانآیندهدردهدرزمانحالدرموقعیتسوژگیسیاسیاست.درحالیگویندنشانازسرریزشدنزمانآینمی

شمردندمبرایبزرگانکند.غنیمتشمردندمیادمیگیزیاستکهدرفرهنگفارسیازغنیمتنو یبرخالفآنزمانحالبه
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هایجدیگداسگت.امگا،درسویتجربگه،داشتننیرویجوانیورفتنبهشمردندمغنیمت
 هایجدیددردسترسنیست.اینجاگیزیبرایتجربه

تواندبهسیاستا تمادکندتابتواندجسارتبیان قایدرابیابگد.اودانشجودیگرنمی
هایانضباطیونهادهاینظارتیمسئولرفتارخوی اسگتوبایگدمراقگبدربرابرکمیته

ونهادهاینظارتیپویاییزمانحالدانشگجورا،.خانواده،زمانآیندهرفتارامروزشباشد
شودوسگعیتفاوتمیآیندهراداردوبهسیاستدرزمانحالبیۀکند.اودغدغتهدیدمی

شگودکگهبگارومیایروبگهکندازآنبگریزد.دانشجودرزمانحالبامسگائلسیاسگیمی
روروبهدهدباکمتریناصطکاکممکنباآند،اماترجیحمییاباوپیوندمیمروزمرزندگی

گگاهیازمدهنگدسکوتکندوایگنرفتگارقبگلازهرگیگزنشگانشودوبیشتردربرابرآن آ
اسگگت.بگگهبیگگانیدیگگگر،رهگگاکردنزمگگانحگگالوموجودیگگتهولنگگاکموقعیگگتسیاسگگی

آوردندسگتاملهباآنبگرایبهیتسیاسیومعکردنازآیندههمانندبرخوردباموقعمراقبت
شگودودرپیشرفتوآرام است.دراینمعنا،زمانحالبهموقعیگتسیاسگیتسگلیممی

شگود.امگا،درایگنبگین، وضاحساستضمینامنیتآیندهوموفقیتبهدانشجودادهمی
موقعیگتتگرس بگورومدهندوازدروازدانشجویانیوجوددارندکهتنبهاینمعاملهنمی

 کنند.سوژگیسیاسیراتجربهمی
 ج( گذار از دروازۀ ترس

بگهمگنالقگارسیدولگیشگایدهمیشگهخگانوادمترسگیرووقتبهذهنمنمیهیچ
کردمکهجاییروپیداکگنمکگهبخگواموقتبهاینفکرنمیکنند؛ولیمنهیچمی

کننگد...لقگامییکفعالیتسیاسیهمبکنمکهبترسم.اوناولیهمیشهترسروا
گونکارسیاسیاونقدرکارخاصیبهنظرنمیومدکهبخگواداتفگاقیواسگمبیفتگه

.) ضومجمناسالمیدانشگاهامیرکبیر(
                                                                                                                  

وترسازامنیتآیندهموقعیتمعاصربودندرکاریادبیاتفارسیبامستی،شوروجسارتبیانحقای همراهاستکهمحافظه
دهد:بودنوجسارتفوبیانگریرانشانمیبرد.درزیرابیاتیازحافظوسعدیمنظوردرزمانحالزمانحالراازبینمی

)حافظ(نآرگانیبهمگگ امگاخگگیازدیوانقضردامفکنگگرتامروزبهفگا شگساقی
وشیگفوخگگرادر،بهلطگگبگوی،ایبتگگارهسگهامکانگفتگگونتکگگکن
)سعدی(یگگشگاندرکگگرورتزبگگمضگگهحکگبلسررسدگگکاجگگرداکهپیگگهفگک
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تگرینتحگوالتیاسگتکگههایدانشجوییازمهمگذارازدروازمترسورسیدنبهتشکل
ختنبگگهآنبگگرایروشگگدنبگگاموقعیگگتسیاسگگیوپگگرداکنگگد.روبهسگگوژمسیاسگگیتجربگگهمی

ایهایترسورسیدنبهنقطگهدهد.گذارازدروازههاییمختلفرخمیدانشجویانبهشکل
تریننکگاتیاسگتکگهسگوژمسیاسگیکندازمهمکهسوژهتصویریدیگرازهویت پیدامی

گیریسوژمسیاسینق ترین املیکهدرشکلکند.درحقیقت،مهماحساسودریافتمی
سگویدروازمتگرسملابۀدنیایآنکند بورازدروازمترساست.موقعیتسیاسیبهیبازیم

رواستکهالزمۀرسیدنبهآن بورازدروازمترساست.بنابراین،مگابگادانشگجویانیروبگه
شگوند.کنندودرگگامبعگدیواردآنمیشویمکهترسازموقعیتسیاسیرااحساسمیمی

بایدازاینمرحله بورکندتابتواندبهمرحلۀبعدیبرسد.شگاهسوژمسیاسیدردان
گراوامابایدتوجهکردکهتجربۀمواجههباتگرسو بگورازآندربگیندانشگجویاناصگول
طلببسیارمتفگاوتاسگت.دانشگجویانمتعلگ بگهاردوگگاهاللهیبادانشجویاناصالححزب

اندوازحمایگتآنگانبرخوردارنگد،بگاایگنمینزدیککاریگونبهمواضنقدرترسمحافظه
اندهاییسیاسگیشونددارایآرمانترسمواجهنیستند.دانشجویانیکهوارداینطیففکریمی

خورند.اما،ازطرفیدیگر،باتوجهبگهجگدالکاریپیوندمیکهباقدرتسیاسیکالنمحافظه
بگاهایسیاسیاصالحدارد،تشکلطلبانوجودقدرتیکهدرحکومتبااصالح طلبمعمگوال 

بادانشگجویانیشگدههایانتخاباتیدگارفرازوفرودمیدوره شوند.برخوردهایامنیتیمعموال 
اند.خواهیبودهطلبیومتعل بهطیفگفتمانتحولاستکهدارایگرای اصالح

یکگردخگودرانسگبتبگهگوییمبایگدروبنابراین،وقتیازدانشجویسیاسیسخنمی
سیاسگیکگهبگامتقسیمسنتیقدرتکهدرحکومتوجودداردمشخصکنیم.وقتیسگوژ

مدارد،درواقگنسگوژدانشجواوراازکن سیاسگتبگازمگیمرواستوخانوادترسروبه
خگواهدورسیاسگیتحولمخواهیاست.پس،آنگانازسگوژسیاسیمتعل بهگفتمانتحول

ایاسگتکگهواردهسیاسیکهقراراستازترسگذارکنگدسگوژمتیجه،سوژنشوند.درمی
شود.خواهیمیخواهیوتحولطلبی،ترقیگفتماناصالح

حقیقت،موقعیگتیگککند،درهایترس بورمیوازهایکهازدربرایناساس،سوژه
گگاهیپیگخواهرالمسمسیاسیتحولسوژ کنگد.دامیونسبتبهشگرای وگگگونگیآنآ
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گاهیفراینگد بگورازدروازمشکل کنگدوبعگدازآنسگوژمپگذیرمیتگرسراامکانگیریآ
نقلمروموقعیتسیاسید وتکند.بهدروکوشدتادانشجویاندیگرراسیاسیمی

منخودمدرموردهزینهخیلیفکرکردم،اماوقتیبازداشتشدموتمومشگددیگگه
.بحلماینبودکهوقتیایناتفگاقافتگاددیگدمکگهخگوبترمشدماتفخیلیراحت اقا 

افتهواینکهاینقدربراتدغدغهبگودکگهکردیکهگهاتفاقیمیاینقدربهاینفکرمی
میشه؟مامانبابگاتگگیمیشگن؟همسگرمگگیمیشگهوقتگیمگنخوبحاالگی

تونسگتیمحگکبازداشتمیشم؟اماشد،اتفاقافتادوهیچیمنشدواینکگهخگودتم
خیلیبگهخودشگون بزنی،پستمومشدورفتحاال.پسمنمیگمآدماقبل اتفاقا 

کنند...وتووقتیکهمنتظرشیکهیکگیزیاتفاقبیفتهخیلیبیشتراذیتگتفکرمی
خودهایکترسبیافتهوتموممیشه.بهنظرمناکلربچهکنهتاوقتیکهاتفاقمیمی

افتگه؟توهمیدرستکردنازاینکهوای!حاالبرایماگهاتفگاقیمیدارن.یعنییک
 .)دانشجویفعالسیاسیدانشکدم لوماجتما یدانشگاه المهطباطبایی(

ایبهتوهمترسازموقعیگتسیاسگیدارد.موقعیگتسیاسگیماننگدایننقلقولاشاره
مشگناختازآنشگکلوپدیدریزدهافرومیکردنآنترسترسناکیاستکهبالمسشبح
گذردوشگناختسگازوکارآنهماننگدشدنباآنچهدرونموقعیتسیاسیمیگیرد.آشنامی

کند:بخشیاستکهامکانرویاروییباترسرابرایدانشجوفراهممینیرویرها
شماازهرکسکهبپرسید،گهخانواده،گهدوستانوگهاطرافیگان،همگۀکسگانیکگه

کنندفعالیتسیاسینکگن.مگنهگرروزکگههااولینگیزیکهمنعتمیکالسیهم
همکالسگیخونهمیامبیرونمادرممی هایخگودمگهکهنروسراغاینکگارا،یگامگلال 

افته.ولگیرویروپی بگیرنبدوناینکهبدونندارهگهاتفاقیمیترجیحمیدنمیانه
ترسگیم،نخیلیازمشکالتمااینهکهمیگمنبایدبترسی....بهنظرممنخودممی

نهایت یگکخطگاییازمگنسگرمی ترسیمواردمسائلسیاسیبشیم.گراحاالملال 
محکومممیمی ای.ولگیایگنکنهحبسیاتعلی یاهرگیزدیگگهزنهکهجامعهملال 

اییزهدیگهشدنهیاتعلی .یعنیگترسهوجودندارهدیگه....میگن اقبت یازندانی
.خواهدانشگاهامیرکبیر(بینندتوش) ضوانجمنترقیجزایننمی
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گیشودتاسگوژموجبمی«دادنتاوان»ۀآیدتجربمیهابرطورکهازایننقلقولمانه
دادندوبگارهبگهفضگایۀتگاوانسیاسیبگاتجربگمتریپیداکند.سوژسیاسیشکلمنسجم

هایبعدیکاستهشگود.بگهبارباهوشیاریتاازپرداختتاوانگردد،امااینسیاستبازمی
کاتالیزوری مگلۀملابسیاسیکهباموقعیتسیاسیتنیدهشدهاستبهمهمینسبب،سوژ

هگایوگوتگرسگگذرکننگد.ایگنکاتگالیزوردرگفتمکندتادیگردانشگجویانازدروازمی
جدیگدوآنگانکگهمشگتاقورودبگهایگندوستانهوانتقالتجربهبگرایدانشگجویانورودی

ترسگونازمکردهازدروازهایسیاسیگذرفتد.همچنین،سوژهاهاهستنداتفاقمیتشکل
گگگاهیدارنگگدحرکگگاتانتقگگادیصگگریح دهنگگدوبا گگثانجگگاممیتریرانگگو برخوردهگگاآ

شوند:هایسیاسیمیشدنهیجانولذتدرموقعیتبرانگیخته
هارودردانشگاهدیدمشگلوارمرونزدیگکاریکهبعضیاز کسباولینبمنخ

!انجمننبودخیسکنم. کسکسا یکهدرحصرهستندروزدندتویبرد.گفتما 
یگواشبگه!بعدیواشه ادیِهزدهاین کسرورویدیوارشحتی.بعددیدمنهگیز

ترسهسگت.گگرادیاالنممنطقیغلبهکردم.ولیتاحهاییکذرهغیراونترس
.خواهدانشگاهامیرکبیر(جمنترقینباشه؟) ضوان

متوانازآن بورکردوبگابعگدازآنسگوژغلبهبرترسمطل نیست،بلکهتاحدیمی
کندکهفضاهایظهورموقعیگتسیاسگیراخلگ وازکاتالیزوری ملمیۀملابسیاسیبه
د:کنزداییمیسیاسیدردانشگاهترسموقعیت

هگافگوتشگدهخداییکهتوییکیازخوابگاهمنیادمه،ترمیککهمااومدیمیکبنده
سگالبگاالییبودواونسالبچه جلگویکگردنمگلال تربگودنتحصگنمیهاییکهملال 

متگر500هاییکهاومدهبودیماونجایگکدانشکدش.ویادمهکهمنوورودیجدیدی
گرفگتایکهبینمونشگکلمیکردیمومکالمهنگاهمیاونورترازتحصنوایمیسادیم

حتگیگفتیمایناگقدرشجا نومااالنبریماونجااالنازمونفیلممیمی گیرنوبعدا 
خگوامبگگمازنطفگهواسهتحصیِلاینگهارسالممشکلپی میادوازاینحرفگا.می

.میرکبیر() ضومجمناسالمیدانشگاهاهمچینفکریتویهمههست
رفتم.در نوانتماشگاگیمگیشد.منفق بهتئاترهابرگزارمیمراسمیدریکیازآمفی
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رفتناونباالوگقدرشجا انهیکسگریازهامیدیدمیکسریازبچهتئاترمیاونآمفی
زنندکهحتیبگهفکگرمخطگورزنند.خیلیشجا انهیکسریازحرفارومیحرفارومی

تونماینجوریبگگمکگهخگوببهگ مچینحرفیزدهبشهدردانشگاه.میکرد؛هنمی
زنندفرداشممیاندانشگگاهخیلگیمبگهکردمکهاینادارنیکهمچینحرفاییمیفکرمی

نظرنمیادبراشونمشکلیپی بیگاد؛گگرامگندیگگهحگداقلبایگدازحضگوردریگک
بیستبترسم.بهنظرماینبهگمکمگکتحصنبترسم.اینِلِولهصدهمنگرابایدازِلوله

.) ضومجمناسالمیدانشگاهامیرکبیر(کردوبعداینِلولهاومدهیباالتر
دهددانشجووقتیدرمعرضموقعیتسیاسگیدردانشگگاهقگرارهانشانمیایننقلقول

اموقعیگتوبگهایترس بورکگردهشودکهازدروازهرومیهایسیاسیروبهگیردباسوژهمی
کنندتابدینترتیباگردانشجوییاند.دانشجویانخودراباآنانمقایسهمیسیاسیتنیدهشده

تگوانموضگعیتدهدومشکلگندانینگدارد،پگسمگنهگممیهایسیاسیانجاممیکن 
هایکن واسطۀخل موقعیتهایسیاسیبهگیسیاسیاوراتجربهکنم.بنابراین،سوژهسوژ
گیریمیلبهکن ومشارکتسیاسیراایجادکنند.توانندشرای شکلسیمیسیا

رود،بلکگهننمگیکند،ترسبرایاوازبیهایترس بورمیاماوقتیدانشجوازدروازه
کوشگدتگاشدهدرموقعیگتسیاسگیمیتنیدهسیاسیمشود.سوژاوباترس وضمیرابطۀ
گاهیازحقوقخودبیاودرتالشاستتاخودراباترستنظیمکند.ۀرابط فزایگدبرمیزانآ

دکگهکنگیاحتیبهاینفکگرمیشودآورواردتعاملهایترسکندتاباموقعیتوسعیمی
یاگهکارنکند:برایپشتسرگذاشتنترسبهکجارود

کسگیبگهایکهترسیدمبرمخونه.دنبالراهحلیبودمکهبرمیهخونهیادمهیکشبمی
فکرشنرسهمناونجام.برمخونۀخالمکهممکنهبهفکرشگونبرسگهمگناونجگام.بگرم

پاییگدمردخونۀدوستام.تویاینفکربودموحتیبرمخونه.منتوکوگههمهجارومی
کگردم.اسگتارت بگاشدمیعنیتااینحدترسداشتما!بااینوجودنگه!پیگیگریمیمی

.شباآگاهیبود) ضومجمناسالمیدانشگاهامیرکبیر(هیجانبودولیبعد
کندوآنتگرسازری ملمیتترسبعدازگذارازآنبهشکلپیچیدهۀبنابراین،تجرب
کن سیاسیاستکهسوژهانجامدادهاست:ۀشدنبانتیجمواجه
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روزم،وهمینماجراکهتحصنکردهبگودیکردیم.یادمهتترِسبودتوهرکاریمی
ازبیروندانشگاه،کهپسرشمدارههمچگینوگفتهبودنقبل زنگزدهبودنخونه

مادرملباسمشکیمروقایمکگردکهمناونروزکنهجلوشروبگیرینکاریرومی
بازرفتمتویتحصننشستم.زنگ،اومدمدانشگاه،دراینحد!نگذاشتبپوشمو

پگدرم.بهه.بعدشمنروشنکردم،زنگزدنزدنبهپدرم.گفتنپسرتاینجانشست
گفتنپسرتشمنروشنکرده.بعدجالبی اینهکههم ازبیروندانشگاهزنگگ

رفتمشد.خبخیلگیفضگایترسگناکیبگود.مگنازدانشگگاهبیگرونمگیزدهمی
امکان بودهراتفاقیبرامبیفته.باوجودایناولویتگذاشتهبودم.گفتهبودممگن

سیرروانتخابکردمبایدبرم.حاالهرترسیباشهایرادینداره) ضومجمناینم
.اسالمیدانشگاهامیرکبیر(

یاسگت.تگرسدارایدوسیاسمگیریسوژترین املدرشکلترسدراینمفهوممهم
انتظگارازرویاروشگدنبگاتگرس.در(1شدنباتگرس؛پیشگیریازرویارو(8جنبهاست:

سیاسیپسازگذارازمدومسوژۀترساستودرمرحلمدرپشتدروازانشجوداولۀمرحل
برد:شدنباموقعیتسیاسیوهوایترسبهسرمیدرتنیدهترسمدرواز

کردیمکهدانشگاهحاالاوننهادامنیتگیخگارجازدانشگگاهماقبل فکرمی
رسگهکگهبگامیبگهایگننتیجگهکمتونهبکنه،ولیکمدل بخوادمیهرکار
هایداخلیدانشگاهاینجورگیزاروکهآشگنانامهباآیینوشدنباقوانینآشنا

موشگعاربگودشدیمفهمیدیمکهاینجوریمنیست.دیروزدربرنامهمنوس 
کگارهابهمنگفتکهباباگگیدادیم،امروزظهرسرسلفیکیازبچهمی
وازایگنکنندارتمگییگانسگتارهترسیدین،یهگوموس نمیکردیناونمی

ربطیبهاینگیزاندارهبگاایگناتفگاقیکگه!دارحرفا.گفتمنهباباستاره اصال 
دادیموشگعارکردیمبرایانتخاباتوشیرینیمگیدیروزافتاد،کهشادیمی

.شیم) ضومجمناسالمیدانشگاهامیرکبیر(دارنمیدادیم،ستاره
تواندتاحدیکاه خطررویاروییبرایدیگردانشجویانآشناییباآنمیبنابراین،قوانینو

داندوترسرادرگارگوبپانهادنبهبیگرونازسیاسیراتضمینکند.سوژمسیاسیقانونرامی
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ایسخنگواستکهقانونبهگیرد.سوژمسیاسی،سوژهقوانینمشرو موقعیتسیاسیدرنظرمی
است:نوحضوردرقلمروموقعیتسیاسیرادادهکرداواجازمصحبت

کنیضگرورتدارهکگهبعضگیوقتگابگریبگاحراسگتهافعالیتمیوقتیشمادرتشکل
.وخگبایگنمواجهصحبتکنیبرایمجگوزبرنامگه شگدنهاضگطراب روکگمتونمگلال 

ینکنه،ولیبراییکنفریکهبیرونایگنتشگکلنشسگتهوهگیچوقگتتجربگۀهمچگمی
آورباشگه.ازاونطگرفتونهبرخورداییباشهکهاضگطرابگیزیرونداره.اینبرخوردامی

هاییکگهایگنبیگروننشسگتننسگبتبگهیهبحلیکههستاینهکگهگقگدرایگندانشگجو
زدگگینشگانازاینکگهآگگاهیازحقگوقحقوقشونآگاهن!خوبیهبخشیازایگنترس

بگگنکگهاگگرایگندانشجووجودنداره....اینناآ گاهِیممکنهکهفضارومبهمبکنه.ملال 
کارروبکنیممکنهبخوانتواینفردهیچتلقیازنتایجاوناحضارممکِننداشتهباشگه.

کنگه،حضورشگونروزدهمیکنه،ترسکارمیکنه؟محافظهخوباینآدماروگیکارمی
زدگگیکگهبهبعد،فضایترس11ازسالخصو کنه....بهبراشونتویاینجادشوارمی

هابازداشت....امگاحگداقلتویدانشگاهحاکمشدخیلیازافرادروازفعالیتدرتشکل
تونهبرایخودشتصورکنهمحرومیتازتحصگیلهدیگگهایکهیکفردمیباالترینهزینه
جگاوهگیچکگدوم،خیلگیفعگالبگودناین11هاییداشتیمکهبعدازرخدادخب!مافعال

کنمیگککگمایازجنساینکهنتوننبرنتخصصبخونننداشتیم.یعنیفکگرمگیهزینه
.اغراقشده) ضوانجمناسالمیدانشکدمپزشکیدانشگاهتهران(

بگاآنواردمگذاکرهکننگدشگوندوسگعیمیآشگنامیهایسیاسیباترسبنابراینسوژه
کندوپگابگهفضگاییسیاسیازخطوطقرمزگذرمشودکهسوژشوند.ترسوقتیجدیمی

،موقعیتدیگربرداراست.بهبیانیآمیزوهزینهمخاطرهبگذاردکهموقعیتسیاسیبرایاو
شود.قلمگروامگنتحگتمراقبگتامنتقسیممیامنوغیرسیاسیدردانشگاهبهدوقلمرو

امنغیگرشود.امادرقلمرودرمیهاصامسئوالندانشگاهومجوزهاییاستکهبرایبرنامه
سگر تهگابگهکنگد.اتفاقاراقبگولنمیهگدهدکهدانشگاهمسئولیتآنهاییرخمیاتفاق

داردوبگودندرموقعیگتسیاسگیبگهمگیۀانضباطیرابهتکاپوواحراستومسئوالنکمیت
حتگیگیگردوهایتخلفدانشجویسیاسیشگکلمیشود.پروندهتخلفسیاسیبدلمی
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امنسیاسگیدردانشگگاهفضگایند.فضگایغیگرشومراجنامنیتیوقضاییواردمعرکهمی
هایآناستکهدانشگگاهراشدناتفاقای،ورسانهتهییجافکار،پیوستندانشگاهبهخیابان

دهد.اینجگادانشگگاهازمرزهگایامگنموقعیگتسیاسگیدرزمیندانشگاهانقالبیقرارمی
هایسیاسگیشگود.درنتیجگه،سگوژهبهمرزهایانقالبیخودنزدیگکمیشودوخارجمی

هایسیاسیقگدرتشدهازطرفاردوگاهمسیاستاستانداردهایدانشجویی،نمایندتشکل
مگدنیومصگائبۀهایسیاستدرسگطحفرهنگگ،جامعگتن ماندتانماینددرحکومت

هایسیاسیدریمکهنمایندماردوگاهاواجههایسیاسیمروزمره.بنابراین،ماباسوژهزندگی
توانندنمایندگیقشگرخاکسگتریدانشگجویاندانشگگاهراداشگتهاندونمیسطححکومت
هایویگومغگهگرفتهدرژانرهایسیاسیکالنحکومتیدرپگیدغدهایشکلباشند.سوژه

افولاحساسامنیگتاند.ایندیدگاهسببخودهستندوتوانتغییردرفضاراازدستداده
نسبتبهموقعیتسیاسیدردانشگاهشدهاست.


 گیری نتیجه .4

شگدنخگودموقعیگتدارسیاسگیدردانشگگاهسگببمسئلهبررسیتجربۀترسازموقعیت
اشگارهشود.موقعیتسیاسیدانشگاهبهتاریخدانشگاهوپیونگدآنبگاسیاسگتسیاسیمی

،هایمگممنگردیمکهدانشگاهمحلتربیتسگوژهقالبیبازااگربهدانشگاهپساان.امکندمی
سیاسگیپیگدازش لمویادگیریآنماهیتآموعهدبودهاست،درنتیجه،متو،متخصص

کند،زیرامشغولبهتربیتنیروهاییبامعیارهایگفتمانجمهوریاسالمیاست.می
ایگاهیویگوهبگودهوحتگیبرایناساس،سیاستدردانشگاهپساانقالبیهموارهدارایج

جزئیازدستگاهاداریدانشگگاهشگدهاسگت.گگگونگینسگبتروابگ قگدرتدرگفتمگان
جمهوریاسالمیوخوان آنهاازوضعیتهموارهشگکلیازوضگعیتسیاسگیراتعریگف
کردهکهنمودهایآندرموقعیتسیاسیدردانشگاهنیگزمشگهوداسگت.بنگابراین،موقعیگت

هاوآرای مجلسشورایاسالمیدگارتغییگراتاساسگیشگاهباتغییردولتسیاسیدردان
ایبودکههایسیاسیبهگونهطلبی،فضایکن شود.برایملال،درزمانگفتماناصالحمی

روشد.نوادباممنو یتومخاطرهروبهکاراحمدیهادردورمدولتمحافظههمانفعالیت
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استکهدرفضگاینگاامنهاییانشگاهمربوطبهموقعیتترسازوضعیتسیاسیدرد
کند.براساسپووه حاضر،رومیگیردودانشجورابااتهامسیاسیروبهسیاسیقرارمی

تریازطگرفیهایقواللهیازپشتیبانیحزبگراییودانشجویانسیاسیباگرای اصول
دهگد.امگادرایامگنسیاسگیقگرارمیجریانحاکمبرخوردارندکهآنانراهموارهدرفضگ

هایطلببابیشترینبرخوردهگایامنیتگیوکمیتگهخواهواصالحمقابل،دانشجویانتحول
،11دادبعدازرخطلبی،اندکههمینمسئلهبهجایگاهاردوگاهاصالحانضباطیمواجهبوده
گردد.میدرنزدحاکمیتباز

هگایسیاسگیکن شودپیرامگوناسیتعبیرمیبرایناساس،آنچهترسازموقعیتسی
هاکهدانشگاهرابرایوفراترازخطوطقرمزاست.برایخانواده،اندی خواهانه،دگرتحول

هگایسیاسگیتهدیگدفرزندانخودسکوییبرایپیشرفتدرنظردارنگد،شگرکتدرکن 
سیاسیکهازنشجویانفعالهاییازدامستقیمآیندمفرزندانشاناست.ترسازآیندهونمونه

هاودانشجویاناستتادراندخودشاهدیگویابرایخانوادهتحصیلوکاربازماندهادامۀ
برابرموقعیتسیاسیازخودمراقبتکنند.

انگدودسگتبگهکگن هایترس بگورکردههامادراینمیان،دانشجویانیکهازدرواز
گاهیبیشترینسبتسیاسیزده کنند.آنگانبهسازوکاردرونیموقعیتسیاسیپیدامیاندآ
زداییازموقعیتسیاسیراایجادوشگرای شوندکهامکانترسالیزورهاییمیتبدیلبهکات

کنند.برایناساس،تجربگۀتگرسبگرایگذارازترسرابرایدانشجویانمستعدفراهممی
یعنگینبۀمتفاوتوحالتپسینیدارد؛جانددانشجویانیکهبهوضعیتسیاسیتنیدهشده

آیگد.درنتیجگه،احساسترسپسازکگن سیاسگیوانتظگاراز واقگبآنبگهوجگودمی
رودبلکهاحساسترسازموقعیتسیاسی،برایدانشجویان،دردانشگاهایرانیازبیننمی

.کندحالتیبهحالتدیگرتغییرمیاز
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 منابع
ایگگراندردانشگگجوییجنگگب شناسگگیآسیب(.8913)مجیگگدپور،نجگگاتوسگگیدجواد؛زاده،جمعگگهامام

.805-817(،18)7،اسالمی انقالب مطالعات(.10و70)دهه

هگایفعالیتبگرتأکیدباایراندردانشجوییجنب فهمایراندردانشجوییجنب فهم(.1389)حسینپور،جالئی
.873-189(،9)8،ایران اجتماعی مسائل بررسی(.8971گ8918)اصالحاتدورهدردانشجویی

90انقگالب؛ازپگسدانشگگاهحیگاتازروزگهگار(.8931)حامدا،کیطاهریو باس؛کاظمی،محمد؛رضایی،
.877-100(،8)80،ایران فرهنگی تحقیقات.8953اردیبهشت1تافروردین

پیگروزیازپگسدانشگجوییجنگب گفتمگانتحلیگل(.8930) لیشیرازی،پوزشومحمد؛ساالرکسرایی،
(،9)88،سیاسل  فصلننام  .(8951-8971)موفگهوالکالگفتماننظریهازاستفادهبااسالمیانقالب
185-117.

-17)ایگراندانشگجوییجنگب هایفراینگدوگیریجهتبرشناختیجامعهنگرش(.8913)فرهادسجادی،
.887-898(،8)80،سیاسی عنوم و حقوق دانشکده مجن  (.8957

،اسلالمی انقالب پژوهشنامۀمعاصر.ایراندانشجوییجنب هایگفتمانسنجی(.توان8938)مرتضیشیرودی،
1(5،)13-17.

بگهشاغلدانشجویانسیاسیفرهنگشناسیگونه(.8910)وحیدقاسمی،وفریدون؛وحیدا،محمود؛کتابی،
.77-17،801و11،اصفهان( )دانشگاه انسانی عنوم و ادبیات دانشکده مجن ایران.درتحصیل

 زنللد ی در هللویتی ها  ناسللازه و ورز  سیاسلل  دانشللگاه  فضللا (.8915)غالمرضگگامحمگگدجوادکاشگگی،
فناوری.وتحقیقات لوم،وزارتاجتما یوفرهنگیمطالعاتپووهشکدمتهران:.دانشجویان

)مطالعهایراندردانشجوییجنب گفتمانیسازیمفهوم(.8939) بدالحسینکالنتری،وحسین؛ن،کچویا
.183-183(،1)88،سیاس  فصننام وحدت(.تحکیمدفترموردی

پیگروزیتاآغازازایراندانشجوییجنب گفتمانیتحلیل(.8938)قربانعلیمحبوبی،ومصطفی؛محمدی،
،اسلالمی دانشلگاه در معرفتلی مطالعلاتخمینی)ره(.امگاماسگالمیگفتمانبرتاکیدبااسالمیانقالب

81(58،)991-985.

.دکتگریرسگاله(9531 -9531) فرجلام و رونلد ایران: دانشجویی جنبش تحوالت(.8930)هادینخعی،
.ایرانتهران،تهران،دانشگاهسیاسی، لوموحقوقدانشکده

https://ecc.isc.gov.ir/showjournal/2397/13889/154744
https://ecc.isc.gov.ir/showjournal/2397/13889/154744
https://ijsp.ut.ac.ir/article_21905.html
https://ijsp.ut.ac.ir/article_21905.html
https://dx.doi.org/10.22631/ijcr.2017.327
https://dx.doi.org/10.22631/ijcr.2017.327
https://jpq.ut.ac.ir/article_29805_3044.html
https://jpq.ut.ac.ir/article_29805_3044.html
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