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چکیده:
توسعه جنبش دانشجویی بعنوان پیشران فعالیت هاای اجتماا ی اماروزه یکای از دغدغاههای مها نااا
جمهوری اسالمی می باشداما افت شاخص های جنبش دانشجویی ایران درساا هاای اخیار بیاانگر اهمیات
بالی نیاز به تفکر و اقدا در راستای توسعه آن می باشد وبارای دساتیابی باه ماد نیازباه تحلیال اجتماا ی
جنبش دانشجویی پس از انقالب اسالمی است که چگونگی وچرایی آنرا بیان می دارد .با توجه به ابعااد ککار
شده برای جنبش دانشجویی در ادبیات موجود یکی از ناصر بسیار مه ساختار ها می باشند کاه بار جنابش
تاثیر می گذارد و نکته مه در مورد ساختارها مناسبات دولت ها و روشنفکران با جنبش می باشد از آنجا کاه
تاکنون به این بعد از تحلیل جنبش دانشجویی توجه نشده است این پژوهش به دنبا یاافتن چاارچوبی بارای
تحلیل جنبش دانشجویی در فضای دانشگاهها می باشاد.پژوهش از ناوک کیفای باوده و باا اساتفاده از رو
ناریه داده بنیاد با رویکرد نوظهور به تدوین چارچوب توسعه جنبش دانشجویی بر مبنای رابطاه دولات هاا و
روشنفکران با جنبش می باشد .داده برداری از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با جمعی از دبیاران اتحادیاهها
و تشکلهای دانشجویی و فعالن جنبش دانشجویی از ابتدای انقالب تاکنون می باشد و طی مصااحبه باا ۱۵
نفر اشباک ناری به دست آمده است .چارچوب نهاایی پاژوهش شاامل دو الگاوی تشا یص و تعیاین افات
جنبش دانشجویی و توسعه جنبش دانشجویی می باشد در الگوی تش یص ساه مقولاه اصالی لال عاع
جنبش و نشانه های افت شاخص جنبش دانشجویی و واقب منفای دیاده مای شاود .همنناین در الگاوی
توسعه جنبش دانشجویی پنج مقوله اصلی شامل ماهیت های تقویت کننده ،پدیده های محاوری ،راهبردهاا و
پیامدها وجود دارد.
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مقدمه

ظهور جنبش دانشجویی از سوی دانشجویان متمرکز بر تحرکااات دانشااجویی معمااو ًل باارای سیاسای
کردن حوزه مومی و نقد قدرت و تاثیرگااذاری باار آن و غالبا ًا هماراه بااا آرمااانگرایی هااای اادالت
خواهانه چپ و در مقابله بااا تبعایض ،بی اادالتی و اقتاادار گرایاای اساات(.ن عی)34،۱39۵،برخاای از
مهمترین کارکردها وماهیت جناابش دانشااجویی نقد،روشاانگری،آرمان خااواهی،رابط ومیااانجی بااودن
جنبش دانشجویی برای بیان وانتقا خواسته های جامعه،بیان قاطع،خشاان وپرخاشااگرانه ی مشااکالت
جامعه ،و...می باشد(.کریمیان )8۵،۱390،اما نگاهی به وععیت جنبش دانشااجو ی در دانشااگاههاپس از
انقالب اسااالمی بیاانگرفراز وفرودهااایی ایاان جناابش اساات کااه در سااا هااای اخیار،ا ال موعااع
وصاادوربیانیه ازسااوی تشااکل هااای دانشااجویی درارتبااا بااا رخاادادهای سیاساای کمتردیاده ماای
شود.بعبارتی فضای کنونی "پویشی"است نااه"جنبشاای"وفردیاات در بااین دانشااجویان زیادرشاادکرده
است(.جالیی پور )2۵،۱397،سکوت و زلت جناابش دانشااجویی مشااهود بااوده و ثماارات آن تقلیاال
فعالیت هاومشارکت های دانشجویی می باشد.
از آنجاکه جنبش دانشجویی زیر مجمو ه جنبش های اجتما ی می باشد وجناابش هااای اجتمااا ی را
پدیده های چندوجهی می دانند ،ولی لز است درتحلیل اجتما ی جنبش دریااابی کااه واماال تعیااین
کننده ی آن چیست؟درناریه های جامعه شناسی،برای تحلیل پدیده های اجتمااا ی مکاتااب و تقسای
بندی های گوناگونی وجود دارد و مهمترین دسته بندی آنها تقسی ناریات به خاارد وکااالن یاا اماال
گرا و ساختار گراست.برخی از اندیشمندان موتور حرکت جنبش هااای اجتمااا ی را فاارد یااا املیاات
وگروهی دیگر ساختار ها رادرنارمی گیرند.آلتوسر اولویت ساااختارهارابرفه واراده ااامالن بیاان مای
کند.یعنی امالن انسانی تحت الزا ساختار وجایگاه های برآمده از ساختارها هستند و مل مای کننااد.
به نار آلتوسر ،یاک تشااکل اجتمااا ی از سااه نصاار بنیاادی ساااخته مای شااود اقتصاااد ،سیاساات و
اید ولوژی .کنش های متقاباال ایان اجاازای ساااختاری ،کاال اجتمااا ی را در هاار زمااان مای سااازند.
(ریتزر )22۵ ،۱374،از نار وبر ،جامعه شناسان باید به بررسی کنش های افراد و معانی وابسااته آن هااا
بپردازند .آنان باید بفهمند که چرا فردی کاری را انجا می دهد یا چیزی می گوید و نیااز بایااد بفهمنااد
افراد چه معناهایی به وععیت های گوناگون نسبت می دهند .آننه مورد توجه وباار بااود کاانش هاا و
معانی بودند .از نار او فه این نکته از اهمیت برخوردار است که چه طور افراد به کنش هایشااان معنااا
می ب شند .نکته دیگر آن که افرادی مانندپیر بوردیووآنتونی گیدنز در تال
شناسی را از دوگانه انگاری املیت و ساختار نجات دهند.
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هستند کااه ناریاه جامعااه

ها به لحاظ ساختاری تقویت یا تضعی

کنند؟ در پاسخ به سوا مطرح شده می تااوان گفاات جناابش

دانشجویی در دانشگاه ها با دو نصر دولت ها و روشاانفکران در تعاماال اساات .در ایان میاان رابطااه
ساختارها و جنبش دانشجویی که مبتنی بر ساختارهای درونی و برونی دانشااگاهها اساات کمتاار مااورد
مطالعه قرار گرفته است .ساختار ها به دو ب ش درونی و برونی در دانشگاهها تقسی می گردند کااه در
ساختارهای بیرونی دولت هاوروشنفکران و احزاب نقش اصلی دارند.از ایاان رو نحااوه تعااامالت باین
ساختارهای درونی و برونی دانشگاهها با جنبش دانشجویی سبب رشد و تکاماال یاا افااو و انحاارا
،خاموشی وحرکات سطحی جنبش ها ی دانشجویی می گردد.
بنابر اهمیتی که توسعه جنبش دانشجویی در جامعه برای رشد و تعالی آن نیاز دارد تدوین چهااارچوبی
برای ارتبا مولفه های این سازه با سازههای دولت و روشنفکران در جهت توسعه جنبش دانشااجویی
عروری است از این رو لز است در طی یاک پااژوهش توسااعه ی ،بااه بررساای رابطااه دولتهااا و
روشنفکران با جنبش دانشجویی پرداخته شود و به تبیین این مه پرداختااه کااه مناساابات دولاات هااا و
روشنفکران تا چه اندازه میتواند جنبش دانشجویی را در دانشگاه هابهبود ب شد ؟
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اما به هر حا این سوا به کهن می رسد که چه مولفههایی میتوانند جنبش دانشجویی را در دانشااگاه

این تحقیق تالشی است در جهت تبیین و تشریح رابطااه و بررسای کارکردهااا و نتااایج تاااثیر گااذاری
دولت ها و روشنفکران بر جنبش دانشجویی که نهایت ًا ملکرد آن را بهبود ب شااد ،لااذا هااد اصاالی
پژوهش حاعر معرفی و تبیین چهارچوب تحلیل اجتمااا ی جناابش دانشااجویی مبتنای باار رابطااه بااا
دولتها و روشنفکران پس از انقالب اسالمی در جامعه آماری منت ب از فعااالن جناابش دانشااجویی
ایران است.
.1ادبیات نظری
1.1جنبش دانشجویی:
در جنبش دانشجویی به معنای مل جمعی ،اختیاااری ،داوطلبانااه و جهااتدار دانشااجویی باارای
ایجاد تغییر و تحو سیاسی  -اجتما ی است ،جنبش دانشااجویی بااه کوشااش جمعاای دانشااجویان
برای پیشبرد یا مقاومت در برابر دگرگونی اجتما ی در جامعهای که خود جز اای از آن هسااتند ها ،
اطالق میشود .پس ،هر مل جمعیدانشجویی ،جنبش دانشجویی نیست بلکه جنبش دانشااجویی،
به یک حرکت جمعی گفته میشود که افراد آن ،به قصد ایجاد تغییر و تحو سیاسی  -اجتما ی پااا
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پیش میگذارند ،البته ممکن است ،گاهی ب واهند در مقابل برخی تغییاارات و تحااولت سیاساای -
اجتما ی بایستند.این افراد ،جمع خود برانگی تهای هستند که تغییر و تحو را جستوجو میکننااد.
این تغییر و تحو  ،میتواند دامنه وسیعی داشته باشد که از تحو در فکر و اندیشه تاا ایجاااد تغییاار
در ناا اجتما ی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و غیره را در برگیرد(.خرمشاد)79،۱384،پااس در ایاان
تعری

بر تغییر وتحولت سیاسی که همان سیاست دولت ها ماای باشااد تاکیااد شااده اساات .طبااق

ناریه کارکردگرایانه ظهور جنبش های دانشجویی پاس ی به نارسایی نهادهای دانشااگاهی در براباار
شرایط جدید در دانشگاه هاست در نگاه کارکردی و با توجه به شرایطی که در آن ساااختار اداری و
آموزشی دانشگاهها فاقد انعطا و کارایی لز برای پاس گویی به نیازهای انبوه دانشااجویان اساات
بر کارکرد هویت ب ش جنبش های دانشجویی تاکید می شود بر همین اساااپ پااس از او گیاری
جنبش های دانشجویی در آمریکا و اروپا در دهه  ۱9۶0کوشش فراوانی شااد کااه ساااختار اداری و
آموزشی دانشگاه ها به گونه ی متحو  ،منعط

و کارا شود که امروزه دانشجویان گوناگون و تشاانه

هویت جدید بتوانند در فضای دانشگاهی از طرق قانونی و آرا خواستهها و هویات خااود را ابااراز
کنند(باربیه موریس)38،۱383،یعنی ساختارهای درونی وبرونی دانشگاهها در شااکل گیااری جناابش
دانشجویی تاثیر مستقی دارد .بر اساپ ناریه فرهنگ سیاسی ،جنبش های دانشجویی امل و مولااد
فرهنگ جدید سیاسی در جامعه معرفی می شوند .بدین معنا که در جامعه ،الگااویی کااه از قباال جااا
افتاده است به صورت ادت از آنها پیروی میشود اما دانشجویان با تکرار شااعارهای خااود تااال
دارند هژمونی سیاسی تبلیغی دستگاه رسمی و حاک بر جامعه را به چااالش بکشااند بااه بیاان دیگاار
دانشجویان از میان اندیشههای روشنفکران یا از میان مفاهی و ناریات گوناگون تعاادادی از آنهااا را
که مرتبط با نیاز زمان تش یص میدهند بر می گزیند و مرتبااا آنهااا را بااه منزلااه مطالبااات خااود در
حرکت های جمعی تکرار میکنند و همین تکرار مفاااهی رفتهرفتااه جااا را باارای فرهنااگ و رفتااار
سیاسی جدید در جامعه باز میکند(جالیی پور)۱389،باارای توسااعه و رشاادجنبش دانشااجویی بااه
ساختارهای درونی و بروناای دانشااگاه هااا وسیاساات دولاات هااا وباادیع ونوآورانااه بااودن نااارات
روشنفکران در اقناک دانشجویان می توان استناد نمود.
.2.1دولت :با واژه  stateبه معنای وعع مستقر و پابرجا در نار گرفته شده اساات بااه هماین دلیال
است که گفته میشود پادشاه عامن ثبات امنیت نا و به صورت عمنی تامین کننااده رفاااه جامعااه
است (وینسنت )3۶۱،۱382،وبر دولت را گروهی میدانااد کااه "کاربساات خشااونت فیزیکای را در
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می داند ( )201،Durkheimایده آلیست هایی مانند روسو ،کانت،هگل دولت را نهااادی اخالقای
میدانند که برای رشد کامل اخالق انسان غیر قابل صاار ناراساات( ال  )۵8،۱384،مااارکس ها
دولت را سازمان یک گروه یاا طبقااه باارای ساالطه و اساات مار گااروه هااا و طبقااات دیگاار میداناد
(همان )۱2،پست مدرن هایی مانند نینااه ویتگنشااتاین هایادگر لکااان دریادا و فوکااو کااه دولاات
مدرنیس را به نقد کشیدند به جهانی شدن دولت معتقد بودند که توجهی به رابطه با جامعااه ندارنااد
و معتقدند جهانی شدن با ارا ه الگوی مصر و تولید ساارمایهداری لیباارا تزلااز قاادرت سیاسای
کشورها با تحمیل دموکراسی غربی و از ه گسستن بافت فرهنگی تصویب شده جوامع ملی وفاااق
ملی این جوامع را با چالش جدی روبهرو خواهند کرد(سجادی،۱38۱،ص.)22
تعری

دولت بزرگترین سازمانبندی گروه انسانی است؛ که قدرت سیاسی در آن بااه جریااان ماای

افتد و الیترین تجلی قدرت نیز نا گرفته است (جمالی،۱380،ص .)23۶.بنابراین مراد مااااز دولاات
دستگاه سیاسی حاک بر کشور می باشدکه دو گونه ناا سیاسی دارد ،یاا بااه صااورت دموکراتیاک
است که در آن نارعایتی به صورت متراک شکل می گیارد در ایان وعااعیت فعالیات دانشااجویان
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محدوده سرزمین خاصی به خود اختصاص میدهد" دورکی دولت را نتیجه تقسای کااار اجتمااا ی

کمتر جنبه ا تراض سیاسی به خود می گیرد و یا ناا سیاسی بسته است که ااد امکااان دسترسای
شهروندان به رهبران سیاسی را ایجاد می کندکه در نتیجه آن دانشجو احساپ می کنااد بااه افکااار او
ک توجهی شده بنابراین به ساخت وماهیت ناا حاک یا دولت بدبین میشود و بر عد آن تجهیاز
می شود(.کریمیان،۱390،ص)۵0.
.3.1روشنفكر :واژه «روشنفکر» در زبااان فارساای ،معاااد واژه  Intellectuelدر زبااان فرانسااوی،
aufklarerدر زبان آلمانیintelligentsia ،و  enlightenmentدر زبان انگلیسی و واژه هااای
متنوّر ،متنوّر العقل ،مفکّر و م ّق

در زبان ربی است)آریانپور،۱382،ص )۱7۵۱در لغتنامااه ده اادا

نیز به نقل از فرهنگ فارسی معین آمده است که روشن فکر ،صفت مرکب است و معنااای (لغااوی)
آن بااارت اساات از« :کساای کااه دارای اندیشااه روش ان اساات ودراموربانارباااز ومتجددانااه ماای
نگرد().ده دا،۱34۶،ص )۱7۱.در نااار ار جااماعاه ،روشانافاکار کاسای اسات کاه فاکااار
روشانای ناسابات باه ماساااا ل اجاتاماا ااای دارد و یاااا اناساانااای کاااه ناو اای ا اتاااراض و
گافاتاگاو ناسابات باه ایااان مسااا ل دارد.آنتونیوگرامشاای بانگاااه ساااختی کااارکردی معتقداساات
هرگروه اجتما ی،روشنفکرانی م صوص به خود داردودر حقیقت روشن فکاار از گااروه هااا برماای
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خیزد)گرامشی،۱38۵،ص)۵۵.یعنی هرگروه وطبقه اجتمااا ی روشاانفکر م صااوص بااه خااود دارد
وازدوره روشنفکری به دوران روشنفکران رسیده ایا  .باتاااموربین تحصاایل کردگااان وروشاانفکران
تفاوت قا ل می شود وماای گویدروشاانفکران گااروه کااوچکی هسااتند کااه مسااتقیما درخلق،انتقااا
وانتقادافکارو قایدشرکت داشتند.درمجموک،خصلت ویژه روشنفکران این است که بافرهنگ جامعااه
ارتبا مستقی دارند(.باتامور،۱372،ص)70.به نار باتامورروشنفکران باید ارتبااا مسااتقی باجامعااه
داشته وبه نقد آن بپردازند.اماجریان روشنفکری درایران معاصر ودوران قبل وبعداز انقالب اسااالمی
با شریعتی جین شده است.دکتر شریعتی می گوید روشنفکر  ،متفکری است که به آگاااهی رساایده
ودر نتیجه دارای جهان بینی باز و متحااو وقاادرت درح وتحلیاال منطقاای اوعاااک واحااوا زمااان
وجامعه ای که درآن زیست می کند ،با احساپ وابستگی تاری ی  ،طبقاااتی ملاای  ،بشااری وبیاانش
وجهت مش ص اجتما ی و ناچار حس مسولیت که همااه اراده ی همااان آگاااهی خاااص انسااانی
است.این آگاهی  ،الی ترین شاخصه ی نوک انسانی است که در افراد تکاماال یافتااه تاار متجلاای تاار
است.یک نوک آگاهی اید ولوژیک وبه تعبیر قدما یک استعداد هدایت وشعور نبوت وشا راهبااری
است().شریعتی،۱377،ص)۱49.استاد مطهری که برآمده از حوزه دین می باشد ،فردی را روشاانفکر
می داند که به آگاهی طبقاتی ملی وانسانی رسیده است و در راه اصالح جامعه ورهااایی از اصااالت
های اجتما ی قد برمی دارد(.دژاکااا ،۱379،ص)8.آیاات اخ خامنااه ی نیااز درباااره روشاانفکر ماای
گویند(در روشنفکری به معنای حقیقی کلمه ،نه عدّیت با مذهب هست و نه عدّیت با تع ّبااد .یااک
انسان می تواند ه روشنفکر باشد؛ به همان معنایی که همه روشنفکر را تعری

کرده انااد  -کساای

که به آینده نگاه می کند ،کار فکری می کند ،رو به پیشرفت دارد  -و ه می توانااد مااذهبی باشااد،
می تواند متعبّد باشد)(آیت اخ خامنه ی22،اردیبهشاات)۱377ایشااان روشاانفکر پااس از انقااالب را
دارای فکر خالق وبدیع وهمسو بادین می داند.
مفهو روشنفکری دینی از تقالهای امالن انسانی در برزخ میان دنیای قدی و جدیااد باار ساااخته
شده است .پس مناور ما از روشنفکر کسی است که رهبری فرهنگی یک جامعااه را ماای پااذیرد و
می تواند پیا ونگر

وفلسفه خاصی رابیان کندودر راه اصالح جامعه از کژی های گذشته قد باار

می دارد.و آنرا روشنفکر دینی یا مسلمان می گویند.
.2پیشینه تحقیق
در زمینه تحلیل وامل اجتما ی جنبش دانشجویی پیش از این نیز تحقیقات ارزشمندی بااه بررسای
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پژوهشی با نوان"بررسی جنبش دانشجویی در ناا جمهوری اسالمی ایران " بااه بررسای پروسااه
تاثیر جنبش دانشجویی و نقش آن در ظهور و تداو انقالب اسالمی می پردازد وجنبش دانشااجویی
را از دو زاویه م تل

یکی پرداختن به ویژگای هااای دانشااجو بااه نااوان نصاار اصاالی حرکااات

اجتما ی و دیگر ملکرد و مواعع جنبش در رابطه با دولت و حکوماات مااورد توجااه و پااژوهش
قرار داده است.اسااما یلیان درنتیجااه گیاری روابااط دولاات هااا را بااا جناابش دانشااجویی تااابعی از
اتحادوانتفادبه دولت وحاکمیت می گوید.دکتر حمیدرعا جالیی پااور در مقالااه ای بااا نااوان (فها
جنبش دانشجویی در ایران با تاکید بر فعالیت هااای دانشاجویی در دوره اصااالحات )۱37۶-۱384
نتیجه می گیرد که جنبش دانشجویی ازبین ن واهد رفت.این جنبش از طریق تاثیر برافکااار مااومی
به مبارزه برخاسته است.این جنبش نبایااد از اهاادا دا ماای در دانشااگاه دساات بردارد.مااراد ثقفاای
درمقاله (دانشجو ،دولت و انقالب) با رجوک به تاری نه جنبش دانشجویی پس از پیروزی انقااالب
تال

می کند به دلیل عع

این جنبش بپردازدودرمی یابدجنبش در برزخ بین الگااوی انقالبای و

الگوی دموکراتیک محکو بوده وهست که درپی بی تحرکی محااض بااه ساارببرد .حسااین بشاایریه
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ابعاد م تل

جنبش دانشجویی پرداخته اند:برخی از این آثار بارتنداز :لی اسااما یلیان( )۱378بااا

( )۱380هد اصلی جنبش های دانشجویی را متنوک کردن حوزه سیاسی جامعااه از طریااق مباح ااه
دموکراتیک می داند.بشیریه در مورد تعامل جنبش های دانشجویی با قدرت و ناا های سیاسی نیااز
بیان می دارد :به نار من نباید ماهیت این گونه جناابش هااای اساسااا فکااری و روشاانگر و نقاااد بااا
ماهیت گروه های قدرت طلب و کی نفوک خلط شودیعنی باید جنبش دانشجویی اسااتقال سیاساای
داشته باشد.
در حوزه مطالعات خارجی بااا موعااوک جناابش دانشااجویی"،تغییار پایاه هااای اجتمااا ی جناابش
دانشجویی آمریکا "که توسط میلتن مکا و رینارد فلکس درسا  ۱97۱در دانشگاه ویسکانساین
انجا شده است به بررسای تغییارات زمینااه هااای اجتمااا ی شاارکت کنناادگان در شااور

هااای

دانشجویی می پردازد و واملی از قبیل ساختار طبقاتی جامعه ،استبدادی بودن ساااختارهای سیاسای
و ...را در جنبش های دانشجویی  ۱9۶0آمریکا مطالعه می کندو نتایج ایان پااژوهش هااا نشااان مای
دهد که دانشجویانی که از طبقه اجتما ی متوسط هستند ،در شهرهای نسبت ًا بزرگ ساکنند و والاادین
آنها دارای تحصیالت بالتری هستند ،بیشتر در فعالیت های سیاسی دانشگاه ها شرکت می کنند.
"دانشجویان و سیاست" که توسط جوا رابرتو و مارتینز فیلااو در سااا  ۱998دربرزیال بااه بررسای
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تاثیر جنبش دانشجویی در سیاست های ملی برزیل پراخته است .دوره زمانی مااورد بررسای درایان
پژوهش ،فاصله زمانی  ۱9۶2-۱992می باشد ،دوره ای که نااوان "کودتااا در کودتااا" لقااب گرفتااه
است .این پژوهش نشان می دهد که جنبش دانشجویی برزیل مبین خواسااته هااا و مطالبااات طبقااه
متوسط بوده و دوره کودتا در برزیل توسط مطالبات دموکراسی خواهانه جنبش دانشجویی به پایاان
رسیده است .
"روابط دولت -ملت گفتمان ها و فعالیت های جنبش دانشجویی پکن" در سا  ۱989کااه توسااط
دیانگین زاوو در سا  2000انجا شده است به بررسی تاثیر فرهنگ چینای باار جناابش دانشااجویی
 ۱989پکن و الگوهای مل سنتی در بین این جنبش می پردازد .انت اب الگااوی ماال در جناابش
دانشجویی متاثر از روابط دولت و ملت در چین می باشد .عع

سازمان های ماادنی در چاین باار

ملکرد جنبش موثر بوده است .جنبش دانشجویی چین به خاطر شرایط سیاسای جامعااه سااعی در
پنهان کردن اهدا واقعی و ات اک رویکردهای ایمن تر و اهدا و شیو ه هااای ملای داشااتند کااه
مانع ایجاد برخورد شدید حاکمیت با جنبش شود .
 .3چارچوب نظری
ازسازوکارهای مه تغییرات اجتما ی درجوامع جدیدجنبش های اجتمااا ی هسااتند.باتمور جناابش
اجتما ی را کوشش جمعی برای پیش برد یا مقاومت دربرابردگرگااونی اجتمااا ی درجامعااه ی کااه
خودب شی ازآن راتشکیل می هد تعری

می نماید(باتمور،۱3۶۶،ص)۵۶.ازدیدگاه جامعااه شناساای

املیت وساختاردرتحقق تغییرات اجتما ی وبه تبع جنبش های اجتما ی مورد توجااه قاارار گرفتااه
است.بدین ترتیب جنبش دانشجویی در دانشگاهها نیزتحت تاااثیر ساااختارها و املیاات شااکل ماای
گیرد .آلتوسر یکی از مطرح ترین ناریه پردازان ساااختار گاارا در دوران اخیاار اساات وی اولویات
ساختارها برفه واراده امالن را بیان می کند.یعنی امالن انسانی تحت الزا ساختار وجایگاه هااای
برآمده از ساختارها هستند و مل می کنند .به نار آلوتسر ،یک تشکل اجتما ی از سه نصر بنیاادی
ساخته شده می شود اقتصاد ،سیاست و اید ولوژی .کنش های متقابل ایان اجاازای ساااختاری ،کاال
اجتما ی را در هر زمان مای سااازند( .ریتاازر ،۱374،ص  )224گای روشااه معتقاد اساات؛ جناابش
ال شکل گرفته و مش ص است که به مناااور دفاااک و یاا گسااتر
اجتما ی بارت از سازمانی کام ً
ویا دستیابی به هد هااای خاصای بااه گااروه بناادی و تشااکل ا ضااا مای پااردازد (.گای روشااه،
،۱37۵ص )۱۶4.وی جنبش هارا زیر مجمو ه تغییرات اجتما ی دانسته وسه اصطالح که از آنهااادر
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تغییر(کنشگران اجتما ی)می داند(.گی روشااه،۱37۵ص )32.در ادبیااات لااو اجتمااا ی دولاات را
بعنوان ساختاری سازمان یافته که در شکل نهادی ا

ماادیرت مااومی جامعااه وتنااای روابااط در

مقیاپ های ملی وفراملی را هده دار است معرفی نمااوده اساات.آننانکه درنااار ماااکس وبردولاات
الی ترین مقا ومرجعی اسات کااه انحصااار ا مااا قاادرت واقتاادار را در قلماارومعین در اختیااار
دارد.قدرت که از جانب دولت ا ما می گردد خود مهمترین ساختاری است که تغییر اجتمااا ی را
رغ می زند.سنخ دولت ها یعنی حداک ری یاحداقلی سبب تعیین میزان تغییرات اجتما ی وجناابش
ها خواهد بود.رابطه روشنفکران وارتبااا آنهابرطبقااات اجتمااا ی بحاات کمیاااب تاار ودشااوارتری
است.امادرپیش تر گفته شد آنتونیوگرامشی به لت وجودانواک گوناگون روشاانفکران آنااان را مانناد
انداموره در نار می گیرد(بشیریه،۱38۵،ص)2۵۱.کااه سااه نقااش مااده درزناادگی سیاساای ایفااامی
کنندیکی انتقاداز ناا سیاسی،دو مشارکت وسو انزواوکناره گیری از زندگی سیاسی می باشااد .باا
توجه به موارد نوان شده میتوان نتیجه گرفت که ارتباطی بین جنبش دانشجویی و ااواملی ماننااد
دولت ها و روشنفکران وجود خواهد داشت و به بارت دیگر چگونگی ارتبا و نقااش دولاات در

مقالۀ پژوهشی :جنبش دانشجویی ومناسبات دولتها/...حسن خیری و همکاران

تغییاارات اجتمااا ی سا ن بااه میااان ماای ورد واماال تغییر(ساختارها)،شاارایط تغییاار وکااارگزاران

جنبش دانشجویی و شیوه گفتمان روشنفکران در جامعه می تواند زمینه ساااز رشدیاتوسااعه جامعااه
دانشجویی را دنبا داشته باشد اما برای بررسی صحت یا د صحت ایان اد ااا ابتاادا بایاد تمااامی
وامل موثر بر جنبش دانشجویی متاثر از دولت ها و روشنفکران از پیشینه مطالعاتی در مرحلااه قباال
است را کرد در جمعبندی تمامی وامل مست ر شده از ادبیات و پیشینه ناری تحقیاق دو دسااته
کلی ساختار و کنش را کااه در ادبیاات پااژوهش وجااود دارد بااه نااوان واماال مااوثر باار جناابش
دانشجویی پیشنهاد میدهد براین اساپ چارچوب پیشنهادی در زمینه تاثیر دولتهااا و روشاانفکران
و جنبش دانشجویی قابل توسعه است که در قسمت های بعاادی در زمینااه مااد نوخاسااته توسااعه
جنبش دانشجویی مبتنی بر دولت وروشنفکران از آن مدد گرفته شده است.
.4روش شناسی پژوهش
ازآنجا که در پژوهش های گذشته به موعو ی با نوان" جنبش دانشجویی و مناسبات دولت هااا و
روشنفکران دینی پس از انقالب اسالمی"تواما باه پرداخته نشااده اساات بنااابراین در ایاان تحقیااق
بارویکردی کیفی وبا اسااتفاده از رو

داده بنیاااد مااد جناابش دانشااجویی ومناساابات دولاات هااا

وروشنفکران دینی در دهه های پس از انقالب تدوین گردیده است.در ایاان راسااتا پرسااش اصاالی
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پژوهش به شرح زیر بوده است:
جنبش دانشجویی چگونه بوجود می آید؟وچه واملی با ت جنبش می شود ؟وچااه رابطااه ی بااین
جناابش دانشااجویی بااا دولاات هااا وروشاانفکران وجااود دارد؟ساااختارهای باارون دانشااگاهی
تاثیرگذاربرجنبش دانشجویی کدامند؟
در راستای پاس گویی به پرسش اصلی وپر کردن خالءناری موجود پرسش فر ی زیر تدوین می شود.
مناساابات روشاانفکران بااا جناابش دانشااجویی چگونااه اساات؟وازچه راهاای ماای تواناادبرجنبشتاثیرگذارباشند؟
مناسبات دولت ها باجنبش دانشجویی چگونه است؟واز چه طریقی می تواننااد باار جناابش تاااثیرگذارباشند؟
در ناریه پردازی داده بنیاد ،گااردآوری اطال ااات تازمااانی ادامااه ماای یابدکااه پااژوهش بااه اشااباک
برسد،یعنی زمانی که پژوهشگر از داده ها اشباک شد ویقین یافت که از داده ها بی نیاز اساات وهاای
اندیشه ومفهو جدیدی پدید نیامده ومعانی ،اندیشااه هااا ومفاااهی در دور وتسلساال افتادند،نمونااه
متوق

می شود.به این نوک نمونه گیری،نمونه گیری ناری می گوینااد.پس از جمااع آوری داده هااا

برای تحلیل وتفسیر تاحصو به اسااتنبا ناااری درایاان تحقیااق پااس از اشااباک ناااری ،از فرآینااد
.۱کدگزاری باز.۱کدگذاری محوری و  .2کدگذاری انت ابی استفاده شده است.
جامعه آماری پژوهش با مشورت از مت صصان تحلیل جناابش دانشااجویی دبیااران اتحادیااه هااای
تشکل های دانشجویی وفعالن دانشجویی از ابتدای انقااالب تااا کنااون مای باشااندکه تعااداد افااراد
مصاحبه شده  ۱۵نفر بوده اند .این افراد به رو

نمونه گیری هدفمند از نوک شاابکه ای یااا زنجیااره

ای انت اب شده اند.در بررسی پیشینه وچااارچوب پیشاانهادی،رو

ماارور ناری(کتاب انااه ای)واز

مصاحبه نیمه ساختار یافته در مرحله داده برداری استفاده شده است.
جهت ا تباریابی چارچوب پیشنهادی دراین تحقیق براساپ شاخص های ارزیابی مقبولیت کااوربین
واشتراوپ()2007برای ا تبار درونی مل شده است.به طوری که برای شاخص تناسب یافته هااای
پژوهش توسط سه نفراز مت صصین جامعه شناسی سیاسی مورد ارزیابی ،پالیش وتایید قرارگرفتااه

1- open Coding
2- Axial Coding
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اداره تشکل های اسالمی دانشجویان ونهاد های تصمی ساز در رصه سیاست هااای فرهنگاای ماای
باشد .از نار شاخص مفاهی ،تعدادی از مفاهیمی که در ادبیات وپیشینه مباحاات ماارتبط بااا جناابش
دانشجویی مورد توجه قرارگرفته اند به دقت بررسی شده ودیدگاه هااای م تلا

درمااورد آن بیااان

شده اند.از نار شاخص زمینه یابی مفاهی ،یافته های حاصل از پژوهش کنونی نیااز در بسااتر تشااکل
های دانشجویی بیان شده است.از حیت منطقی بودن روایت پژوهش تال

شااده اساات کااه یافتااه

های پژوهش معنادار بوده وبه واقعیت ها ارتبا داشته باشااند.همننین از نارشاااخص ،مااق یافتااه
های پژوهش به طور مفصل ،همراه با جز یات وبا توجه به مصادیق وابعاد ارا ااه شااده انااد.از نقطااه
نار شاخص انحرا ،یافته هایی که با الگوی پژوهش تناسب نداشتند نیز در ب ش های م تلا

از

جمله ب ش بحت ونتیجه گیری مورد اشاره قرارگرفتااه انااد.از نااار شاااخص باادا ت،در پااژوهش
حاعرنوآوری وبیان مفاهی وابعاد بدیع مورد توجااه پژوهشااگر قرارگرفتااه اساات.که ماای تااوان بااه
مفاهیمی مانندتاثیر"دترمینیس تاری ی"برجنبش دانشجویی"،زمینه و وامل محیطاای در رصااه بااین
الملل" و...اشاره کرد.از نقطه نااار شاااخص حساساایت ،موعااوک وفرآینااد پااژوهش کنااونی باارای
پژوهشگر مه وجذاب بوده واز ایاان رو تااال

مقالۀ پژوهشی :جنبش دانشجویی ومناسبات دولتها/...حسن خیری و همکاران

است ،برای شاخص کاربردی بودن ،یافته های پژوهش از لحاظ لماای و ملاای وقاباال کاااربرد در

کاارده اساات در انجااا آن جاادیت وجااود داشااته

باشدودر حین انجا پژوهش پرسش هااای بساایاری باارای پژوهشااگر ایجاااد شدونساابت بااه آنهااا
حساسیت نشان داده شده است.واز نار شاخص استفاده از یاداشت ها در پژوهش کنااونی یاداشاات
ها ویادآوری های متعددی درحین پژوهش به ثبت رسیدکه در طی فرآینااد تجزیااه وتحلیاال ومااد
سازی بسیارمورد استفاده قرارگرفتند.
درجهت ا تبار بیرونی چارچوب پیشنهادی نیزاز" قابلیت انتقا پذیری"اسااتفاده شااده اساات.قابلیت
انتقا از نار مفهومی شبیه تعمی پذیری در مطالعات کمی است(استومل وویلااز)2004:باارای تاییااد
این شاخص نسبت به ارایه جز یات بیشتردر رابطه بااا شاارکت کنناادگان وخصوصاایات محاایط بااه
افزایش تناسب داده ها با محیط تحت مطالعه (نمونه گیری ناری)انجااا شااد ،جهاات تاییااد انتقااا
پذیری نیز یافته ها با نمونه هایی که در مطالعه شرکت ندارنااددر میااان گااذارده شااد ونااارات آنهااا
پیرامون تناسب یافته ها مورد بررسی قرارگرفت که تناسب یافته ها مورد بررسی وتناسااب یافتااه هااا
را مورد تایید قراردادند.همننین توسعه وتوصی

غنی از مجمو ه داده های مطالعااه مااورد نااار در

طو مرحله گردآوری داده ها که این امر می تواند پتانسیل های قابلیت انتقا را افاازایش دهااد مااد
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نار قرار گرفته ودر نهایت  ،استفاده از رویه های ویژه کد گذاری وتحلیل اسااناد ومکتوبااات ونماااد
ها ونشان ها وسایر موارد در مرحله تحلیل داده که به اطمینااان از قابلیاات انتقااا کمااک ماای کنااد.
مدنار محقق قرارگرفته است.
.5یافته های پژوهش
همانطور که در چارچوب پیشنهادی گفته شد ارتباطی باین جناابش دانشااجویی بااا واماال دولاات
هاوروشنفکران وجود دارد و به بارت دیگر دولت ها وروشاانفکران میتواننااد زمینااه سااازیا مااانع
جنبش دانشجویی باشند .در این پژوهش از تئوری داده بنیاد جهت توسعه مااد و سااازماندهی داده
های جمع آوری شده از مصاحبه ها استفاده شده است سه طرح یااا شایوه باارای انجااا ناریاه داده
بنیاد وجود دارد یک) شیوه سیستماتیک که توسط کوربن و اشتراپ  ۱990مطرح شد و با سااوالت
ساختارمند روابط بین ابعاد مد را ه نشان میدهند دو) شیوه نوخاسته یا رهیافت ظاهر شونده کاه
توسط گلیزر  ۱992توسعه داده شد مبنای پژوهش حاعر نیز همین شیوه اسات کااه بااه ناریاه داده
بنیاد کالسیک نیز مشهور است سه) شیوه سازگارا که توسط کتی چارمز در سا  2000توسااعه داده
شد (بازرگان،۱39۶،ص)9۶رو
رو

ناخاسته برخال طرح سیستماتیک که رویکردی ساااختارمند باار

ناریه داده بنیاد دارد و مقوله ها را در این چارچوب قرار میدهد و همننین بر خال طاارح

اقتضا ی خان کتی چارمز که موعوک فلسفی این رویکرد را دارای برداشتی می داناد کااه در دامنااه
طیفی از اثبات گرایی گلیزر واشتراپ و کوربن تا پسامدرن نسبت می دهند به ایان اماار تاکیاد مای
شود که باید این امکان را فراه کرد که ناریه از دادهها تکوین یابد نه اینکه مقوله های ویاژه ای در
ایااان راه ماااورد ناااار قااارار گیااارد و بااایش از انااادازه بااار قوا اااد و شااایوهها تاکیاااد
نمود(بازرگان،۱39۱،صص)۱03-۱0۵.
.1.5کدگذاری باز
کدگذاری باز جز ی از تحلیل است که با تحلیل دقیق داده ها نا گذاری و طبقااه بناادی کااردن داده
ها انجا می شود برای طبقه بندی دقیق مفاهی در مقولااه هااا هرمفهااو بعااد از تفکیاک برچسااب
خورده و داده های خا به وسیله بررسی دقیق متن مصاحبه ها مفهو سازی شدند داده هااای جمااع
آوری شده از مصاحبه شوندگان کدگذاری شدند تا به شکل راحتتری شااباهت هااا و تفاااوت هااا
شنیده شوند جدو شماره یک نمونه کد گذاری اولیه در کدگاذاری بااازبرای لاال اصاالی عااع
جنبش دانشجویی آورده شده است کدگذاری محوری همان طوری که گفته شد در این پژوهش بااا
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روشنفکران بهره برده شده است در این راستا دو الگو توسعه داده شده است یکی الگوی تشا یص
و تبیین عع

جنبش دانشجویی و دیگری الگوی تجااویزی توسااعه جناابش دانشااجویی برمبنااای

روشنفکران و روابط دولتها در جهت رفع عع

جنبش دانشجویی برای هر دو الگو کدگذاری باااز

کدگذاری محوری کدگذاری انت ابی برای مقوله اصلی بهره برده شده است اما جای دادن مقوله هااا
در دوالگو بر اساپ ابتکار و خالقیت محقق و مشاهدات و برداشتها از مصاحبه ها بوده است.
جدول شماره ی :1نمونه کد گذاری اولیه بازدرکدگذاری بازبرای علل اصلی ضعف جنبش دانشجویی

متن مصاحبه

کدهای باز استخراج

مقوله های فرعی

شده از مصاحبه
رابطه دولت ها با جنبش دانشجویی تا  84غیاار
از یک مقطع در اک ر این زمانها یعنی دهااه ۶0
و  70و  80تا  84که احمدینژاد ر یسجمهااور مناساابات دولاات هابااا تضاد وچالش
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تکیه بر رو

نوخاسته باارای توساعه مااد

جناابش دانشااجویی مبتنای باار روابااط دولاات هااا و

میشود اک ر زمان دانشجویان تشکل ها نساابت جنبش دانشجویی
به دولت ها نقش آمریت داشتند
فعالن جریان های دانشجویی اید ولوژی هااای
دهه شصت را فاقد کار آمدی و واقااع گرایاای تجدیااادنارطلبی،آزادی
لز می دانستند از ایاان رویااک تجدیااد نااار خواهی،دمکراسااااااای اید ولوژی
طلبی نر وآهسته آغاااز شااداین تجدیااد نااار خواهی
خواهی ک ک تحت تاثیرجریاان روشاانفکری
دینی لیبرالی قرار گرفت وگفتمان مل گرایاای
وواقع گرایاای بااا آزادی خااواهی ودموکراساای
خواهی جایگزین شد
اینکه جنبش دانشجویی با دولت آقای روحانی
تقابل یااا تعاماال داشااته اساات بیشااتر مشاااهده
میشودکه آنهاااوارد فااازدو یعناای صاانفی ماای
شوندو از فاز سیاسی به فضای اجتما ی و گا
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سو (دوره دو دولت آقااای روحااانی) از فاااز صنفی ورفاهی

آرمان گریزی

اجتما ی به فاز رفاهی ورودمی کنند.انتقادی به
سیاست رییس جمهور ندارناادور یس جمهااور
هر کاری میخواهد انجا می دهااد مااا داریا
زندگی خودمان را انجا میدهی روابط دختاار
و پسر رفاهیات و  ...مدنار است در این زمااان
شااورای صاانفی قاادرت میگیاارد و چااپ
مارکسیستی در جریان های صاانفی نفااوک پیاادا
میکند یعنی با افو جنبش دانشجویی مسلمان
جریان چپ مقداری قدرت میگیرد
معتقد جنبش دانشجویی شاخه ای از جریااان
روشنفکری است جنبش دانشااجویی مساالمان
به قدری با جریان روشنفکری مااذهبی ارتبااا
نزدیک دارد که می توانی بگویی شاااخه ای از رابطااااه روشاااانفکری همسااااااااااااویی
روشاانفکری دیناای اساات آقااای ساارو

ها

وجنبش دانشجویی

،تقابل ،زلت

گفتمااان روشاانفکری دیناای اساات مااا بایااد
روشنفکری دینی را یک طی
در این طی

در نار بگیااری

دکتر شریعتی و دکتر ساارو

هستند که م تل

و...

و گاهی مقابل همدیگر نیااز

خیلی جاها قرار دارنااد آقااای ساارو

ماای

شود انتهای جریان دینی غاارب گاارا یعناای از
آقای مهندپ بازرگان ه یک گااا بااه ساامت
غرب نزدیک تاار اساات البتااه در انتهااا جریااان
دانشجویی با دکتر سرو

قطع می شود

.2.5الگوی تشخیص وتبیین
این الگو برای شناخت زمینهها و لت های عااع
40

جناابش دانشااجویی پااس از انقااالب اسااالمی

میق و اکتشافی از متن مصاحبه ها و کدهای باز سازمان یافته از آنها توسعه یافته است ایان الگااو
از سه مقوله اصلی لل عع

یاسکون وتغییر مسیرجنبش دانشجویی نشااانه هااای افاات شاااخص

های جنبش دانشجویی و واقب عع

جنبش دانشجویی و۱0مقوله ای فر ی باار اساااپ جاادو

شماره  2توسعه داده شده است.
جدول شماره  )2(:کدهای باز ،مقوله های فرعی و مقوله های اصلی شناسایی شده برای الگوی
تشخیص و تبیین ضعف جنبش دانشجویی

مقولههه هههای مقولههه هههای فرعی(کههدهای شاخص ها(کدهای باز)
اصلی

محوری)
اقتدار گرایی دولت هایی مانند دولت سااازندگی
تضاااد دولاات هااا بااا حناابش و دالت
بی اثر دانستن فعالیت های جنبش دانشجویی

دانشجویی

فاصله روشنفکران با جامعه (بر
زلت روشنفکران
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تدوین شده است تمامی مقوله های فر ی و اصلی این الگو بر اساااپ ابتکااار محقااق و بااا بررسای

ا نشینی)

کلی نگر بودن روشنفکران،نداشااتن گفتمااان نااو
وجذاب،ادبیات روشفکران باارآورده کننااده نیاااز
دانشجویان نیست،نازایی روشنفکری
تبدیل تشکل های سیاسی دانشجویان به باشااگاه

سوءاستفاده احزاب از جناابش سیاساای احزاب،حمایاات مااادی ومعنااوی از
جنبشدانشجویی درجهت منااافع حزبی،دخالاات

دانشجویی

احزاب در مدیریت دانشگاهها
لاال عااع
جنااااااابش قوانین غیرمنعط

امنیتی شدن فضای دانشااگاهها بااا صاالب شاادن
دانشگاهها

قااوانین،افزایش هزینااه فعالیاات هااای سیاساای

دانشااااجویی

دانشجویی،رفتارس ت گیرانااه هیااات سااه نفااره

پاااااااس از

ناظر برتشااکل هااای دانشااجویی ،د حمایاات

انقاااااااالب

مالی از فعالیت های تشکل های سیاسی
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فقاادان آزادی پااس از بیااان باارای اسااتادان ،د

اسالمی
بی تاثیری استادان دانشگاهها

رابطه تشکیالتی با دانشجویان،تفاوت نسلی بااین
استادان ودانشجویان،
تغییاااار گفتمااااان جناااابش دانشااااجویی از

نشااانه هااای فاصله از آرمان های انقالب

استکبارسااتیزی واستبدادسااتیزی ،رشااد جریااان

افاات جناابش

های التقاطی فتقد سیاست بر معنویت

دانشجویی

کاهش مشارکت

کاااهش ا تمادبااه سیساات  ،فاصااله بااا ارز
ها،کاااااهش ساااارمایه اجتمااااا ی سیاساااای
وفرهنگی،نیمااه تعطیاال شاادن تشااکلها،کاهش
ضویت در تشکلها

صنفی ورفاهی شدن

رشدتشااکل هااای صاانفی بجااای تشااکل هااای
سیاسی

رشد فرد گرایی دانشجویان

رشاااد قالنیت وخردگرایی،اولویااات مباحااات
اقتصادی بجای امورسیاسی،مصر

واقاااااااب تغییراز امل جریان ساز پیشرو
عع

جنبش به موعع انفغا

دانشجویی

گرا شدن

اااد صااادور بیانیاااه وموعاااع گیاااری در
رخااداداها،تعطیلی نشااریات دانشااجویی،کاهش
نشست های سیاسی ودوره های آموزشی
تغییاار گفتمااان بااه دمکراساای خااواهی ،رشااد
تفکرات لیبرالیستی،
تغییر خواسته های دانشجویان،رشد جریان هااای

رشد جریان های التقاطی

مارکسیستی ولیبرالیستی

 .3.5الگوی توسعه جنبش دانشجویی مبتنی بر روابط دولت ها وروشنفكران
این الگو بر تحلیل نقا عع

جنبش دانشجویی متکی بر شاخصهای جنبش دانشجویی پرداخته است.

این الگو دارای پنج مقوله اصلی ماهیت های تقویت کننده دو پدیده محوری روابط دولاات هااا ومناساابات
روشنفکران ،نتایج و راهبردها و  20مقوله فر ی بر اساپ جدو شماره  3توسعه داده شده است.
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جنبش دانشجویی بر مبنای مناسبات با دولت ها وروشنفكران

مقولههه هههای مقولههه هههای فرعی(کههدهای شاخص ها(کدهای باز)
اصلی

محوری)
کما گرایی(آرمان گرایی)

استکبارستیزی،استبدادستیزپ،اصولگرایی
باورمشترح،ا تقادات،نگرشها،جهان بینی

اید ولوژی
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااادالت
مطالبه گری

خواهی،فسادستیزی،روشنگری،پرسشگری

ماهیااااااات

تقویت روحیه تعبد،توحید گرایاای،تال

تقویااااااات تقد بودیت برسیاست

دگر خواهی

کنندگی

پیشتازنساابت بااه دولاات،تحو آفرین،رفتااار
فرا ساختار
د وابستگی با دولت

تعامل املیت وساختار

باارای

مقالۀ پژوهشی :جنبش دانشجویی ومناسبات دولتها/...حسن خیری و همکاران

جدول شماره (: )3کدهای باز ،مقوله های فرعی و مقوله های اصلی شناسایی شده برای الگوی توسعه

انقالبی
منتقد دولت ها،توسعه سیاسی

همسویی جنبش دانشجویی با دولت ها

پدیااااااااده
محااااااوری غلبه کنشگریبر ساختار(دولتها) انتقاد ومطالبه گری درپی فضای باز سیاسی
دولت ها
غلبااااااااااااااااااااااااه تضادوتقابل بین دولت ها وجنبشه دانشجویی
ساختارها(دولتها)برکنشگری
پدیااااااااده مشارکت ودخالت

همسویی با گفتمان دولت وحمایت ازآن

محااااااوری
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روشنفکران

انتقاد

نقدو چالش بر گفتمان های دولت ها

انزوا وکناره گیری

سکوت ونازایی فکری و زلت گزینی

همسویی دولاات هااا وجناابش رونق جنبش دانشجویی ونزدیکاای بااه کااارکرد
نتایج

دانشجویی

اصلی

رویکرد ماارد سااالری دیناای افزایش مشارکت ،بال رفتن ساارمایه اجتمااا ی،

راهبردها

دولت ها

کنشگری جنبش

اقتدارگرایی دولت ها

تضاد وچالش ،انفعا و انحرا

فضای بازسیاسی

حمایاااات از جلسااااات نقااااد ومطالبااااه
گری،آزاداندیشی،کاهش فشارهای ساختاری

بصیرت افزایی

دوره هااای آموزشاای جریااان شناساای ،بررساای
حکمراناای خوب،تحلیاال مسااایل منطقااه وبااین
الملل

تقویت اتحادیااه تشااکل هااای تربیت سیاسی  ،کادرسازی ونیروسازی،
دانشجویی
انگیز

فعالیت های سیاساای حمایاات از فعااالن دانشجویی،برجسااته سااازی

دانشجویان

فعالیت سیاسی درکنار ل آموزی

تغییر ساختارهای آموزشی

نفاااای ماااادرح گرایاااای ورشاااادمهارت
آموزی،تغییرسرفصل کتب لو انسانی

4.5استخراج چارچوب بر اساس دو الگوی پیشنهادی در کدگذاری های انجام شده
از آنجایی که در این پژوهش از رویکرد نوخاسته در رو

ناریه پااردازی داده بنیاااد باارای تحلیاال

جنبش دانشجویی مبتنی بر دولتها و روشنفکران اسالمی بهره برده شده اساات بنااابراین قاارار دادن
44

انجا شده در شکل شماره  ۱آورده شده است .این چارچوب فرآیندی در راستای تحلیل اجتمااا ی
جنبش اجتما ی بر مبنای دولت ها و و روشنفکران می باشد که در آن در فاز تش یص در ابتاادا بااه
لل نشانه ها و واقب عع
که برای تضعی

جنبش دانشجویی در دانشگاه ها پرداخته شده است از جملااه للاای

جنبش دانشجویی در این پژوهش یافته شده است میتوان به اقتدار گرایای و باای

اثر دانستن فعالیت های جنبش دانشجویی دولت هااایی ماننااد دولاات سااازندگی و اادالت ،فاصااله
روشاانفکران بااا جامعااه (باار

ااا نشااینی)کلی نگاار بااودن روشنفکران،نداشااتن گفتمااان نااو

وجذاب،ادبیات روشفکران برآورده کننده نیاز دانشااجویان نیساات،نازایی روشاانفکری،تبدیل تشااکل
های سیاسی دانشجویان بااه باشااگاه سیاساای احزاب،حمایاات مااادی ومعنااوی از جنبشدانشااجویی
درجهت منافع حزبی،دخالت احزاب در مدیریت دانشگاهها،امنیتی شدن فضای دانشگاهها با صاالب
شدن قوانین،افزایش هزینه فعالیت های سیاسی دانشجویی،رفتارس ت گیرانه هیات سااه نفااره ناااظر
برتشکل های دانشجویی ،د حمایت مالی از فعالیت هااای تشااکل هااای سیاساای،نگرانی از آزادی
پس از بیان برای استادان ،د رابطه تشکیالتی با دانشجویان،تفاوت نسلی بین استادان ودانشااجویان
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مقولهای اصلی و محوری بر اساپ ابتکار محقق بوده و چهارچوب مست ر از کااد گااذاری هااای

می باشد .نشانه های افت جنبش دانشااجویی تغییاار گفتمااان جناابش دانشااجویی از استکبارسااتیزی
واستبدادستیزی ،رشد جریان های التقاطی فتقد سیاست بر معنویت کاهش ا تمادبه سیست  ،فاصااله
با ارز

ها،کاهش سرمایه اجتما ی سیاسی وفرهنگی ،نیمه تعطیل شدن تشکلها ،کاااهش ضااویت

در تشکلهارشدتشکل های صنفی بجای تشااکل هااای سیاساای اساات .از واقااب عااع

جناابش

دانشجویی رشد قالنیت وخردگرایی ،اولویت مباحت اقتصااادی بجااای امورسیاساای ،مصاار گاارا
شدن د صدور بیانیه وموعع گیری در رخداداها ،تعطیلی نشریات دانشااجویی ،کاااهش نشساات
های سیاسی ودوره های آموزشی تغییر گفتمان اسال خواهی به دمکراسی خواهی ،رشااد تفکاارات
لیبرالیستی،تغییر خواسته های دانشجویان ،رشد جریان های مارکسیستی ولیبرالیستی می باشد.
در الگوی تجویز ارا ه شده در چهارچوب دو این پااژوهش دو پدیااده محااوری وجااود دارد او
دولت ها که در واقع همان جنبه ای است که با جنبش دانشجویی ارتباطی مسااتقی دارد و نقااش آن
در توسعه یا افو جنبش دانشجویی نادیده گرفته شده است یعنی نوک نگاه دولتها به دانشااگاهها و
جنبش دانشجویی و روابط بین آنها و تاثیر آن بر جنبش دانشجویی نادیده گرفته شده اساات .پدیااده
محوری دو در این چارچوب نقش روشنفکران در جنبش دانشجویی می باشد یعناای گروهاای کااه
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بیرون از ساختار دانشگاهها حضور دارند و به نوان کهن جامعه خااواه نااخواه بااا ساااخت قاادرت
سیاسی برخورد پیدا میکنند که یا ساختارهابرآنها غلبه می کند ویا در امور بااا دولاات هااا مشااارکت
ودخالت می کنند یا به انتقاد پرداختااه و ارز

هااای جدیاادی را ایجاااد ماای کنناادوتوانایی انتقااا

هرکدا از رویکردها را به دانشجویان دارا هستند..
در ایاان مااد ماهیاتهااای تقویاات کننااده جناابش دانشااجویی شااامل موارد:کمااا گرایی(آرمااان
گرایی)اید ولوژی  ،مطالبه گری ،تقد بودیت برسیاست ،فرا ساختار ،د وابستگی باه دولاات ماای
باشد .وجود هریک از پدیدههای ککر شده در ب ش ماهیتهای تقویت کننده میتواند با ت رونااق
جنبش دانشجویی باشد.

این پژوهش به دنبا طراحی چارچوبی برای تحلیل اجتما ی جنبش دانشجویی برمبنااای مناساابات
دولت ها و روشنفکران اسالمی پس از انقالب اسالمی با جنبش دانشجویی بوده است .که با ات اااک
رو

ناریه داده بنیاد با رویکرد نوخاسته به دنبا کش

مجمو ااه ای از واماال مااوثر باار جناابش

دانشجویی در قالب چارچوبی برای تحلیل آن بر مبنای دولت ها و روشنفکران بااوده اساات در ایاان
راستا بررسی نتایج پژوهشهای پیشین چون مطلبی ()۱394نشان داده است که جناابش دانشااجویی
بااه م ابااه ب شاای از جریااان روشاانفکری اساات وکالنتااری()۱388گفتمااان روشاانفکران را اماال
تاثیرگذاری بر مواعع جنبش دانشجویی می دانداین تحقیقات نشان داده است کااه روشاانفکران باار
جنبش دانشجویی موثر می باشند .از دیگر یافتههای مه این تحقیق اشاااره بااه تاااثیر دولاات هااا بار
جنبش دانشجویی اساات در ایاان راسااتا پااژوهش جالیاای پااور()۱389نشااان دادکاه ساااختار هااا
ماننددولت وقااوانین دانشاگاه هااا بااه سیاساات مهااار جناابش دانشااجویی فکاار ماای کننااد .طالااب
جلیلیاااان()۱393نیاااز دولااات را بااار فاااراز وفااارود جنااابش دانشاااجویی ماااوثرمی داناااد.
شهنازکریمی()۱388جنبش دانشجویی را تحت تاثیرگفتمان دولت ها می داند.سجادی()۱394ظهااور
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نتیجه گیری:

وبروزجنبش دانشجویی را با ساختار وکارکردناا سیاسی دارای ارتبا تنگاتنگی ماای دانااد .میلااتن
مکا و رینارد فلکس ( )۱97۱بررسی تغییرات زمینه های اجتما ی شرکت کنناادگان در شااور
های دانشجویی می پردازد و واملی از قبیل ساختار طبقاتی جامعااه ،اسااتبدادی بااودن ساااختارهای
سیاسی آمریکا را بررسی می کنند .روابط دولت -ملت گفتمان ها و فعالیت های جنبش دانشااجویی
پکن که توسط دیانگین زاوو(  )2000انجا شده است ،الگوی مل در جنبش دانشااجویی متاااثر از
روابط دولت و ملت در چین می باشدکه با یافته های تحقیق ه خوانی دارد.
از دیگر یافته های مه این تحقیق اشاره به مطالبه گری به نوان یک ماهیاات تقویاات کننااده باارای
جنبش دانشجویی است که با یافته های جالیی پور()۱389که اهدا دا ماای جناابش دانشااجویی را
تقویت رصه مومی نقد می داندومطلبی()۱394که بیااان ماای دارد ،جناابش دانشااجویی مطالبااات
خود ومرد را به حکومت کنندگان تزریق می کنند.ه خوانی دارد.
از دیگر یافته های این تحقیق موثربودن اید ولوژی به نوان ماهیت های تقویت کننده درایاان زمینااه
است که با گفته های ن عی( )۱39۵که اید ولوژی اسال گرایی را امل موفقیت جنبش دانشااجویی
می داند ه خوانی دارد .همننین کریمیان( )۱390جنبش دانشجویی را نیازمندبااه ایااد ولوژی هااای
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منسج وسنجیده انقالبی ویا اصالح طلب می داند .ازدیگر یافته های این پژوهش اهمیاات آرمااان
گرایی (کما گرایی) برجنبش دانشجویی است که به نوان تقویت کننده در ایاان زمینااه اساات وبااا
گفته های کریمیان( )۱390که یکی از مها تاارین کارکردهااای جناابش دانشااجویی را نقدوعااعیت
موجودودستیابی به آرمان ها وآرزوهای اجتما ی دانشجویان مطرح می کند ه خوانی دارد.
در این راستا ات اک راهبردهای چون فضای باااز سیاسای بااا تاکیاد باار ارتبااا دولتهااا بااا جناابش
دانشجویی از تضاد و تقابل به رفتار دموکراتیک و تغییر غلبه ساختار برکنشگران سیاسای بااه تعاماال
بین این دو ،بصیرت افزایی دانشجویان در مباحت سیاسی و پرهیز آنان از گرایش به احزاب خااار
از دانشگاه،تقویت اتحادیههای تشکلهای دانشجویی به نوان مجمعی برآمده از اراده تشااکل هااای
دانشجویی و بدون وابستگی به جریان های سیاسی،ارتقاء انگیز

فعالیتهای سیاسای دانشااجویان

با کاهش فضای امنیتی و برخورد مقابلهای و تغییر ساختار آموزشای از ماادرحگرایی دانشااجویان و
ت صص گرای محض(که سبب دوری از فعالیت های اجتما ی وسیاسی شااده اساات) بااه تربیاات
نصرفعا

لمی،فرهنگی،اجتما ی و مسئولیت پذیر در برابر اجتماک و همننین توجااه بااه جایگاااه

روشنفکران دینی در جامعه می تواند راهبردهای احتمالی و مناسبی باارای نیال بااه توسااعه جناابش
دانشجویی باشد .قا دت ًا نتایج مورد انتاار از راهبردهای تقویت جناابش دانشاجویی در دانشااگاه باار
مبنای رابطه با دولت ها می تواند منجر به افزایش سطح مشارکت اجتمااا ی ،پویاایی ،آرمااانخواهی
توجه به اید ولوژی اسال و رونق مطالبه گری و تقد بودیات و بناادگی باار سیاساات در فعالیات
های سیاسی(اسال خواهی) قرار خواهند گرفت همننین تعدیل قوانین درونای دانشااگاه و تسااهیل
در فعالیت های دانشجویی به مسئولین و مدیران فعالیتهای دانشجویی توصیه می گردد.
پیشنهادات:
 -۱زمینه گفتگو واندیشه ورزی روشنفکران دینی ومصلحان در دانشگاهها فراه گردد واز صااورت
بروکراسی واخذ مجوزهای صعب ودشوار(ونگاه س ت گیرانه) خار تا صدای اندیشه هااا شاانیده
شود.
 -2تصاادی گااری دولتاای وفرمایشاای شاادن فعالیاات هااای فرهنگاای واجتمااا ی ومااذهبی در
دانشگاههاسبب کاهش سرمایه اجتما ی شده است .ایاان امااور هماننااد دهااه او انقاالب دانشااجو
محورشده وبه تشکل ها برگردد.
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حکمرانی فاصله گرفته است وبه دنبا حل مسا ل اجتما ی ومقطعی می باشند .پیشنهاد ماای گااردد
از این فرصت مباحت بصیرتی به جریان های دانشجویی درحین ماال آمااوز

داده شااود.والگوی

خدمت جهادی (اجتما ی) با مطالبه گری سیاسی توا گردد.
 -4اتحادیه های دانشجویی به کنشگری سیاسی دانشجویی سر ت ب شیده واز ساااختارهای ناکااار
آمد آنها را رها می سازد .بنابراین تقویت اتحادیه های تشااکل هااای دانشااجویی در اولویاات قاارار
گیرد.
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