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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،253-271،)3(21 ،پیاپی ،47پاییز 2331
طاهریکیا ،حامد ( .)8931مسئله ترس از موقعیت سیاسی در دانشگاه .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.859-871 ،)9(81 ،

شاپا1001-8187:

نویسندگان/دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکریتیوکامانز

آزاداست) .

(

مسئلۀ ترس از موقعیت سیاسی در دانشگاه
حامد طاهریکیا 1

دریافت7001/30/30 :؛ پذیرش7001/30/71 :

چکیده

مقالۀحاضربهمسئلۀتجربۀترسازرویاروییباموقعیتسیاسیدردانشگگاهمیپگردازد.دانشگگاهایرانگیاز

ابتدایتأسیسخودتابهامروزهموارهباموقعیتوگفتمانسیاسیحاکمدرگیربودهاسگت.درپووه هگایی
کهپیراموناینمسئلهانجامشدهاستبیشتررویکردتاریخیدرنظرگرفتگهشگدهوتگاکنونبررسگی میگ و
اینترتیب،بررسگیموقعیگتسیاسگیدر
کیفیمناسبیدراینزمینهدردورانمعاصرصورتنگرفتهاست.به 
دمیخورد.پووه حاضربعدازرخداد،8911وبرخوردهگایامنیتگی
دانشگاهبامقتضیاتزمانحالپیون 
کهبادانشجویانشد،انجامگرفت.بنابراین،برایدانشجویان،تجربۀموقعیتسیاسیبارجگو بگهوقگاینآن
دورانباترسوسرخوردگیهمراهاست.بههمینمنظور،بابررسگیسگهدانشگگاهامیرکبیگر،دانشگکدم لگوم
اجتما یدانشگاه المهطباطبایی،ودانشکدمپزشکیدانشگاهتهگرانبگهبررسگیمفهگومتگرسازموقعیگت
سیاسی،ازطیفهایمختلف،وغیرفعگال

سیاسیدردانشگاهپرداختهایم.پنجاهمصاحبهازدانشجویانفعال

بودهایمبهپرس های«مفهومترسازموقعیتسیاسیبرایدانشگجویانگگونگه
گرفتهشدهاستودرتالش 

درنتیجگهگیری

روشدهاند؟»،پاسخدهیم.

معنیپیدامیکند؟»و«دانشجویانفعالسیاسیگگونهباآنرو به

کگردنآنگانازموقعیتهگای

هامهمترینمنبنایجادتگرسبگرایفرزنگدانبگهمنظوردور


آمدهاستکهخانواده
اند.خانوادههانگرانآیندمفرزندخودبراییافتنکاروادامۀتحصیلاند.بنابراین،دانشگجویانهگم،در


سیاسی
طولزندگیروزمرمخود،دردانشگاهبهیکدیگرنسبتبهکن سیاسیهشدارمیدهند.امادانشجویانیکگه

جربهکردهاند،همانندغربالیبرایترغیبوبگرانگیختن

ازدروازمترس بور،ودرگیریباموقعیتسیاسیرات
دانشجویانبرای بورازترسخوددربرابرموقعیتسیاسی ملمیکنند .
کلیدواژهها :ترس،سوژمسیاسی،دانشگاه،دانشجو،موقعیتسیاسی

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ 

سیاستگذاریفرهنگی،پووهشکدممطالعاتفرهنگیو لوماجتما ی،تهران،ایران .

.1دان آموختهدکتری


 .1مقدمه

بهاینسگوپدیگدم
مسئلۀپیوندسیاستودانشگاهدرتاریخسیاسیایرانازدورمپهلویاول 
انهایسیاسیشکلموقعیتسیاسیدانشگاههمتغییرکرده
جدیدینیستوباتغییرگفتم 
است.دانشگاهاهرمیبسیارتأثیرگذاردرپیروزیانقالب8957بودوبعدازآننیزهمگین
دانشگاهبهسنگریبرایمبارزمنیروهایمارکسیستیباانقالبنوپای،57تبگدیلشگد.بگه
میشدکهحاصلآن
غربوشرقپاکسازی 

همینسبب،دانشگاهبایداز ناصروفاداربه
تسخیردانشگگاهدراردیبهشگت،8953توسگ دانشگجویانمسگلمانووروددانشگگاهبگه
،وطاهریکیا .)839،8931،

انقالبفرهنگیبود(رضایی،کاظمی
پووه  هایانجامشگدهدرحگوزمموقعیگتسیاسگیودانشگگاهبیشگتردارایرویکگرد
جمعگهزادهونجگاتپور،

یگلگفتمگاناسگت(نخعگی 8930،
؛امام

تاریخیوبهشگیومتحل
هادورههگایمختلگف

8913؛کچویانوکالنتری8939،؛شیرودی.)8938،اینپووه 
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تمرکزویوهای

جنب دانشجوییرابررسیکردهاندوآنهاییکهدربارمبعدازانقالباست
بربررسیتحوالتدفترتحکیموحدت(سگجادی8913،؛محمگدیومحبگوبی)8938،
(جالئیپگور،

هگایدانشگجوییمتگأخرپرداختگه

.امادستهایدیگرنیگزبگهجنب 

داشتهاند

وپوزششگیرازی8930،؛کتگابی،وحیگدا،وقاسگمی)8910،کگه

8913؛ساالرکسرایی
رویکردآنهاکمیاستوهمچنانازخألپووهشیمشخصومتمرکگزبگررویکگردکیفگی

جهانسوژههایسیاسیدردانشگاهمغفولماندهاست1.


فهمزیست
بهمنظور

درمقالههایخارجیکهپیرامونموقعیتسیاسیودانشگاهدرایرانکارکردهاندبایدبه


پووه هایرضوی)1003(2وگلکار)1081(3اشارهکردکهبهمسئلۀانقالبفرهنگگی
دردانشگاهپرداختهاند.درهمینزمینهنیزگلکار()1085،1081بهفراینداسالمیکگردن

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ 

 .1البته کاشی ( )8915پووهشی را پیرامون مسئلۀ دانشجو و زندگی روزمرم او با موقعیت سیاسی انجام داده است .در این
میشود .کاشی تالش دارد تا امر
پووه  ،ساختار دانشگاه از شکل جذب ا ضای هیئت  لمی تا رواب دختر و پسر بررسی  
میدهدکهگگونه
سیاسیرادرتاروپودگفتمانانقالبیدانشگاهبررسیکند.همچنین،رواب زندگیروزمرمدانشجویینشان 
مواجهایم
میشود؛بنابراینبا شکلیازموقعیتسیاسی 
سیاستگذاریفرهنگیدر دانشگاهتوس دانشجویانبهگال کشیده 
میکنیم .اما همچنان مسئلۀ تمرکز بر
که در هر جای پووه اثرات سیاست مهندسی فرهنگی و گال های آن را مشاهده  
روبهروشدنباموقعیتسیاسیوکن سیاسیجزءاهدافپووه حاضرنبودهاست .
تجربۀ 

دانشگاهتوجهداردومسئلۀنیرویبسیجدردانشگاهرابررسیمیکند.همچنین،محمدی1
)نیزبابهکارگیریشیومتحلیلگفتماندرپیبررسیجنگب دانشگجوییایگراندر

(1007
جامعۀپساانقالبیایراناست .
براساسپووه هایانجامشده،همچناناینمسئلهباقیاستکهموقعیتسیاسگیدر
دانشگاهگگونهتجربهمیشود.بررسیگنینموضو یبهروششناسیمتفاوتینیازداردوآن

استفادهازروششناختیکیفیدرپارادایممطالعاتفرهنگگیبگرایدرکموجودیگتسگوژگی

ۀحاضگربررسگیجنبگهایازموقعیگت

سیاسیدردانشگاهاست؛بنابراین،هدفاصلیمقالگ
رومیشودوآنمسئلۀترساست .
سیاسیدردانشگاهاستکهسوژمسیاسیباآنروبه 

ماموقعیتسیاسیراشبکهایاز واملوروابگ مختلگفبگینآنهگامگیدانیم.موقعیگت
هایگفتگاری،برنامگهها،امگور

سیاسیحاصلشبکهایازرواب بین واطف،کن ها،کن 

ها،تشکلهایسیاسی،پوسگترها،نشگریات،وتابلوهگایا النگاتسیاسگی


اداری،مناسبت
است.موقعیتسیاسیحاصلپیوند واملمختلفیادشدهاستکهدانشجویاندانشگاهبگا
رومیشوند.هرگنداینمسئلهوجودداردکهدرجۀ
هایمختلفروبه 


هرکدامازآنهابهشکل
عیتسیاسیدرهرکدامازوضعیتهامتفاوتاسگت.بگرایملگال،شگدت

شدتتجربۀموق
رویاروییباموقعیتسیاسیدرقالبایستادنجلویتابلویا الناتتشگکلهایسیاسگیو
خواندنمطالبآنهانسبتبهشدتفعالیتسیاسیدرتشکلهاوتجربگۀموقعیگتسیاسگی

برخاستهازآنبسیارمتفاوتاسگت.بنگابراین،موقعیگتسیاسگیدردانشگگاهمجمو گهایاز
گیریهاومشگکالتسیاسگیبرخاسگتهاز
رواب استکگهویوگگیآنهگابگامسگائل،تصگمیم 
حکومتپیوندمییابد.باتوجهبهموقعیتزمانینگگارشمقالگهکگهبعگدازرخگداد،8911

تنظیمشدهاستموجبرخوردهابادانشجویانبههرگهامنیتیترشدنجودانشگاهمنجرشدو

هاوتندرویهانسبتبگهموقعیگت

هایسیاسیدامنزد.درگیر 
ی


هایفعالیت
بهافزای هزینه
سیاسگگیدردانشگگگاهمیتوانگگد واقگگبجگگدیماننگگدتهدیگگدآینگگدمشگگغلیو گگدمتحصگگیل
دانشجویانرابههمراهداشتهباشد.بههمینسبب،خانوادههگابگهفرزنگدانودانشگجویانبگه
همدیگرمدامپیرامونمخاطراترویاروییباموقعیتسیاسگیهشگدارمیدهنگدوموقعیگت

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ 
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مسئلۀ ترس از موقعیت
سیاسی در دانشگاه

سیاسیبهیکفوبیاتبدیلشدهاست.درنتیجگه،درمقالگۀحاضگربگهدنبگالپاسگخبگهایگن
پرس هاهستیمکهترسازموقعیتسیاسگیگگونگهتوسگ دانشگجویانتجربگهمیشگود؟
سگگوژههایسیاسگگیبگرایدرگیرشگگدنبگگادرجگگۀبگگاالییازشگگدتموقعیگگتسیاسگگی،ماننگگد
هایسیاسی،گگونهباترسمواجهشدهاند؟ 

ا تراضهایسیاسییا ضویتفعالدرتشکل
 .2روش پژوهش

درپووه حاضرسهدانشگاهامیرکبیر،دانشکدم لوماجتما یدانشگاه المهطباطبایی،
ودانشکدمپزشکیدانشگاهتهرانبررسیشد.اینسهدانشگاه الوهبگرتنگو رشگتهدارای
آوریدادههگابگهشگکلمصگاحبۀ میگ بگا


بلندفعالیتسیاسیاست.شگیومجمگن
سابقۀ
دانشجویانسیاسیوغیرسیاسیبههمراهمشاهدممیدانیبودهاست.باپنجگاهدانشگجو،از

هردوجنس،مصاحبهشد.مصاحبههابادانشجویانغیرفعالسیاسیدرحیاطدانشگگاهو

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

711

دوره ،21شماره 3
پاییز 2331
پیاپی 74

درنگرمافگزار

.مصگاحبهها

بادانشجویان ضوتشکلهایسیاسیدردفترآنگانانجگامشگد
تحلیلکیفیانوایووکدگذاریبازشد.بعدازکدگذاریبازسهمحوربامرکزیتتگرسبگه
دستآمد:الف)ترسوخانواده؛ب)ترسوآینده؛وج)گذارازترس .

جدول شمارۀ ( .)2تشکلهای مورد مصاحبه
دانشگاهامیرکبیر 

دانشکدمپزشکیدانشگاهتهران 

دانشکدم لوماجتما ی
دانشگاه المهطباطبایی 

انجمنفرهنگوسیاست
(گرای اصالحطلبی) 

انجمناسالمیباگرای 
اصالحطلبی 


انجمناسالمی(منحلشده)

باگرای اصالحطلبی 

انجمنمجمناسالمی
(گرای اصالحطلبی) 

بسیجدانشجویی(خواهرانو
برادران) 

بسیجدانشجویی(خواهرانو
برادران) 

انجمنترقیخواه(گرای 

اصالحطلبی) 






بسیجدانشجویی
(خواهرانوبرادران) 





انجمناسالمیباگرای 
محافظهکاری 






دفترتحکیموحدت
باگرای محافظهکاری 

قولهایخوددانشجویاناستوبراساسآنهاروایتیازمسئلۀ
گرفتهازنقل 

تحلیلهابر

ترسبرخاستهازرویاروییباموقعیتسیاسگیبگهدسگتآمگدهاسگت.درواقگن،صگدای
دانشجویانخودبخشیازبدنۀتحلیلاستوتوس پووهشگرباادبیاتنظریپیونگدداده
میشود.به بارتدیگر،گزارشحاضرپیوندیبینادبیاتتجربۀزیستهباادبیگاتنظگری

اندوبرشبکهایازرواب درهمتنیدهشده


درهمآمیخته
است،بههمینسببآنهابایکدیگر
میشود(گومز،پویگورت،و
داللتدارد.بهاینراهبردشیوم«تحلیلارتباطانتقادی»گفته 

فلچا .)1088،1

،انجامشگدهو

گفتنیاستکهپووه حاضربهمدتش ماهازمهرتااسفند8935
دراینزمینهپووهشگرشاهدبرگزاریمراسگمهایسیاسگی،ماننگد81آذر،دانشگگاهبگوده
است.همچنین،بگاتوجگهبگهاهمیگتموضگو وتعگدادمصگاحبههاازآوردنمشخصگات
مصاحبه شوندگانخودداریشده،اما ضویتسیاسگیآنگاندرنگو تشگکلهایسیاسگی

ست.دانشجویانازدوطیفاصالحطلبواصولگرابررسیو

دانشجوییمشخصشدها
سیاسیاندفق باذکردانشجوونامدانشگاهمشخصشدهاند .

دانشجویانیکهغیرفعال
 .3چارچوب نظری

مطالعۀاحساساتبخشیازجنبۀشکلگیریسوژگیاست.سوژگیرادرمفهگومدلگوزیآن


نظرگرفتهایم.احساساتمحلدرکجهانورخگدادهای

یعنیتاخوردگی2بیرونبهدروندر

آناست(دلوز.)11،8313،3بنابراین،آنچهازمفهومترسیادمیشگودحاصگلرویگارویی
سوژهباموقعیتیاستکهامنیتاوراتهدیدمیکندودرقالبرخگداددراحساسگاتاودرک

هممیریزد(بدیو)888،1003،4ووضعیتابهامراکه

میشود،زیرارخدادنظمموجودرابه

همریختننظم،احساسناامنیو
شود،ایجادمیکند.بنابراین،به 


بهاحساسناامنیمنجرمی
آمیزشدنموقعیتسیاسیمنجرمیشود .


محافظتازنظمدررخدادبهمسئله
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ 
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بهتعبیررانسیر،)18،1080(1موقعیتسیاسیحاصلایجادنظگموازپگیآنتولیگد
همریختگیبرایایجادامکانبهظهوررسیدننظراتمختلفاستتاموقعیتمساویدر
به 
گرخۀسیاستایجادشود.امااگرگفتمگانسیاسگیحگاکمنتوانگداجگازمایجگادموقعیگت
امکانبروزایدههایجدیدرابدهگد،یگادربرابگرتغییگراتفرهنگگی

ریختگیبهملابۀ

به 
هم
نتیجگه،رژیگم

توموقعیتترسایجادمیشگود.در

ایستادگیکند،بهناگزیرسیاستوحش
احساساتناشیازترسگونهایازموقعیتسوژگیراشکلمیدهدکگهآنقگدردرگنبگرم

هایمرزهایقرمزتخلفوجرمقرارگرفتهاستکهدرنتیجه،تأمینامنیتومراقبگتاز


لبه

میشود(گلینوسواستراویسکی .)111،1001،2
خودبرایسوژهبهاولویتتبدیل 

بهبیاندیگر،درجاییکهبایدسیاسترابستربگروزایگدههایجدیگدبگدانیمآنچگهدر
قالبقدرتبرترحکومتیادمیشوددربرابرجریانوحیاتقدرتدرزندگیروزمرهقرار


میگیرد.براساسمافزولی،3جریانقدرتازطرفگفتمانبهشکل«قدرتبر» 4درپگی
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تسل برزندگی روزمرهاستوازآنطرف،جریانیازپاییندرمفهوم«قدرتبه»5درپی

حرکت،جریان،وتغییراست («.)105،1008قدرتبر»بگهارادممعطگوفبگهکنتگرلو
ساماندهیاشارهداردو«قدرتبه»،ارادممعطوفبهحرکتوتغییگراسگت«.قگدرتبگه»
روزمرهاستکگه

هاوخردهکن هایسیاسیازطرفکنشگرانزندگی


موقعیت
همان 
خرده
دالهایگفتمانراا واجوتغییرمیدهد.درنتیجۀبرخوردایندونو قدرتاستکهترس

دهمیشود.امااگرشدتترسبهفوبیگاتبگدیلشگودآنگگاهانفعگال

ازموقعیتسیاسیزایی
کنندمرویاروییباقدرتحاکمیتاستبهوجودمیآید .

سیاسیوگریزازهرآنچهتدا ی
ایپیچیدهودرشبکهای


برایناساس،تجربۀاحساسترسدرمیاندانشجویانمسئله
گیردکهحاصلازدرهمآمیختگینیروهایمختلفاست.پدیدمتگرساز

ازرواب قرارمی

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ 

) و
 :در اندیشۀ مافزولی دو مفهوم از قدرت وجود دارد که در زبان فرانسه بهصورت پویسانس (
 .3
کردهایم و دوم را به مفهوم «قدرت بر» (سوبرینهو،
میشود .ما مفهوم اول را به «قدرت به» ترجمه  
) بیان  
پووآق (
میداند یا همان حیات پویای اجتما ی که ارزشها را
 .)810 ،1008مافزولی «قدرت به» را معادل با قدرت درونی اجتما  
میسازد(مافزولی)7،8338،و«قدرتبر»اشارهبهقدرتسیاسیواقتصادیدولتدارد.


واده،دانشگجویان،دانشگگاه،تشگکلهای

موقعیتسیاسیرابایددربستریازروابگ خگان
سیاسی،برخوردهایحکگومتیوبزنگاههگایتگاریخیدرنظگرگرفگتکگهتبلگورآنهگادر

وترستجربهمیشود.بنگابراین،درادامگه

احساساتدانشجویانبهصورتهیجان،تردید،

بهبررسیاحساسترسدرگنینشبکهایازرواب خواهیمپرداخت .

الف) ترس و خانواده

شرکتدرتشکلهایسیاسیدانشجوییبانگو یازتگرسهمگراهاسگت.بگهبیگاندیگگر،

هایتشکلهایسیاسیبایدبگافوبیگایموقعیگتسیاسگی

دانشجوبرایشرکتدرفعالیت
واتفاقهاییکهبراینزدیکانبهسبب

روشود.ترسازسیاسیبودنرادوستان،خانواده

رویا
استگسترشمیدهند .

افتاده
فعالیتهایسیاسی 

هابیمعناباشه،حتیاالنکهخیلی
شایدحضوردرانجمنهمبرایخیلیازبچه 
هامیترسندازجلویدربردشن....انگارکههرکیبیگاد


همآرومه،بازمخیلی
تویانجمنگیره.یعنیبااونکهتویدانشکدم لومپزشکیتقریباستارهکهاصگال
وجودنداره....بهخاطرصرف ضویتدرانجمنتاحاالکسگیمشگکلیبگراش
ب!ولیهمچنانایگنتصگوردرخیلگیازبچگههاوجگوددارهکگه

ایجادنکردن.خ
هرکیمیرهتویانجمنیکپرونگدمکلفتگیبگراشدرسگتمیکننگد.ایگنذهنیگت
همتالشمیکنیمکهاینذهنیتبرطرفبشگه...

اشتباهیهکهوجودداره.ماخیلی
منخودمیادمهستکهمیومدمدانشگاهباباممیگفتکهمیریقاط ِیاینجریانگا


گفتحواستروجمنکناونجاسیاسیهوبراتدردسردرسگت
ِ

نشیا...،باباممی

میشه( ضوانجمناسالمیدانشکدمپزشکیدانشگاهتهران) .

دارشدندانشجویسیاسیوبهخطرافتادنامنیتاوبرایخانوادههاقابگل

ترساز  
سابقه
هضمنیستوآناننمیخواهندکهدانشگاهازنقطۀپیشرفتبگهنقطگۀتهدیگد،بگرایآینگدم

فرزندانشان،تبدیلشود :
هابهخصگو فعالیگتسیاسگیهزینگۀ
کنمتویایگنسگال 

کالیکمقدارفکرمی
بهخگاطرهمگینیگهجور

.منفکرمیکنم

بیشتریدارهوکالحساسیتروشزیاده
بیمیاواهمهوجودداره( ضوانجمناسالمیدانشکدمداروسازی) .
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رویفعالیتسیاسی،درقالبیکیازمصداقهایموقعیتسیاسی،ناشگی

حساسیت

ازذهنیتیاستکهسیاسترا املتهدیدپیشرفتدانشجودرنظرمیگیرد .
آندرخانوادههگابعگدازرخگداد،8911

آمیختهشدنموقعیتسیاسیباتگرسوبگروز

شکلپیچیدهتریبهخودگرفت :

گیتگگویجامعگگهوجگگودداره،یعنگگیمگگلال
بهخصگگو بعگگداز،11ایگگنترسزدگگ ِ
هگارومحافظگهکار

دانشجوهاییکههزینهدادن،خب،اینبا ثمیشهکگهخانواده

هامیگنرفتیندنبالکگارسیاسگینگرین( ضگوانجمگناسگالمی
کنه.بهبچه 


می
دانشکدمپزشکیدانشگاهتهران) .

بههمینسبب،اینرخدادسیاسی،وبازخوردهاییازنگو برخگوردبگامعترضگان،بگه
شدکهخانوادههارانسبتبهفعالیتسیاسیفرزندانشانحساسکرد :

محرکیتبدیل
بزرگترهگای
کننگدمگابگه نوان 


نگاممی

هامیاندانشگاهثبت

منهرسالکهورودی
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کنیم؛همشونبهمنمیگنکهآره!مابه


دانشگاهمیریمباپدرومادرهاصحبتمی
بچههامونگفتیمکهاصالواردکارایجنبینشو،بروفق سرکالسگتدرسگترو

هایدانشگاههاهمتویجذبشون


بخونوبیاخونه....جوریمیشهکهاالنتشکل
مشکلدارن( ضودفترتحکیموحدت) .

هایتشکلهاقرار

هایخانوادههادربرابردغدغه


اینمسئلهموجبشدهاستتادغدغه
گیردوجریانجذبنیرووتشکیلجمعی،باهدفایجادحگسودغدغگهایمشگترک،بگا

مواننجدیروبهروشود.بنابراین،قسمتیازسیاستدردانشگگاه،درواقگن،درخگارجاز

دهد.خانوادههابهواسطۀآگاهیکگهازموقعیگتسیاسگی


هارخمی

رخانواده
دانشگاههاود

میکنندموجبشیو ترسسیاسیمیشوند :
برایدانشجویانایجاد 
پدرمادرااالندهۀپنجاهیاگهلزندگیشونه،مگیگنآدمگاییکگهواردایگنکگار
شدنسراززنداندرآوردنیاازایرانفگرارکگردنیگاتگویدانشگگاهفشگارآوردن
.االنمهمترینمسئله

بهشوننذاشتنادامۀتحصیلبدن.نتونستنشغلپیداکنن
کگردمرتبگههاییگکتگادهشگو،


رونگگاهمی
همینشگغله.وقتگی لگومانسگانی
نصفشونزندانبودن،زنداناوینبگودن.دیگگهرتبگههایبرتگربگودنیعنگیهگم


شگونرومیکگردن.االن...سگراز


همفعالیگتسیاسگی
درسشونرومیخوندن

زنداندرآوردنوزندگیشونتباهشد.اگربخواهیمجدیکارکنیمکههمونجگور

کهگفتمسراززنداندرمیارهیااینکهمجبورهازکشورفرارکنگه.آینگدهاینگداره.
آیندشسیاههدرواقن(دانشجویدانشگاهامیرکبیر) .

تجربهشگدهاندوآنرابگهفرزنگدانخگود

درجریانهایسیاسیروزکشوربا

خانوادهها

انتقالمیدهندودانشگاهرافق درحدیادگیری لمتوصیهمیکنند :

واقبکهخبیکمداره،یکیهممیلخونوادهبوددیگهکهقاطینشگو،مگیگفتن

برووبیا(دانشجویدانشکدم لوماجتما ی المهطباطبایی) .

خانوادههاموقعیتسیاسیراوضعیتیمیدانندکهبدهوبستاندرآنفق ضرراسگت.

حاصل بودنکن سیاسیوامرسیاسیبرایدانشجوفق ایجادمخاطرهاست :


بی
دیدخانوادهبیشتراینبودکهجاییخودتروخرجنکنکهبعدهابهضررتبشگه
وحسرتاستفادهازاونزمانروبخوری( ضوبسیجدانشگاهامیرکبیر) .

غنیمت شمردنزماندانشجوییوتبگدیلآنبگهمگوقعیتیبگرایپیشگرفترا

خانوادهها


کنند.مسئلهایکهکمتربرایخوددانشجودغدغهاست.محاسبۀزمگانمفیگد،


محاسبهمی
ازجانبخانواده،یعنیمدتزماندانشگاهبایدصگرفآمگوختنمهگارتودانگ شگودو
موقعیتسیاسی املیمزاحمبرایتمرکزذهگندانشگجواسگت.پگس،گگگونگیصگرف
بینخانوادههاودانشجویانسیاسی

آنهمزمانیکهمعنایسیاسیبهخودمیگیرد،

زمان،
فاصلهایجادمیکند :

خانوادهخیلیمخالفایننو ازفعالیتهایمنهستند....االنکهمگیگمجگزو
انجمناسالمیهستماونقدربدشونمیاد ،صبانیمیشگنکگهاصگالبگرایگگی
وقتترومیگذاریبرایاینکارا.هم خودترومشغولکردی.خیلیبیزارنگد

ازاینکارایمن( ضودفترتحکیموحدت) .

خانوادههادربرابرمسیرشکلگیریسوژمسیاسیدردانشگاهقراردارند.خانوادههاگگوش

دانشجویانراپرمیکنندکهنبایدکارسیاسیکنندیاحرفسیاسیبزنند.آنانازدانشگجویان
میخواهندتادردانشگاهاحساساتخودرادربرابرموقعیتسیاسیمدیریتکننگدومراقگب
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هایفعالدرموقعیتهایسیاسیدانشگگاهنشگاندادهاسگتکگه

باشند،زیراتاریخچۀسوژه
درگیرشدنباموقعیتسیاسیمیتوانددانشگاهراازسکویپرشبهنقطۀسگقوطدانشگجویان

هاامریپسندیدهنیست.خانوادههگا

بدلکند.وجودموقعیتسیاسیدردانشگاهبرایخانواده
زداییکنند.امابایددرنظرداشتکهاینسیاسگتزداییدر


کنندازدانشگاهسیاست

سعیمی
شود.اینسیاستزداییدررابطهباسیاستینیسگتکگهبسگیجیگا

کدامرابطهبهکارگرفتهمی
کاریدنبالمیکنند،زیراورودبهبسیجوانجمنهگای

انجمنهایاسالمیباگرای محافظه

اسالمیباگرای محافظهکاریمعموالبا قایدمگذهبیوایگدئولوژیدینگیهمگراهاسگتو
ملابۀبدنۀاصولگراییدرحکومتیادمیشود،پگس

هایدینیومحافظه 
کاربه


گونازتشکل
برایخانوادههاجایترسفراوانباقینمیماند.ترسازموقعیتسیاسیشگاملگرای هگای
طلبونقادانهاست .

فکریتحولخواه،رادیکال،اصالح

هایتحولخواهانهیا

بنابراین،وجودافرادیازا ضایخانوادهیاآشنایانکهدرموقعیت
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موقعیتسیاسیدردانشگاهدرگیگرودگگار گواقبیماننگدمحرومیگتشگغلی،

رادیکالبا
اندبهملابۀالگوییبرایدیگرا ضایخانوادهکهدانشجوهستند،به
،یازندانشده 

تحصیلی
شمارمیروند :

بیشتربهخاطرترسازضررش.گونضررشرودیدم....تویخگانوادمبگودن.
ترسازضررنبود،خودضگر ربگود.دانشگجوییبگودهکگهدوسگالزنگدانبگوده
(دانشجویدانشکدمپزشکیدانشگاهتهران) .

شودتاخانوادههادسگتبگهالگگوبرداریبزننگدوازفرزنگدخگود


اینمسئلهسببمی

وجهواردموقعیتهایسیاسینشوند،زیراممکناست واقبیکهبگرای

بخواهندکهبه 
هیچ

دوستیاآشناپی آمدهاستبرایآنانهمرخدهد.پس،القایترسازموقعیتسیاسی
شودتادانشجویانیکهباذهنیتترسوارددانشگگاهمیشگوندایگن


دردانشگاهموجبمی
دغدغهرابهدیگردوستانانتقالدهند :
ترسیدمازقاطیشدن.اینقدمگوشمپربودکهیک


اولدانشجوییمبود.خیلیمی
موقگگنکگگارسیاسگگینکنگگی،یگگکموقگگنحرفگگینزنگگی....ازخگگانواده،دوسگگتان
(دانشجویدانشکدمپزشکیدانشگاهتهران) .

هگاتمگاممیشگودوایگندوسگتانهسگتندکگهدرنقگ 

امادردانشگاه،نقگ خانواده
نمایندگانخانوادهها ملمی کنندوبههمگدیگرخطگررویگاروییبگاموقعیگتسیاسگیرا

گوشزدمیکنند .

سیاسیه.منخگودم
ِ
ترسید،میگفتانجمنکال


گفتممی
ملالمعموالبههرکیمی
برخوردینداشتمولیحرفیکهکسیبهمگفتوگفتمگرااینحرفرومیزنی،

جوریهکهاگرببیننتوملالیگکذرهآدمبگااسگتعدادوبگاپتانسگیلی
گفتاونجایه ِ
هستیجذبتمیکنن.حاالیاخودتجذبمیشییااونوبیرونکشیدنازاونجگا

سختمیشه(دانشجویدانشگاهامیرکبیر) .

باالدیدهمیشود،احساساتدانشجویانمملوازگوشزدهای

همانطورکهدرنقلقول

ونمونهدانشگجویانیکگهازدرگیگریبگاموقعیگت

ترسآوریاستکهازخانواده،دوستان،

سیاسیآسیبدیدهاند،برآمدهاست.برایدانشجویانتشکلهایسیاسیمحلیمناسبو

شگودکگهذهنهگارا

مگوقعیتیدیگده 
می

هایسیاسیبهملابگۀ


آید.تشکل

امنبهحسابنمی
هایسیاسیوجناحیبدلمیکند.نگرانیوترسنهفتهدر

میربایدودانشجویانرابهآدم

هگاانتقگالمییابگد.


اسگتکگهبگهخانواده
نشگاندهندمنگرانیهگایی
گفتههایایندانشجو 

بایدبهوضعیتیاشارهکنیمکهدرآندانشجویانوقتیجذبتشکلهایسیاسی

همچنین،

ترسازتنیدهشگدنبگاموقعیگت

شوندانگاردرآنگیرمیافتندودیگرراهرهاییندارند.


می
قولمشخصمیشود :


درایننقل
طیشدن»
سیاسیبامفهوم«ترسازقا 
نگاهکنیداالنمنترمپنجموسهسالهدانشگاهمولیمگیبینم،سگالبعگدمکگه

واردشدنودوسالبعدمکهواردشدناصالکاملفرقمیکنه.تغییرکرده.نگگاه
خوایمبدیمدستیکنفگرمیگگهنگهمگننمیخگوام

کنیدمامجلۀاجتما یمی
قاطیشم.میگیمبابااجتما ِیه؛اصالتوشحرفسیاسیزدهنشده؛ولگیمیگگه

مننمیخوامقاطیشم( ضوانجمنفرهنگوسیاستدانشگاهامیرکبیر) .


شدننبایدقاطیشدوحتینبایددستبگهنشگریاتتشگکلهازد.

برایجلوگیریازجذب
شدنیاهرآنچهنشانهایازموقعیتسیاسیازدانشجویانسوژم

بنابراین ،دمتمایلبرایقاطی
سازد،سوژهایکهبهدنبالحفظبقاومراقبتازجایگاهوآرام خوی است :

گریزانرامی
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اونسرکوببا ثمیشهطرفبترسه.ملالمانشگریهمیفروشگیم،طگرفردمیشگه
ِ
میگهنشریتونسیاسیه،میگیمآره!طرفردمیشهاحساسمیکنهاگگربخگرهبهگ 
ِ
نشریهسیاسیهاصالطرفنمیگیگره،ردمیشگه....
حکمسیاسیمیدن....بفهمن
ِ

واینمیسه.اصالدیالوگبرقرارکنی.مللیکمرزمیمونهکهاگرمنباتگوحگرف
بزنمبازداشتمیشم،ملال( ضوانجمنترقیخواهدانشگاهامیرکبیر) .

برایناساس،سوژمگریزان مگلسگرکوبرامیفهمگدوبگرایمواجگهنشگدنبگاآناز
نشینیموقعیتسیاسیوسرکوبدومعادلهاستکه


کند.هم

سیاستدردانشگاهدوریمی
استوبهدانشجویانمنتقلمیشود :

فرضمسلمبدلشده

خانوادههابهپی 

درتجربۀ
منخودمبهشخصهخیلیدوستدارمتویفعالیتهایسیاسگیشگرکتکگنم،

اماازوقتیکهاومدیمدانشگاهفق شنیدمهیچینگید،ساکتباشید،ایناتفاق
براتونمیفتهاوناتفاقبراتونمیفته...ازخگانوادهشگنیدم(دانشگجویدانشگکده
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لوماجتما یدانشگاه المهطباطبایی) .

سوژمگریزاننتیجۀتجربۀسرکوبوترساستکهبهاومنتقلشدهاست.دانشجوخگود
رونشود.دوگانهایمیاناحساسیامیگلبگهکگن 


عیتسیاسیروبه
راکنترلمیکندتاباموق
سیاسیدربرابر قالنیتمراقبتازخودحاکماست.دراینبارهوقتیازدانشجوییپرسگیده
شدکهتااکنونآیاتمایلداشتهاستکهکن ا تراضیانجامدهددرپاسخمیگوید :
بهیچینمیگمبهخاطر

وقتیکهحرفیسرکالسمیشهومیدونمزوره،ولیخ

اینکهیکوقتاتفاقینیفتهبرام،یکوقتیکانگیبهمنزنند.بهخاطرهمینهم
موسکوتکردنبرامبهتگره(دانشگجویدانشگکدم لگوم

گیزینگفتم.سکوتکرد
اجتما یدانشگاه المهطباطبایی) .

موقعیتسیاسیدردانشگاهآبستنرخداداسگتیگابگهبیگانیدیگگر،شگاملآنجملگۀ
سیاسیخبرنمیکند،اماامکانوقگو آن

حادثهخبرنمیکند».حادثۀ

مشهوریاستکه«
حذرمیدارندو

میرود؛درنتیجهخانوادهودانشجویانمدامیکدیگرراازرویاروییباآنبر

ازتماسباموقعیتسیاسیخودداریمیکنند،زیراموقعیتسیاسگیآینگدمآنگانراتحگت

تأثیرقرارمیدهدوبه بارتیامنیتآنراازبینمیبرد.

ب) ترس و امنیت آینده

بهراستی ،لتواقعیترسخانوادههگاازموقعیگتسیاسگیدردانشگگاهگیسگت؟درایگران،
توانبگهموقعیتهگای


دانشگاههمانندسکویپرتابیتلقیشدهکهباورودبهآنوتحصیلمی

اسبدستپیداکرد.هرگنددرسالیاناخیگروبگارشگدمگدرکگرایی1ایگنمسگئله

شغلیمن
کمرنگشدهاست،امادانشگاهارتباطیمستقیمبگاآینگدمشگغلیدانشگجویاندارد.ولگیدر

دانشگاهموقعیتسیاسیهموارهتهدیدیبرایموفقیتشغلیدانشجویانبودهاست .
نوفعالیگتبکگننآسگیبمگیبینن،آینگدم

بندهخداهااگر ضوانجمنیگیگزیبشگ

شغلیشونمشکلمیشهبراشونویاحتیکالدرحینتحصیلهگمآسگیبمگیبینن.

یکمقدارگراغخاموشحرکتمیکننوخیلی لنیگیزنمیکنن....شایدمیکگی
دیگرازدالیلبرگردهبهرشتۀاینها.گونرشتۀاینها لومانسگانیه....خگببگههرحال
رشتههای لومانسانیبازارکارآنچنانیندارندیابایدجذبکارهایدولتگیبشگنیگا

بههرحالخودشونفعالیتکنن....بهنظرمدودوتاگهارتاکردنپی خودشگونکگه
ملالآقا!اگرمایکپروندمسیاهیداشتهباشیمویکمشکلیبرایمابگهوجگودبیگاد،
کارمیخوایمبکنیم؟آیندمونروبایستیمگلال

تعلی بخوریم،زندانیبشیم،ملالگی
هایخودمونبکنیم.فکرمیکنماینمتگأثیرگذاشگتهروشگون


هاوایده

فدایاینآرمان
(دانشجویفعالسیاسیدانشکدم لوماجتما یدانشگاه المهطباطبایی) .

نشگدندرتشگکلهای

بنابراین،آیندهوترسازآیندهباترسازموقعیتسیاسیوقا 
طی
سیاسیروابطیتگاتنگدارد.آیندهایکهبایدازآندربرابرموقعیتسیاسیمحافظتکرد.

میتواندبهتشکیلپروندمسیاسگیبگرای
آن 
کن سیاسیباهیجانیهمراهاستکهتجربۀ 
دانشجوتبدیلشود :
سیاسی...میگننرواونجا،

هرکیمیبینهمیگهدانشگاهامیرکبیرمعروفهتوکارای

خیلیدوروبرسیاستنرو(دانشجویدانشگاهامیرکبیر) .
ِ

 دردانشگاهموقعیتسیاسیبهفعالیتسیاسیمحدودنیست.بلکهموقعیگتسیاسگی
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ 

دونالدیزهشدندانشگاه،تاریخمراجعه :35/1/1

.1دراینبارهرجو کنیدبه باسکاظمی( ،)38/80/8
مك
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برایدانشجوبهوضعیتیتبدیلشدهاستکهبایدازآیندمخوددربرابرآنمحافظتکنگد.
سیاسیکهمعادلبانزدیکشدنبهحوزمقدرتحکومتاسگت

هرگونهنزدیکیبهموقعیت
برایدانشجوهشداردهندهاست :
دانشگاهیکواحدیدارهبهاسمگزین ،اونباال،کهوقتیمیخگوایواردمرحلگۀ
بعدبشیتک تگکایگنمگواردتگأثیرداره؛شگماتگالشکگردیرسگیدیتگویایگن

واسگۀهمچگینمسگئلهایبگگندیگگه

دانشگاهیکهبهتریندانشگگاهایرانگه،بعگد
نمیتونیدرسبخونی؛برایمگناصگالمنطقگینیسگت....جگاییکگهمگادرس

خونیمخیلینظارتروشه،خیلینکاتمیتونهتأثیرداشتهباشگه.تگویادامگۀ

می
ِ
روندتحصیلوحاالروالکارکردندرموقعیتهایشغلیآینده.نتیجتایادگگرفتیم


جزورودیهایخودمونحاالیکورودیباالتر


اونجاییکهمیشهبه
دردانشگاهتا
تربیشترارتباطیبگاکسگینداشگتهباشگیم.گگونهمگهاینجوریانگدتگوی


یاپایین
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

711

دوره ،21شماره 3
پاییز 2331
پیاپی 74

دانشگاه(دانشجویدانشکدمداروسازیدانشگاهتهران) .

یاست
شود،دربیرونوداخلدانشگاهواحدهای 


طورکهدرنقلقولباالدیدهمی
همان

کهقراراستوضعیتسیاسیدانشجویانراارزیابیکند.گشمیسراسربینکههمهگیزرا
زیرنظردارد.دراینبین،دانشجویانبایدفاصلۀخودرابگاقلمروهگایموقعیگتسیاسگی
حفظکنند.مسئلۀمراقبتازپیشرفتدرآیندهبهملابۀدستگاهینظارتی مگلمیکنگدکگه
دانشجورفتارخودرادربرابرآنتنظیممیکند :
توصیهکردنکهملالاینکارارونکن؛بعداواسهپیگداکردنکگار،اینگاییکگهکگار

سیاسیمیکنندبرایکگاردولتگیمشکلسگازمیشگه( ضگوانجمگنترقیخگواه

دانشگاهامیرکبیر) .

بنابرایندانشجوآرام وامنیت رادرخطرمیبیند.آرام خاطردانشگجوبیشگتردر
گروتضمینامنیتبرایادامۀتحصیلوپیداکردنشغلمناسگباسگت.درایگنمیگانهگر
دارکندموجبازبینرفتنآرام فکرمیشود:

املخارجیکهاینرواب راخدشه
کالترجیحمیدیمکهیکآرامشیداشتهباشیم.کالفضاشخیلیفضگایآرامشگی
نیست،یعنیاحتمالدارهکهدانشجویسیاسیبشگییگامگلالحراسگتیبشگی....

بهنظرمبیشتر.یعنیممکنهکارشناسیترونگیریوبری.ملالیکورودیگه
ِ
ریسک
ِ

میشناسمکهکارشناسی روهنوزنگرفته.مگلالدوسگالزنگدانبگودسگر11
 17
(دانشجویپزشکیدانشکدمپزشکیدانشگاهتهران).

رنگگمیکنگد.

مصائبموقعیتسیاسیدردانشگاه قالنیتمعطگوفبگههگدفراپر
قالنیتمعطوفبههدفدرصددآناستتاازادامۀمسیرواهدافخگوددرآینگدهدفگا 
هاکهموقعیتسیاسیبرآناستواراستا تماد
کند؛نمیتوانبر قالیتمعطوفبهارزش 

کردودورنمایآیندهرابهآنسپرد :
تدیگه،طرفمیادمیگهمنمیخوامهفگتسگالونگیمدرسبخگونم،

دورنماشهس
حاالاحتمالمیدهها،مطمئنمنیستکهمنبیامحاالبرامپروندهدرسگتشگهونگذارن

منرزیدنسیبخونم( ضوانجمناسالمیدانشکدمپزشکیدانشگاهتهران) .

کنترلمیکند.بایدآیندهرااز

دانشجویاندغدغۀمدیریتآیندهرادارند.آیندهزمانحالرا
سببفعالیتهایسیاسیآیندمخگودرا


اندکهبه

نابودشدنحفظکرد،گوندانشجویانیبوده
حالمیتواند

تباهکردهاند.دانشگاهوقتیقراراستآیندمشغلیدانشجوراتضمینکند،در ین

اینتضمینرابرایهمیشهسلبکندوآنوقتیاستکگهدانشگجوازدرهگایتگرس بگورو
دغدغۀتنیدهشدنباموقعیتسیاسیراپیداکند.بنابراین،تنیدهشدنباموقعیتسیاسیمعادل

با بورازترسفداکردنآیندهدربرابرتجربۀزمانحالدرموقعیتسیاسیاست .
رفتنزمانحالمیشود.دغدغگۀمراقبگتاز

تنیدهشدنباموقعیتسیاسیموجب 
ازبین

آیندهسببمی شودتازمانحالمعنایخودراازدستبدهد.زمانحالدیگگرنمیتوانگد

امورجدیدباشد.تجربۀکارهایمشترکسیاسیمیتوانگدموقعیگتسگوژگی

فضایتجربۀ
تسوژگیدرنظامنظارتیآیندهازبینمگیرود.زمگان

جدیدیراایجادکند،امااینموقعی
افکند.سرریزشدنزمانآیندهدرزمانحالبهنگو یخگالفآن


رزمانحالسایهمی
آیندهب

شمردندم(زمانحال)یادمیشود1.


غنیمت
زآنبهملابۀ

گیزیاستکهدرفرهنگفارسیا
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ 

سببمشغولشدن درفعالیتهای سیاسی

. 1وقتیدانشجویان ازنگرانی درموردآیندم کاریوسرنوشتتحصیلیخودبه
دهدرزمانحالدرموقعیتسوژگیسیاسیاست.درحالیکهسرریزشدنزمانآیندهدر

میگویندنشانازسرریزشدنزمانآین

کند.غنیمتشمردندمبرایبزرگان

زمانحالبهنو یبرخالفآنگیزیاستکهدرفرهنگفارسیازغنیمتشمردندمیادمی
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سویتجربگههایجدیگداسگت.امگا،در


،داشتننیرویجوانیورفتنبه
غنیمتشمردندم

اینجاگیزیبرایتجربههایجدیددردسترسنیست.
دانشجودیگرنمیتواندبهسیاستا تمادکندتابتواندجسارتبیان قایدرابیابگد.او

دربرابرکمیته هایانضباطیونهادهاینظارتیمسئولرفتارخوی اسگتوبایگدمراقگب
رفتارامروزشباشد.خانواده،زمانآینده،ونهادهاینظارتیپویاییزمانحالدانشگجورا
تفاوتمیشودوسگعی

تهدیدمیکند.اودغدغۀآیندهراداردوبهسیاستدرزمانحالبی

رومیشگودکگهبگا


ایروبگه

کندازآنبگریزد.دانشجودرزمانحالبامسگائلسیاسگی

می
روبهرو
د،اماترجیحمیدهدباکمتریناصطکاکممکنباآن 

اوپیوندمییاب

زندگیروزمرم

سکوتکندوایگنرفتگارقبگلازهرگیگزنشگاندهنگدمآگگاهیاز

شودوبیشتردربرابرآن
موجودیگگتهولنگگاکموقعیگگتسیاسگگیاسگگت.بگگهبیگگانیدیگگگر،رهگگاکردنزمگگانحگگالو
دسگتآوردن

مراقبتکردنازآیندههمانندبرخوردباموقعیتسیاسیومعاملهباآنبگرایبه
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پیشرفتوآرام است.دراینمعنا،زمانحالبهموقعیگتسیاسگیتسگلیممیشگودودر
وضاحساستضمینامنیتآیندهوموفقیتبهدانشجودادهمیشگود.امگا،درایگنبگین،

دانشجویانیوجوددارندکهتنبهاینمعاملهنمیدهندوازدروازمتگرس بگوروموقعیگت

سوژگیسیاسیراتجربهمیکنند.
ج) گذار از دروازۀ ترس

وقتبهذهنمنمیرسیدولگیشگایدهمیشگهخگانوادمترسگیروبگهمگنالقگا


هیچ
وقتبهاینفکرنمیکردمکهجاییروپیداکگنمکگهبخگوام


کنند؛ولیمنهیچ

می
لقگامیکننگد...

یکفعالیتسیاسیهمبکنمکهبترسم.اوناولیهمیشهترسروا
گونکارسیاسیاونقدرکارخاصیبهنظرنمیومدکهبخگواداتفگاقیواسگمبیفتگه
( ضومجمناسالمیدانشگاهامیرکبیر) .
ادبیاتفارسیبامستی،شوروجسارتبیانحقای همراهاستکهمحافظهکاریوترسازامنیتآیندهموقعیتمعاصربودندر
برد.درزیرابیاتیازحافظوسعدیمنظوردرزمانحالبودنوجسارتفوبیانگریرانشانمیدهد :

زمانحالراازبینمی
یازدیوانقضگگاخگ امگگانیبهمگنآر(حافظ) 
ساقیگا شگرتامروزبهفگگردامفکن
بگوی،ایبگگرادر،بهلطگگفوخگوشی 
کنگگونتکگگهامکانگفتگارهسگگت
بگهحکگگمضگگرورتزبگگاندرکگشگگی(سعدی) 
کگهفگگرداکهپیگگکاجگگلسررسد

هایدانشجوییازمهمتگرینتحگوالتیاسگتکگه


گذارازدروازمترسورسیدنبهتشکل
سگگوژمسیاسگگیتجربگگهمیکنگگد.روبهروشگگدنبگگاموقعیگگتسیاسگگیوپگگرداختنبگگهآنبگرای
هایترسورسیدنبهنقطگهای


دهد.گذارازدروازه

هاییمختلفرخمی

دانشجویانبهشکل
کندازمهمتریننکگاتیاسگتکگهسگوژمسیاسگی

کهسوژهتصویریدیگرازهویت پیدامی
کند.درحقیقت،مهمترین املیکهدرشکلگیریسوژمسیاسینق 


احساسودریافتمی
ملابۀدنیایآنسگویدروازمتگرس

یکند بورازدروازمترساست.موقعیتسیاسیبه
بازیم 
استکهالزمۀرسیدنبهآن بورازدروازمترساست.بنابراین،مگابگادانشگجویانیروبگهرو
کنندودرگگامبعگدیواردآنمیشگوند.

میشویمکهترسازموقعیتسیاسیرااحساسمی

شگاهبایدازاینمرحله بورکندتابتواندبهمرحلۀبعدیبرسد .
سوژمسیاسیدردان 
امابایدتوجهکردکهتجربۀمواجههباتگرسو بگورازآندربگیندانشگجویاناصگولگراو
اللهیبادانشجویاناصالحطلببسیارمتفگاوتاسگت.دانشگجویانمتعلگ بگهاردوگگاه


حزب
مینزدیکاندوازحمایگتآنگانبرخوردارنگد،بگاایگن

محافظهکاریگونبهمواضنقدرترس

هاییسیاسگیاند

ترسمواجهنیستند.دانشجویانیکهوارداینطیففکریمیشونددارایآرمان

کاریپیوندمیخورند.اما،ازطرفیدیگر،باتوجهبگهجگدال


کهباقدرتسیاسیکالنمحافظه
هایسیاسیاصالحطلبمعمگوالبگا


دارد،تشکل
قدرتیکهدرحکومتبااصالحطلبانوجود

دورههایانتخاباتیدگارفرازوفرودمیشوند.برخوردهایامنیتیمعموالبادانشگجویانیشگده

خواهیبودهاند .

استکهدارایگرای اصالحطلبیومتعل بهطیفگفتمانتحول
بنابراین،وقتیازدانشجویسیاسیسخنمیگوییمبایگدرو یکگردخگودرانسگبتبگه
تقسیمسنتیقدرتکهدرحکومتوجودداردمشخصکنیم.وقتیسگوژمسیاسگیکگهبگا
ترسروبهرواستوخانوادمدانشجواوراازکن سیاسگتبگازمگیدارد،درواقگنسگوژم

سیاسگیتحولخگواهدور

سیاسیمتعل بهگفتمانتحولخواهیاست.پس،آنگانازسگوژم
میشوند.درنتیجه،سوژمسیاسیکهقراراستازترسگذارکنگدسگوژهایاسگتکگهوارد

خواهیمیشود .


خواهیوتحول

طلبی،ترقی

گفتماناصالح
وازههایترس بورمیکند،درحقیقت،موقعیگتیگک
برایناساس،سوژهایکهازدر 


دامیکنگد.
مسیاسیتحولخواهرالمسونسبتبهشگرای وگگگونگیآنآگگاهیپیگ 

سوژ

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

710
مسئلۀ ترس از موقعیت
سیاسی در دانشگاه

پگذیرمیکنگدوبعگدازآنسگوژم

شکلگیریآگاهیفراینگد بگورازدروازمتگرسراامکان

سیاسیمیکوشدتادانشجویاندیگررابهدرونقلمروموقعیتسیاسید وتکند .

منخودمدرموردهزینهخیلیفکرکردم،اماوقتیبازداشتشدموتمومشگددیگگه
خیلیراحتترمشدماتفاقا.بحلماینبودکهوقتیایناتفگاقافتگاددیگدمکگهخگوب
کردیکهگهاتفاقیمیافتهواینکهاینقدربراتدغدغهبگودکگه


اینقدربهاینفکرمی
خوبحاالگیمیشه؟مامانبابگاتگگیمیشگن؟همسگرمگگیمیشگهوقتگیمگن

بازداشتمیشم؟اماشد،اتفاقافتادوهیچیمنشدواینکگهخگودتمتونسگتیمحگک
بزنی،پستمومشدورفتحاال.پسمنمیگمآدماقبل اتفاقاخیلیبگهخودشگون
فکرمیکنند...وتووقتیکهمنتظرشیکهیکگیزیاتفاقبیفتهخیلیبیشتراذیتگت

هایکترسبیخود


افتهوتموممیشه.بهنظرمناکلربچه

کنهتاوقتیکهاتفاقمی

می
دارن.یعنییکتوهمیدرستکردنازاینکهوای!حاالبرایماگهاتفگاقیمیافتگه؟
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(دانشجویفعالسیاسیدانشکدم لوماجتما یدانشگاه المهطباطبایی) .

ایننقلقولاشارهایبهتوهمترسازموقعیگتسیاسگیدارد.موقعیگتسیاسگیماننگد

هافرومیریزدوپدیدمشگناختازآنشگکل


کردنآنترس

ترسناکیاستکهبالمس
شبح
شدنباآنچهدرونموقعیتسیاسیمیگذردوشگناختسگازوکارآنهماننگد

میگیرد.آشنا

نیرویرها بخشیاستکهامکانرویاروییباترسرابرایدانشجوفراهممیکند :
شماازهرکسکهبپرسید،گهخانواده،گهدوستانوگهاطرافیگان،همگۀکسگانیکگه
هااولینگیزیکهمنعتمیکنندفعالیتسیاسینکگن.مگنهگرروزکگه


کالسی

هم
خونهمیامبیرونمادرممیگهکهنروسراغاینکگارا،یگامگلالهمکالسگیهایخگودم

ترجیحمیدنمیانهرویروپی بگیرنبدوناینکهبدونندارهگهاتفاقیمیافته.ولگی

نخیلیازمشکالتمااینهکهمیترسگیم،

منخودممیگمنبایدبترسی....بهنظرم

میترسیمواردمسائلسیاسیبشیم.گراحاالملالنهایت یگکخطگاییازمگنسگر

میزنهکهجامعهملالمحکومممیکنهحبسیاتعلی یاهرگیزدیگگهای.ولگیایگن

یزهدیگهای

ترسهوجودندارهدیگه....میگن اقبت یازندانیشدنهیاتعلی .یعنیگ
جزایننمیبینندتوش( ضوانجمنترقیخواهدانشگاهامیرکبیر) .


شودتاسگوژگی


موجبمی
تاواندادن»
میآیدتجربۀ« 
طورکهازایننقلقولهابر 

ه 
مان
ۀتگاواندادندوبگارهبگهفضگای

سیاسیشکلمنسجمتریپیداکند.سوژمسیاسیبگاتجربگ

بارباهوشیاریتاازپرداختتاوانهایبعدیکاستهشگود.بگه


گردد،امااین

سیاستبازمی
سیاسیکهباموقعیتسیاسیتنیدهشدهاستبهملابۀکاتالیزوری مگل

همینسبب،سوژم
وگوهگای
تگرسگگذرکننگد.ایگنکاتگالیزوردرگفت 

میکندتادیگردانشگجویانازدروازم

دوستانهوانتقالتجربهبگرایدانشگجویانورودیجدیگدوآنگانکگهمشگتاقورودبگهایگن
فتد.همچنین،سوژههایسیاسیگذرکردهازدروازمترسگوناز

هاهستنداتفاقمیا


تشکل
نگگو برخوردهگگاآگگگاهیدارنگگدحرکگگاتانتقگگادیصگگریحتریراانجگگاممیدهنگگدوبا گگث
هایسیاسیمیشوند :


شدنهیجانولذتدرموقعیت
برانگیخته
منخباولینباریکهبعضیاز کسهارودردانشگاهدیدمشگلوارمرونزدیگک
بودخیسکنم .کسکسانیکهدرحصرهستندروزدندتویبرد.گفتما!انجمن
ادیه!بعدیواشیگواشبگه
زدهاین کسرورویدیوارشحتی.بعددیدمنهگیزه ِ

اونترسهاییکذرهغیرمنطقیغلبهکردم.ولیتاحدیاالنمترسهسگت.گگرا

جمنترقیخواهدانشگاهامیرکبیر) .

نباشه؟( ضوان

غلبهبرترسمطل نیست،بلکهتاحدیمیتوانازآن بورکردوبگابعگدازآنسگوژم
سیاسیبهملابۀکاتالیزوری ملمی کندکهفضاهایظهورموقعیگتسیاسگیراخلگ واز

زداییمیکند :


سیاسیدردانشگاهترس
موقعیت
خداییکهتوییکیازخوابگاههگافگوتشگده


منیادمه،ترمیککهمااومدیمیکبنده
تربگودنتحصگنمیکگردنمگلالجلگوی

بودواونسالبچههاییکهملالسگالبگاالیی

دانشکدش.ویادمهکهمنوورودیجدیدیهاییکهاومدهبودیماونجایگک500متگر

ایکهبینمونشگکلمیگرفگت


کردیمومکالمه

نگاهمی
اونورترازتحصنوایمیسادیم
میگفتیمایناگقدرشجا نومااالنبریماونجااالنازمونفیلممیگیرنوبعداحتگی

واسهتحصیلاینگهارسالممشکلپی میادوازاینحرفگا.میخگوامبگگمازنطفگه
ِ
همچینفکریتویهمههست( ضومجمناسالمیدانشگاهامیرکبیر) .
نوانتماشگاگیمگیرفتم.در

مراسمیدریکیازآمفیتئاترهابرگزارمیشد.منفق به
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هامیرفتناونباالوگقدرشجا انهیکسگریاز
دیدمیکسریازبچه 


تئاترمی

اونآمفی
حرفارومیزنند.خیلیشجا انهیکسریازحرفارومیزنندکهحتیبگهفکگرمخطگور

مچینحرفیزدهبشهدردانشگاه.میتونماینجوریبگگمکگهخگوببهگ 

نمیکرد؛ه

کردمکهاینادارنیکهمچینحرفاییمیزنندفرداشممیاندانشگگاهخیلگیمبگه


فکرمی
نظرنمیادبراشونمشکلیپی بیگاد؛گگرامگندیگگهحگداقلبایگدازحضگوردریگک
ابایدازلولهبیستبترسم.بهنظرماینبهگمکمگک
تحصنبترسم.اینل ِولهصدهمنگر
ِ
ِ

کردوبعداینلولهاومدهیباالتر( ضومجمناسالمیدانشگاهامیرکبیر) .
ِ

هانشانمیدهددانشجووقتیدرمعرضموقعیتسیاسگیدردانشگگاهقگرار


ایننقلقول
شودکهازدروازههایترس بورکگردهوبگاموقعیگت

هایسیاسیروبه 
رومی


گیردباسوژه

می
سیاسیتنیدهشدهاند.دانشجویانخودراباآنانمقایسهمیکنندتابدینترتیباگردانشجویی

دهدومشکلگندانینگدارد،پگسمگنهگممیتگوانموضگعیت


هایسیاسیانجاممی
کن 
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هایسیاسیبهواسطۀخل موقعیتهایکن 

سوژگیسیاسیاوراتجربهکنم.بنابراین،سوژه

سیمیتوانندشرای شکلگیریمیلبهکن ومشارکتسیاسیراایجادکنند .

سیا
ننمگیرود،بلکگه

اماوقتیدانشجوازدروازههایترس بورمیکند،ترسبرایاوازبی

شدهدرموقعیگتسیاسگیمیکوشگدتگا

رابطۀاوباترس وضمیشود.سوژمسیاسی 
تنیده
رابطۀخودراباترستنظیمکند.اودرتالشاستتابرمیزانآگاهیازحقوقخودبیفزایگد
یاحتیبهاینفکگرمیکنگدکگه

هایترسآورواردتعاملشود


کندتاباموقعیت

وسعیمی
برایپشتسرگذاشتنترسبهکجارودیاگهکارنکند :
یادمهیکشبمیترسیدمبرمخونه.دنبالراهحلیبودمکهبرمیهخونهایکهکسگیبگه

فکرشنرسهمناونجام.برمخونۀخالمکهممکنهبهفکرشگونبرسگهمگناونجگام.بگرم
خونۀدوستام.تویاینفکربودموحتیبرمخونه.منتوکوگههمهجارومیپاییگدمرد

شدمیعنیتااینحدترسداشتما!بااینوجودنگه!پیگیگریمیکگردم.اسگتارت بگا


می
هیجانبودولیبعدشباآگاهیبود( ضومجمناسالمیدانشگاهامیرکبیر) .

ترسبعدازگذارازآنبهشکلپیچیدهتری ملمیکندوآنتگرساز

بنابراین،تجربۀ
مواجهشدنبانتیجۀکن سیاسیاستکهسوژهانجامدادهاست :


ترسبودتوهرکاریمیکردیم.یادمهتوهمینماجراکهتحصنکردهبگودیم،روز
ِ
قبل زنگزدهبودنخونهوگفتهبودنازبیروندانشگاه،کهپسرشمدارههمچگین

کاریرومیکنهجلوشروبگیرینکهمناونروزمادرملباسمشکیمروقایمکگرد

ونگذاشتبپوشم،دراینحد!اومدمدانشگاه،بازرفتمتویتحصننشستم.زنگ
زدنبهپدرم.گفتنپسرتاینجانشسته.بعدشمنروشنکردم،زنگزدنبهپگدرم.
گفتنپسرتشمنروشنکرده.بعدجالبی اینهکههم ازبیروندانشگاهزنگگ
شد.خبخیلگیفضگایترسگناکیبگود.مگنازدانشگگاهبیگرونمگیرفتم


زدهمی
امکان بودهراتفاقیبرامبیفته.باوجودایناولویتگذاشتهبودم.گفتهبودممگن
اینمسیرروانتخابکردمبایدبرم.حاالهرترسیباشهایرادینداره( ضومجمن
اسالمیدانشگاهامیرکبیر) .

ترسدراینمفهوممهمترین املدرشکلگیریسوژمسیاسیاسگت.تگرسدارایدو

جنبهاست)8:پیشگیریازرویاروشدنباتگرس؛)1انتظگارازرویاروشگدنبگاتگرس.در
مرحلۀاولدانشجودرپشتدروازمترساستودرمرحلۀدومسوژمسیاسیپسازگذاراز
شدنباموقعیتسیاسیوهوایترسبهسرمیبرد :


درتنیده
دروازمترس
ماقبل فکرمیکردیمکهدانشگاهحاالاوننهادامنیتگیخگارجازدانشگگاه
میرسگهکگهبگا
تونهبکنه،ولیکمکمبگهایگننتیجگه 

هرکاردل بخوادمی
نامههایداخلیدانشگاهاینجورگیزاروکهآشگنا
باآیین 
آشناشدنباقوانینو 
شدیمفهمیدیمکهاینجوریمنیست.دیروزدربرنامهمنوس بگودموشگعار
هابهمنگفتکهباباگگیکگار


دادیم،امروزظهرسرسلفیکیازبچه

می
دارتمگیکننوازایگن


یگانسگتاره
میکردیناونوس نمیترسیدین،یهگوم

حرفا.گفتمنهباباستارهدار!اصالربطیبهاینگیزاندارهبگاایگناتفگاقیکگه

دیروزافتاد،کهشادیمیکردیمبرایانتخاباتوشیرینیمگیدادیموشگعار

دارنمیشیم( ضومجمناسالمیدانشگاهامیرکبیر) .


دادیم،ستاره
آشناییباآنمیتواندتاحدیکاه خطررویاروییبرایدیگردانشجویان

بنابراین،قوانینو
سیاسیراتضمینکند.سوژمسیاسیقانونرامیداندوترسرادرگارگوبپانهادنبهبیگروناز
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گیرد.سوژمسیاسی،سوژهایسخنگواستکهقانونبه

قوانینمشرو موقعیتسیاسیدرنظرمی
اواجازمصحبتکردنوحضوردرقلمروموقعیتسیاسیرادادهاست :

هافعالیتمیکنیضگرورتدارهکگهبعضگیوقتگابگریبگاحراسگت


وقتیشمادرتشکل
صحبتکنیبرایمجگوزبرنامگهتونمگلال.وخگبایگنمواجهشگدنهاضگطراب روکگم
میکنه،ولیبراییکنفریکهبیرونایگنتشگکلنشسگتهوهگیچوقگتتجربگۀهمچگین

گیزیرونداره.اینبرخوردامیتونهبرخورداییباشهکهاضگطرابآورباشگه.ازاونطگرف

یهبحلیکههستاینهکگهگقگدرایگندانشگجوهاییکگهایگنبیگروننشسگتننسگبتبگه

حقوقشونآگاهن!خوبیهبخشیازایگنترسزدگگینشگانازاینکگهآگگاهیازحقگوق

گاهیممکنهکهفضارومبهمبکنه.ملالبگگنکگهاگگرایگن
دانشجووجودنداره....اینناآ ِ

کارروبکنیممکنهبخوانتواینفردهیچتلقیازنتایجاوناحضارممکننداشتهباشگه.
ِ
زدهمیکنگه،حضورشگونرو


کنه،ترس

کارمی

کنه؟محافظه

خوباینآدماروگیکارمی
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بهبعد،فضایترسزدگگیکگه

کنه....بهخصو ازسال11

براشونتویاینجادشوارمی
تویدانشگاهحاکمشدخیلیازافرادروازفعالیتدرتشکلهابازداشت....امگاحگداقل
ایکهیکفردمیتونهبرایخودشتصورکنهمحرومیتازتحصگیلهدیگگه


باالترینهزینه
خب!مافعالهاییداشتیمکهبعدازرخداد،11خیلگیفعگالبگودناینجگاوهگیچکگدوم

ایازجنساینکهنتوننبرنتخصصبخونننداشتیم.یعنیفکگرمگیکنمیگککگم


هزینه
اغراقشده( ضوانجمناسالمیدانشکدمپزشکیدانشگاهتهران) .

شگوندوسگعیمیکننگدبگاآنواردمگذاکره


آشگنامی
بنابراینسوژههایسیاسیباترس
سیاسیازخطوطقرمزگذرکندوپگابگهفضگایی

شوند.ترسوقتیجدیمیشودکهسوژم

آمیزوهزینهبرداراست.بهبیانیدیگر،موقعیت


مخاطره
بگذاردکهموقعیتسیاسیبرایاو
امنتقسیممیشود.قلمگروامگنتحگتمراقبگت

سیاسیدردانشگاهبهدوقلمروامنوغیر
درمیشود.امادرقلمروغیگرامن

مسئوالندانشگاهومجوزهاییاستکهبرایبرنامههاصا
هگابگهسگر ت


کنگد.اتفاق
دهدکهدانشگاهمسئولیتآنهگاراقبگولنمی


هاییرخمی

اتفاق
مگیداردوبگودندرموقعیگتسیاسگیبگه
حراستومسئوالنکمیتۀانضباطیرابهتکاپووا 
هایتخلفدانشجویسیاسیشگکلمیگیگردوحتگی


شود.پرونده

تخلفسیاسیبدلمی

مراجنامنیتیوقضاییواردمعرکهمیشوند.فضگایغیگرامنسیاسگیدردانشگگاهفضگای
شدناتفاقهایآناستکهدانشگگاهرا

،ورسانه 
ای

تهییجافکار،پیوستندانشگاهبهخیابان
درزمیندانشگاهانقالبیقرارمیدهد.اینجگادانشگگاهازمرزهگایامگنموقعیگتسیاسگی
شگود.درنتیجگه،سگوژههایسیاسگی


بهمرزهایانقالبیخودنزدیگکمی
خارجمیشودو

شدهازطرفاردوگاههایسیاسیقگدرت

تشکلهایدانشجویی،نمایندمسیاستاستاندارد

درحکومتاندتانمایندمتن هایسیاستدرسگطحفرهنگگ،جامعگۀمگدنیومصگائب

یمکهنمایندماردوگاههایسیاسیدر

واجها
زندگیروزمره.بنابراین،ماباسوژههایسیاسیم 
اندونمیتوانندنمایندگیقشگرخاکسگتریدانشگجویاندانشگگاهراداشگته


سطححکومت
غگههایویگوم
هایشکلگرفتهدرژانرهایسیاسیکالنحکومتیدرپگیدغد 


باشند.سوژه
خودهستندوتوانتغییردرفضاراازدستدادهاند.ایندیدگاهسببافولاحساسامنیگت
نسبتبهموقعیتسیاسیدردانشگاهشدهاست .
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سیاسگیدردانشگگاهسگببمسئلهدارشگدنخگودموقعیگت

بررسیتجربۀترسازموقعیت

مسئلۀ ترس از موقعیت
سیاسی در دانشگاه

سیاسیمی شود.موقعیتسیاسیدانشگاهبهتاریخدانشگاهوپیونگدآنبگاسیاسگتاشگاره

گردیمکهدانشگاهمحلتربیتسگوژههایمگممن،

میکند.امااگربهدانشگاهپساانقالبیباز

متخصص،ومتعهدبودهاست،درنتیجه،آموزش لمویادگیریآنماهیتسیاسگیپیگدا
می کند،زیرامشغولبهتربیتنیروهاییبامعیارهایگفتمانجمهوریاسالمیاست .

برایناساس،سیاستدردانشگاهپساانقالبیهموارهدارایجایگاهیویگوهبگودهوحتگی
جزئیازدستگاهاداریدانشگگاهشگدهاسگت.گگگونگینسگبتروابگ قگدرتدرگفتمگان
جمهوریاسالمیوخوان آنهاازوضعیتهموارهشگکلیازوضگعیتسیاسگیراتعریگف
کردهکهنمودهایآندرموقعیتسیاسیدردانشگاهنیگزمشگهوداسگت.بنگابراین،موقعیگت
شگاهباتغییردولتهاوآرای مجلسشورایاسالمیدگارتغییگراتاساسگی

سیاسیدردان
هایسیاسیبهگونهایبودکه

میشود.برایملال،درزمانگفتماناصالحطلبی،فضایکن 

کاراحمدینوادباممنو یتومخاطرهروبهروشد .


هادردورمدولتمحافظه

همانفعالیت

هاییاستکهدرفضگاینگاامن
انشگاهمربوطبهموقعیت 

ترسازوضعیتسیاسیدرد
رومیکند.براساسپووه حاضر،

سیاسیقرارمیگیردودانشجورابااتهامسیاسیروبه
یتریازطگرف
اللهیازپشتیبانیهایقو 

دانشجویانسیاسیباگرای اصولگراییو 
حزب
جریانحاکمبرخوردارندکهآنانراهموارهدرفضگایامگنسیاسگیقگرارمیدهگد.امگادر
طلببابیشترینبرخوردهگایامنیتگیوکمیتگههای


خواهواصالح

مقابل،دانشجویانتحول
اندکههمینمسئلهبهجایگاهاردوگاهاصالحطلبی،بعدازرخداد،11


انضباطیمواجهبوده
میگردد .
درنزدحاکمیتباز 
اسیتعبیرمیشودپیرامگونکن هگایسیاسگی

برایناساس،آنچهترسازموقعیتسی
تحولخواهانه،دگراندی ،وفراترازخطوطقرمزاست.برایخانوادههاکهدانشگاهرابرای

فرزندانخودسکوییبرایپیشرفتدرنظردارنگد،شگرکتدرکن هگایسیاسگیتهدیگد
مستقیمآیندمفرزندانشاناست.ترسازآیندهونمونههاییازدانشجویانفعالسیاسیکهاز
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تحصیلوکاربازماندهاندخودشاهدیگویابرایخانوادههاودانشجویاناستتادر

ادامۀ
برابرموقعیتسیاسیازخودمراقبتکنند .
امادراینمیان،دانشجویانیکهازدروازههایترس بگورکردهانگدودسگتبگهکگن 

بهسازوکاردرونیموقعیتسیاسیپیدامیکنند.آنگان

سیاسیزدهاندآگاهیبیشترینسبت

شوندکهامکانترسزداییازموقعیتسیاسیراایجادوشگرای 


الیزورهاییمی
تبدیلبهکات
گذارازترسرابرایدانشجویانمستعدفراهممیکنند.برایناساس،تجربگۀتگرسبگرای
دانشجویانیکهبهوضعیتسیاسیتنیدهشدهاندجنبۀمتفاوتوحالتپسینیدارد؛یعنگی

احساسترسپسازکگن سیاسگیوانتظگاراز واقگبآنبگهوجگودمیآیگد.درنتیجگه،
احساسترسازموقعیتسیاسی،برایدانشجویان،دردانشگاهایرانیازبیننمیرودبلکه
حالتیبهحالتدیگرتغییرمیکند .

از

منابع
آسیبشناسگگیجنگگب دانشگگجوییدرایگگران
نجگگاتپور،مجیگگد( .)8913

جمعگگهزاده،سگگیدجواد؛و


امام
(دهه70و.)10مطالعات انقالب اسالمی .805-817،)18(7،
فعالیتهگای
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 .)8957مجن دانشکده حقوق و عنوم سیاسی.887-898،)8(80،
).توانسنجیگفتمانهایجنب دانشجوییایرانمعاصر.پژوهشنامۀ انقالب اسلالمی،
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تحصیلدرایران.مجن دانشکده ادبیات و عنوم انسانی (دانشگاه اصفهان)11،و.77-801،17
کاشگگی،محمگگدجوادغالمرضگگا(.)8915فضللا دانشللگاه سیاسل ورز و ناسللازهها هللویتی در زنللد ی
دانشجویان.تهران:پووهشکدممطالعاتفرهنگیواجتما یوزارت لوم،تحقیقاتوفناوری.
مفهومسازیگفتمانیجنب دانشجوییدرایران(مطالعه
کچویان،حسین؛وکالنتری ،بدالحسین( .)8939
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محمدی،مصطفی؛ومحبوبی،قربانعلی(.)8938تحلیلگفتمانیجنب دانشجوییایرانازآغازتاپیگروزی
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دانشکدهحقوقو لومسیاسی،دانشگاهتهران،تهران،ایران.
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