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 ینگیتا نهاد ییدای: از پیانقالب فرهنگ زودیسه اپ
 

 3اردکانیمحمدعلی خلیلی 2حصارکی نفیسه 1رضایی محمد
 

 (1398 /6 /31پذيرش: 1398 /1 /22)دريافت: 

 
 چکیده
 یلتحم یامدشده و پکاستهفرو يانقالب اسالم يرناگز يجاز نتا يکيبه  یشترب يفرهنگ انقالب

رخداد تنها با در  ينا یستيدانسته شده است. حال آنکه چ ياهبر نظم دانشگ یتحاکم ةاراد
 یرخدادها ۀفرب یفکردند، ارتباطش با جامعه و توص يرپذکه آن را امکان يطينظرگرفتن شرا

است که بر  آنموجود  یهاپژوهش يمشکل اصل ين،قابل درک است. افزون بر ا نگوناگو
بر  یهمقاله، کوشش شد با تک ينرو، در ا يناتمرکز دارند. از  يانقالب فرهنگ يداریپد ۀلحظ
موضوع مهم پرداخته شود، چگونه  ينارائه شود و سپس به ا تریقعم یفيتوص يندآهمیل تحل

 یلبر تحل یهپس از انقالب بدل شد. با تک یهادر سال یکپروبلمات امریبه  يانقالب فرهنگ
 ييها شناسادانشگاه ييو بازگشا ينگينهاد یدايي،پ یزودسه اپ يند،آمجموعه عوامل هم يخيِتار

 يان،گرااسالم يافتنشدند. از قدرت  يابيرد يدادهااز رو یامجموعه ين،شدند. افزون بر ا
گسترده، انتخابات  هاییتا پاکساز یمرز هایيو ناآرام يکامرا تسفار یرضعف دولت، تسخ

( يریوزاختمان نخستو س ياسالم ی)در دفتر حزب جمهور هایگذارمجلس و بمب یننخست
در متن مقاله  اییدهتندرهم یرخدادهامجموعه ياثرگذار بودند. وانگه یدايشپ ۀکه در مرحل

 ييهاسخنمجموعه توانيرا م هاينا ؛افزودند نوپديد يانجر ينا یگزارش شدند که بر ژرفا
 هاييمانند بحث ،زمان دانست متخاصم آن یروهاین یانآن در م یدتول یدانش و نهادها دربارة
مقام مسئول در حوادث  ۀو مسئل يانقالب فرهنگ ةگستر ي،دانشگاه پساانقالب يژگيو دربارة

                                                                                                                                        
 مسئول(. ةسندي)نوجهاني، دانشگاه گوتۀ فرانکفورت ز پژوهشي مطالعات اسالمپژوهشگر در مرک. 1

*velashedi@gmail.com 
 .مدرسشناسي سیاسي، دانشگاه تربیت دانشجوی دکتری جامعه. 2

 .استاديار دانشکدة علوم انساني، دانشگاه تربیت مدرس .3
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 ۀهنگام يگفتمان ۀکه دغدغ گرددبرمي یکآکادم ةبه نظم تاز هاينا ۀهم یداستدانشگاه. پ
 یاازهت ةچگونه چهر دهدينشان م ايندهافر ينا ۀهم یحاست. توض يانقالب فرهنگ شدنينهنهاد

مقاله به  ينفرهنگ ممکن شد. در ا یکپروبلمات يلپس از انقالب ذ یهاجامعه در سال ةاز ادار
 ینهادها يني،د یت جديدبرآمدن عقالن يعني یک،پروبلمات ينگوناگون ا یهامؤلفه یزیآمهم

 ينا و ازیشین، پ هاییوهش يگزينجا ،جامعه ةادار یبرا یاتازه هایيهو رو هایکتکن يز،متما
 گوناگون پرداخته شد. یروهاین یهاژرف از کشمکش یفيتر، توصمهم

فرهنگ در  یاستس يند،آهم یلتحل یروها،ن یبندمفصل ي،انقالب فرهنگ: یدیکل هایواژه
 .يمسئله علوم انسان يران،ا

 مقدمه
ب انقال ريناگز جياز نتا يکي منزلۀبه يدادرو ينمعموالً ا ي،معمول از انقالب فرهنگ يرتصاو در

سرکوب  برای یکبه نظم آکادم یتحاکم ةاراد یلو حاصل تحم 1357 در بهمن ياسالم
ز ما را ا يریتصو ینچن رسدينظر م. بهشوديم ييدگرواره بازنما ينظم یتمخالفان و تثب

قالب رخداد ان یستي. حال آنکه چسازديدرگرفته غافل م یهاو نزاع زمان نموجود در آ يطشرا
معه با جا ديدارو ينکردند و ارتباط ا يرپذکه آن را امکان يطيها با درنظرگرفتن شراتن يفرهنگ
 یهااهغازگآ يدبا یليتحل یندر بستر چن ين،قابل درک است. افزون بر ا يعوقاه فرب یفو توص

نها کوشش مقاله، نه ت ينجو کرد. در اوپس از انقالب را جست یهادر سال یبعد هاییاستس
ع مهم پرداخته موضو ينبلکه به ا ؛ارائه شود تریقعم یفيتوص يندی،آهم یلبر تحل یهشد با تک

به  ييفوکو انیدر ب يموضوع شدنِیکشد. پروبلمات یکچگونه پروبلمات يشود، انقالب فرهنگ
ت و ها، مجادالتفکر وارد و به محور بحث ةکنش و رفتار به حوز از یمعناست که قلمرو ينا

 ايندهاييها و فرو نهادها، سوژه شوديم يلبه موضوع سخن تبد يکل یانمشاجرات و به ب
 .1(ب 1393آن دارند )نک: فوکو،  ةگفتن دربار یسوکه همه رو به شونديم يفتعر

با  يانقالب فرهنگ ةدربار یقاتحوزه، تحق ينارجمند پژوهشگران ا یهاکوشش وجود با
آثار کوچک  يناز ا يدر برخ يفرهنگ شمول انقالب يرةروست: نخست، داروبه هايييکاست

گرفته شد. از  يکسان يبا انقالب آموزش يگاه انقالب فرهنگ يگر،د یانفرض شده است. به ب
و  یمهم هنوز مطلوب است )نک: زائر يدادرو يناز ا یترجامع و بزرگ يررو تصو ینهم

و گذرا همراه  يسطح یفيمحدود با توص يرتصو يندوم، گاه ا ؛(1396 ،1395 زاده،يمحمدعل
استناد  يخيتار یاتاز آنکه به واقع یش( ب1395) محمدیيو عل یکنمونه، تاج یاست. برا
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توجه محققان به  وجود با يا پردازنديم موزشيدر باب نظام آ يلطو ینظر یهاکنند، به بحث
 و يي)نک: رضا شوديارائه نم يخيتر تاربزرگ يرخلق تصو یبرا يشواهد کاف يده،پد يختار

به نسبت جامع از حوادث دانشگاه در  یفيتوص یقات،تحق ي( و سوم، در برخ1396 ،همکاران
اما مشکل آنجاست که  ؛(1387 فراستخواه،دست داده شد )به يانقالب فرهنگ یدايشپ ۀزمان
و حوادث  يافت یلتقل یبرق یهاو گروه يانگرااسالم يبه نزاع دوقطب يدادهارو یفتوص

حوادث تنها حاصل مطالبات  ينا ييشد که گو ييبازنما یاگونهبه يرهنگدانشگاه و انقالب ف
ها مطالبات گروه رسديم نظرهب که يدر حال ،ها بودفعال در جامعه و دانشگاه یاسيس یهاگروه

ها اثرگذار نباشند، سوژه یتجامعه مفصل نشوند و بر ذهن یماد یهاو ضرورت يطاگر به شرا
به  يانگرااز مطالبات اسالم یکه در حوادث دانشگاه اگر عناصرانچن شوند؛ينم ينهنهاد

آن نبود، چه  یتامن مینکشور و تأ ةمردم مسلمان گره نخورده بود و اگر ضرورت ادار یباورها
نزاع در  ین. ابهام در پرداختن به طرف2يافتنديدست نم یکبه موضع هژمون یزن يانگرابسا اسالم

انقالب  هایینهاز زم يخوب يرکار تصاو ين. اگرچه اشوديم يدهد ( هم1383نهاد )کار روشن
نزاع و  ينقاط اصل يکردن برخدر مشخص  رسدينظر مبه دهد،يدست مبه يفرهنگ

 ياندانشجو یهانمونه، بدون اشاره به تفاوت یندارد. برا يچندان یقگرفته توفشکل یهاشکاف
گروه همگن فرض  يکها را دانشگاه، آن ۀبا مسئل روياروييدر  ياسالم یهاامام و انجمنخط 

 ةکارها دربار يکه در برخ يگری استمشکل د ييگراو اراده ييگراچهارم، سوژه کند ويم
انقالب در شکل ینمونه بر نقش رهبر ی( برا1991. مجاب )شوديم يدهد يفرهنگ البانق
 يکرداما مطابق با رو ؛است يمهم یرگرچه متغادارد که  ایسويهيک یدحرکت تأک ينا یریگ

 یبرا ،قضا. ازدهديدست نمبه يخجامع از تار يدرک يي،گراسوژه قبیل ينا يندآهم یلتحل
. کننديرا فراهم م يسوژگ یهامهم هستند که امکان يطيبلکه شرا ژه،نه خود سو يندآهم یلتحل
حاصل  یبه رخداد يفرهنگ وجود دارد که انقالب يادیز یلکه گفته شد، مگذشته، چنان يناز ا
 یلوقت آن است از تحل يدانقالب فروکاسته شود. شا ينآغاز یهاحاکم در ماه یهاگروه ةاراد

 يداستان يا يریحاکم فاصله گرفته شود تا تصو یاسيگروه س يگریبر باز يمبتن يانۀگرااراده
پاسخ  يمقاله در پ ينا رو، ما در يناز آن حاصل شود. از ا یتبه واقع تريکنزد يدمتفاوت و شا

 یشپ ييهاچگونه ممکن شد و چه امکان يانقالب فرهنگ يدادکه رو یمپرسش هست ينبه ا
 نهاد. يرانيا ۀجامع یرو
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 ینظر هایفرضپیش
درت قضعف دولت و  يطدر شرا يدانشگاه و انقالب فرهنگ یهانزاعکه است  ينما ا فرض

 :گويديم 3یگدالم یاهشبک ۀجامع يۀه نظرزاده  با اتکا بجامعه آغاز شدند. نجف ينسب
ها ندولت در آ یلاما تشک هستند؛درازمدت  يساخت اجتماع دارایکه  يدر جوامع

 هایتیاسعموماً خود را بر س ياجتماع یهامؤلفه است،صورت گرفته  یربا تأخ
 یدولت برا هایييتوانا يجوامع،[ ساخت اجتماع ين. ]در اکننديم یلتحم يدولت

 .(1387) سازديخود را محدود م هاییاستس بردیشپ
در مورد دولت و جامعه  يادیتا حد ز یو جوامع قو یفضع یهادولت یالگو»به نظر او 

پس از انقالب را  ينآغاز یهافرض، دولت سال ينما با اتکا به ا«. صادق است یزن يراندر ا
امام و اشغال خط  ياندانشجو یاز سو يکاسفارت امر یر. تسخکنیميم يابيارز یفضع

وقت با هر  یهاکه دولت يطيدر شرا ي ـاسالم یهاانجمن یهاگروه يبرخ سوی ازها دانشگاه
 یهانظر ما نزاع به ین،مدعا هستند. همچن ايندال بر  ـ اقدامات مخالف بودند ينا یدو

 یابيستداد، به د یگونه که روبودند و حوادث آن یکموضع هژمون يافتندانشگاه بر سر 
ها و اثرگذار بر سوژه یتيموقع یک. موضع هژمونیدندانجام یکبه موضع هژمون يانگرااسالم

وضع  ییرتغ يا یددر جهت بازتول گذاریاثر ينا ۀواسطبه توانديهاست و مو اخالق آن يشهاند
را به کمک مفهوم  يگروه به هژمون يک یابيدست يچگونگ توانيموجود حرکت کند. م

گونه که لکالئو و استلزامات، آن ينتراز مهم يکيداد.  یحو استلزامات آن توض 4یبندمفصل
به گفتمان  نشدهمفصل یبا عناصر متولييو ب یرشفافغ يياند، وجود فضا( گفته1393موف )

پر کردن  یابهام برا ينآن را دارد از ا يياست که توانا يبه گروه یازن ين،است. افزون بر ا
که هماهنگ با اهداف  يفيمدنظر خود استفاده کند؛ تعار يفود از تعارموج يته یهادال

جا هشمول جابجهان یبه تراز يبودگخاص يا يژگياما از تراز و ؛خاص هستند يگروه
 یبرا کردند،يرا داللت م يمنافع خاص يطيکه در شرا ييهامرحله، دال ين. در اشونديم

شوند. يبه خدمت گرفته م ،است يو گروه يبخش که فراتر از اهداف يمدلول ياعام  يمفهوم
کاماًل  يبر سر هژمون یاسيس یهانخست پس از انقالب، نزاع گروه ینمونه، در روزها یبرا

 یو بارها شوديم يفمانند دانشگاه به اشکال گوناگون تعر يروست که دال ین. از همیداستپ
مفهوم است. تکرار  ينباردارشدن ا ةدور يژهوروزها به ين. اشوديمفهوم سوار م ينبر ا یاتازه
بر سر نوع حکومت در  يکردهافراستخواه از اختالف رو یفدر توص توانيرا م يداستان ینچن

 یجمهور» يپرسموضوع و محور همه ينکها يد؛د 1358ن يفرورد 12 يپرسهمه ۀآستان
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 «يرانسلمان اخلق م یجمهور» يا «ياسالم یکدموکرات یجمهور» ياباشد  «يمل یکدموکرات
 یاختالفات و تضادها»از  امت ۀنامهفته يگر،د یانمونه ی(. برا511ـ  510: 1387)فراستخواه، 

 «يگراز طرف د یاسيس یهاو گروه طرف يکمختلف حکومت از  یهاجناح ینجامعه ب يدرون
مردم دشوار  یرا برا یقتحق یصپرابهام تشخ یفضا يجادکه با ا ي. اختالفاتگويديسخن م

(. 1359 ي،و خارج يدشمنان داخل یهاانقالب، آماج توطئه یاسيس یتکرده بودند )حاکم
 يمتفاوت وجود داشت و هر گروه یآرا یزن يگرد یمو مفاه يدانشگاه، انقالب فرهنگ دربارة

استفاده کند.  يکسب هژمون یبرا یتها در آن موقعدال ينا ينبودن معاناز ثابت  کرديم يسع
است که  يپرسش ید،انجام یاچه سوژه یدنزاع چگونه رقم خورد و به تول يناسرنوشت  ينکها

 .پردازيميبه آن م يندآهم یليدر ادامه در چارچوب تحل

 یشناختروش مالحظات
 يزمان ة. بازاست يرانمعاصر ا يخمقطع از تار ينا يما در بررس یراهگشا يندآهم یلتحل منطق
ها و مهپژوهش از روزنا یهاتا اکنون است. داده يمانقالب اسال ينآغاز یهاسال یقتحق
 و يتروا انه )هر چند باماه يا يهفتگ زمان را روزانه،آن  يدادهایدست آمده که روبه ياتينشر
رداخته پ یطور موردافراد هم به يگرد هاییلخود( گزارش کردند. به خاطرات و تحل انشخو

 ياه کردند از رخدادها ارائ یدانيم یهاگزارش ها کهو روزنامه ياتشد. به آن بخش از نشر
 ،. سندکنیميسند استناد م ۀمثاببه ،کردند يرا اعالن عموم يدستورالعمل يا یکه خبر ييهابخش
آن  قياز طر خيارتکه  ستین يحرکتيب ةمادشود، يم یانفوکو ب شناسييرينهدر د کهچنان

د رت و فقط آنچه را گذشته اس .اندگفته اياند دهانجام دا انیکند آنچه را آدم یبازساز کوشديم
ها، موعه، مجآن است که در خود بافت مستند، واحدها يدر پ خيتار .مانده است يو اثر آن باق

 (.17 ـ 15: 1393کند )فوکو،  يفها را تعرو نسبت هاسلهسل
 ناهمگن، يتروابر و  شوديم ينف يخاز تار بخشیتتمام يتامکان روا يکرد،رو يندر ا

 نبهم يیاسانقالب س یستن یصورت، ضرور ينکه در ا شودمي یدنامنسجم و متکثر از آن تأک
زم تال ينز امنسجم ا يتيدادن روادستبه يپ درو  یمرا مالزم بدان يو انقالب فرهنگ 1357

 يالب فرهنگدر فرض انق توانيآن است که م یمعنا در اصل تالزم به يدیترد ین. چنیمباش
 یامجموعه ييشناسا يمقابل، درپکرد و در يدترد 1357 انقالب بهمن «يزناپذيرگر یامدِپ»چون 

ثرگذار رخداد ا ينبرآمد که در ا آيندهمو البته  یاقتصاد ي،اجتماع یاسي،از عوامل متکثر س
 .يافتيم يگریصورت د يدادرو ينبودند و اگر حضور نداشتند، ا
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ز رخدادها ا يسندگانافراد و نو یلها هستند که تحلهو روزنام ياتاز نشر يگرید هایبخش
 ینهم کار رفتند.زمان به آن يگفتمان یهادال ييشناسا یبرا يمتون همچون سرنخ ينهستند. ا

 یبه معنا هاين. هر چند اکننديشان را بر آن حک منقش يدادهاهستند که رو ييجا هایلتحل
يم ييه سوهستند که رهگذران را ب يخدر تار ييااما همچون تابلوه یستند؛سند ن مهکل يجرا

 یریگال شکلحدر  یاسامانه یادهایبن ی،اروزنامه یهاو در گزارش هایلتحل ين. در اخوانند
و روش  هاداده یگردآور یوةش ينا یبرا ينام ياگر درپ ،رو ین. از هميمجو کردورا جست

ن ز آگامبا ییرو. ما به پیمامانه قرار دهس یلتحل يلآن را در ذ يلیمما یم،انجام پژوهش باش
 ین،قوان ها،گذارییاستها، نهادها، سناهمگن، متشکل از گفتمان یا( سامانه را مجموعه2009)

 ي،خالقا ي،فلسف ي،علم یهاگزاره ی،اشکال معمار یسي،و پل یتيامن یرتداب يريتي،اقدامات مد
يم يها و ارتباطاتماندهها و ناگفتهشدهگفته ها،يو ناگفتن هايخالصه گفتن طورهبشردوستانه و ب

. گیرديعناصر شکل م ينا یانم ینيع یازهایها و نبا ضرورت رويارويي یهاکه در بزنگاه دانیم
 يگر،د یو از سو شونديم يتها حمااز دانش یامجموعه از سوی سويکارتباطات از  ينا

رت از روابط قد یبيبر ترک يمتک ين،بنابرا .کننديم يتخاص حما ييهادانش خود از مجموعه
 ينرا که در ا يياهداده ۀخاص خود است. هم ةخلق سوژ يسامانه در پ ياند. وانگهو دانش

صورت  يخيتار یلبه تحل ،نوع نگاه ينا دربارةما  یهاو منابع داده يمجو کردوپژوهش جست
 گرفته است.

 رده استرکز کپس از انقالب متم يراننگ در افره یکپروبلمات یگیریمقاله خود را بر پ اين
ما در  ،واقعرکرده است. د يط یراخ یهاخود را در سال ينيدارد و روند تکو یدايشيپ يخکه تار

. با یمتپس از انقالب هس یهافرهنگ در سال شدنیزهپروبلمات ايندفر ساختن خودِروشن يپ
 يندانست. به ا ییزدرآمدن چ سخن به يفردهمشدن را  یزهپروبلمات توانيآثار فوکو م رب یهتک

 گويند؛يمسخن  یرخداد یزی،چ ي،موضوع ةگوناگون دربار یهابا رسانه يادیمعنا که افراد ز
رآمدن د سخنبه ةنحو ينا یل. نخست در تحلیستمفهوم ن ينا يفتعر و داستان ۀهم يناما ا

به  یازن ين. ايدها را کاواز آن يکمعرف هر  یروهایموضوعات و ن دربارة ایهنزاع يدبا
ن را در آ یمکوشبما  تا شوديها منجر ممنابع داده یجو براودر جست يشناختروش يضرورت

 یسازم مثلثفهوخود را با م یفيک یاتبه منابع چندگانه که در ادب یاز: نیممرتفع کن یقتحق ينا
دست به ييهاادهداز  ييهاواقع سرنخگوناگون در یهاداده است. منابع داده انها نشمنابع داده

 .کننديم يندگيمتخاصم را نما یروهایکه ن دهنديم
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 یاتازه هاییکرهپ یکربندیو پ ينتکو «یزآن چ» ةدربار ييگوبه سخن یلبا گسترش م دوم،
در  توانيتازه را م ياجتماع هاییبته ينشکل ا ترينی. مادشوديم ممکن یزدر جامعه ن

است که  اییوهش ييآنچه مهم است، شناسا یان،م ين. در ايدتازه د ینا و قواننهاده یدايشپ
 ینهم یل(. در تحل90ـ  86: 1393)فوکو،  کننديبرقرار م «رابطه» يکديگرعناصر متفاوت با 

روابط قدرت و  ۀکه به مطالع شوديم یداپ يندآهم یلتحل يهاست که ساحت تبارشناخترابطه
 ,kopman؛ 1394؛ اوون، 1385 ي،)نک: کل پردازديم یسازسوژه نيیو ع يخيتار هاییوهش

گرفته در شکل یکپروبلمات یانخود به نسبت م یلدر تحل یديم،کوش همقال ين(. ما هم در ا2013
آغاز  یهابه مطبوعات سال منظورين . بدیمتوجه کن یرونيب يخيتار يدادهایسطح زبان و رو

مختلف بر سر دانشگاه،  یهاگروه یهادال بر نزاع يهر مطلبانقالب و خاطرات افراد رجوع و 
 یهابعد، داده ۀ. در مرحلکرديم یرا گردآور یو انقالب ادار يفرهنگ، انقالب آموزش

 ييآن و بازگشا شدنينهنهاد ي،آمده را در سه گروهِ حوادث آغاز انقالب فرهنگدستبه
در  ين،. بنابرایمکن يتمربوط به هر برهه را روا يدادهایرو يمو تالش کرد یبندها دستهدانشگاه

 يصخصا يگرو د یردرگ یروهایگفتارها، کردارها و ن ملشا یاهر دوره به مجموعه يتروا
 ييو بازگشا ينگينهاد یدايي،پ یزودرا در سه اپ يادامه، انقالب فرهنگ . دريمتوجه کرد یدانم

 .کنیميم يتها روادانشگاه

 یانقالب فرهنگ آغاز
 امام، خط یروپ ياندانشجو از سوی يکاسفارت امر یراز انقالب دوم، همان تسخ ديرزماني

 یمرز هایيدو کشور در اوج خود قرار داشت. ناامن ۀخصمان هایرويارويينگذشته بود و 
 يرجخا تیاسخود اختصاص داده بود و با وجود اوضاع نابسامان ساز توان کشور را به يبخش
ها وزنامهدر ر یپاکساز هاییئته یاز سو یانقالب ادار شدگانیهتصف يمنبود که اسا یروز

 سره از که يدبود. با ياسالم ۀحفظ انقالب و تحقق جامع یابزار ضرور ی،منتشر نشود. پاکساز
مبارزه با  ۀهجب يابد،تا انقالب استمرار  شديم ييو ضدانقالب شناسا شديداده م یزناسره تم

 .شودمحقق  ياسالم ۀجامع ود نشو يخال يالیسمامپر
 ی،مرز هایيو ناامن يکاو امر يرانا ياروييرو ۀ، در زمان1359و  1358ی هادر سال اگرچه

 ينبه ا توجهيب یاسيس یهاضرورت بود، گروه يکوحدت و انسجام در سطوح مختلف 
دولت  یکه عمالً پس از استعفا گراهاي. ملزدنديو تفرقه دامن م يناامن یضرورت به فضا
نداشتند و در اساس  يقدرت چندان یزن يدجد یهابودند، در نزاع گرفتهقرار  یهبازرگان در حاش
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 یآزاد کردنيو بدون قربان يجيطور تدربه توانستيکه م يها بر اصالحات قانونآن یدتأک
گرا ماسال یهاگروه یانم ي. نزاع اصل5دور نگه داشته بود يکالراد یها را از فضاآن يد،حاصل آ

با به استقالل.  یابياشکالش و دست يداشتند: مبارزه با سلطه در تمام همشاب يو چپ بود که هدف
 يانو سازمان دانشجو ياسالم یهاهدف واحد، محل نزاع آنجا بود که انجمن ينا وجود

سفارت  یرتسخ یانقالب در ماجرا یو شورا یرهبر يتاز حما یبرخوردار یلدلمسلمان به
خط  ينها را انحراف از اگروه يگرد يکردرو دانستند؛يامام م د را مصداق خطخو يکاامر

تا به باور خود قصور دولت در  پرداختنديم يبه اقدامات فراقانون يو حت پنداشتنديم
 یپاکساز يحۀال یناول يبدنبال تصوکه به. چنانکنندامام را جبران  هاییامپ سازیيياجرا

مسئوالن  ۀهم یو عدم توجه جد وزيران یئتانقالب و ه یدر شورا 1358يور ادارات در شهر
جهت  يگام»کارکنان دولت اعالم کرد خود  ياسالم یهاانجمن يۀاتحاد يحه،ال ينبه ا

 يۀاتحاد یۀ)اطالع «دارديم بر يدولت یهاادارات و سازمان ۀامر در هم ينساختن اهماهنگ
دوم، در اعتراض به دولت  بانقال ياندر جر يا( 1359کارکنان دولت،  ياسالم یهاانجمن

نظر به اشغال سفارت اقدام کرد. صرف ،نبود يکاستیزامر يکاف ةها به اندازبازرگان که به نظر آن
سفارت شکل گرفت و جلوتر به آن  یبعد از ماجرا ياسالم یهاکه در انجمن ياز انشعابات

انقالب  يکبه  نیازها دانشگاه یتضعتحول و یبرا يانجر ينکرد، از نظر ا یماشاره خواه
مسئوالن  یامر از سو يندر انجام ا پنداشتنديبود و چون م يو نه اصالحات جزئ ياساس
 ينبه ا یتو روحان یرهبر ييمردم و راهنما يگرفته بودند با همراه یمشده است، تصم يکوتاه

 ةدانشکد رجو و دانشگاه درسالت دانش ینارسم دهندةیلتشک ياندانشجو یامر اقدام کنند )شورا
 (.1359 یات،اله

 :گويديم یمورد آقاجر يننبود. در ا دستيک ياسالم یهاانجمن نظرات
شده بود: گروه اول که  یموحدت به سه جناح تقس یمدفتر تحک یمرکز یشورا

وصنعت بودند معتقد و علم معلمیتترب یهادانشگاه ياسالم یهاانجمن يندگاننما
 خلق ينو مجاهد يستیمارکس یهاوتاز سازمانتاخت ۀبه عرص بودند دانشگاه

آشوب در کشور  يها را به ستاد فرماندهها دانشگاهگروه ينشده است و ا يلتبد
خطر افتاده است. گروه دوم کشور به یتانقالب و امن ياسالم ۀاند و جنببدل کرده

بودند  يو مل يفشر تکنیک،يپل یهادانشگاه ي،اسالم یهاانجمن يندگانکه نما
انجمن  يندگانبودند و گروه سوم نما يدر نظام آموزش لمعتقد به ضرورت تحو
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 ی،دو گروه اول داشتند )آقاجر ینابینب يدانشگاه تهران بودند که موضع ياسالم
1394.) 

 داد، حاصل یگونه که روآن يانقالب فرهنگ ينکهو ا يگروهنظر از انشعابات درونصرف
 يکي رسدينظر مخوانش، به يکبر اساس  .بود ياسالم یهاخاص از انجمن فيیط هاییتفعال

 هم کرد،فرا ياسالم یهاانجمن ياندانشجو يجنبش اعتراض یداييپ یرا برا ینهکه زم ياز عوامل
 یحزب جمهور يگریدولت و د يانجر يکيزمان،  مطرح در آن یاسيانحراف دو گروه س

 نوشت: امت ۀنامکه هفتهچنان ؛امام بود از خط ي،اسالم
 يانقالب یهاآنکه در جهت منافع توده یجاجناح از حکومت به دوعملکرد هر 

ز بعد ا ونیطلبان و انقالبفرصت داران،هيبه سود سرما یباشد، در موارد متعدد
اهان خو يانجوان و دانشجو یروهایمردم و ن یهاانقالب تمام شده است. توده

ط جامعه در خ یادیبن ییراز جانب حکومت در جهت تغ یشتریب يانقالب یتقاطع
رند، ن داآ ی... در همان حال که مردم اعتماد کامل به انقالب و رهبر مکتب هستند

 نیامام بدب کردن خط هر دو جناح حکومت در دنبال یتنسبت به صالح يجاًتدر
 ،يو خارج يدشمنان داخل یهاانقالب، آماج توطئه ياسیس تی)حاکم شونديم

1359.) 
 ياسالم یهاانجمن يکردبر تفاوت رو یدبا تأک فاوت،مت يدر خوانش يگر،د یاز سو

 یدايي، پ«النه يانجر» يامام طخ ياندانشجو يکردوصنعت با روو علم معلمیتترب یهادانشگاه
 یزب جمهورحمذکور با  یهابه ارتباط انجمن ياسالم یهاانجمن ياندانشجو يجنبش اعتراض

 یافراد ياسالم یهادر انجمن»: گويدي( م1394) یکه آقاجرچنان شود؛يسبت داده من ياسالم
حزب[ در تماس  ين]عضو ا يتو حسن آ ياسالم یمهورنشده با حزب جصورت اعالمبه

 .6«گرفتنديبودند و از او خط م
ين خلق و مجاهد یانچپ چون فدائ یهاگروه ي،اسالم یهاانجمن ياندانشجو مقابلِدر

و حاضر به سازش، ترک  کردنديرفتار م جويانهیزهخلق قرار داشتند که خودمحورانه و گاه ست
دانشگاه  يسرپرست یانقالب و شورا یشورا یماتتام از تصم یرویو پ يدئولوژيکمواضع ا

 ييدانشجو یبرآمده از شوراها يددر باب دانشگاه با یمبودند هرگونه تصم دها معتقنبودند. آن
شوراها مخالفت  ينا یدانشگاه از سو ةبا ادار ياسالم یهاانجمن یروهایمقابل، نباشد. در

ها، اگرچه انقالب نظر آن (. به1359مخالفند؟،  يو چرا با انقالب فرهنگ ي)چه کسان کردنديم
دست گرفته بود و با قدرت را به يمردم یبا آرا ياسالم یو جمهور رسیده یروزیبه پ ياسالم
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اما  ؛د( رقم خورده بود 1358یني، )خم« تر از انقالب اولبزرگ يانقالب» يکامراسفارت  یرتسخ
 «يمعاند نظام اسالم»و « چپ» ،«یراسالميغ» یروهاین یارنبود و در اخت يدانشگاه هنوز اسالم
 (.1359 یک،درامات یهنرها ةدانشکد يانقرار داشت )دانشجو

منافع خود در دانشگاه و هم فراتر از  ینمهم بر سر تأ 7چپ یهاو گروه يانگرااسالم نزاع
 یجمهور ۀکه روزنامچنان ؛نام خود بودهانقالب و جامعه ب یتتمام ةمصادر ه،آن بود؛ مسئل

 برای يمردم یاچپ را تحقق مطالبه یهااز نزاع با گروه ياسالم یروهاین یزةانگ ياسالم
و چرا با انقالب  يد کرد )چه کسانقلمدا يانقالب اسالم یهادانشگاه با آرمان ساختنهماهنگ

ها و تحول دانشگاه یليتعط یبرا يطرح 1358 از سال منظورين (. بد1359 مخالفند؟، يفرهنگ
 آن توافق سازیيياما بر سر زمان اجرا ؛بود يوحدت در حال سامانده یمدفتر تحک از سوی

 یليو تعط شدهیههبا طرح ت یزن صدر،يبن جمهور،یسکه رئ وصخصنظر وجود نداشت. به
ين مجاهد از سویطرح  یافشا يکياما دو حادثه،  ؛(1394 ی،ها موافق نبود )آقاجردانشگاه

 ياخالل در سخنران يگری( و د1359ها، دانشگاه یلاغتشاش، آشوب و تعط ۀ)توطئ خلق
 يان( سبب شد دانشجو1359 د،متشنج ش يز)دانشگاه تبر يزدر تبر رفسنجانيي هاشم

دفتر  یمرکز یو صنعت، خالف نظر شورا و علم معلمیتترب یهادانشگاه ياسالم یهاانجمن
گروه یانآشکار م یزست ترتیبين (. بد1394 عشری،يکنند )اثن ييوحدت، طرح را اجرا یمتحک

 «يِالتقاط»و  «یستياليماتر» یهايشهنزاع مقابله با اند يآغاز شد. محل اصل ييدانشجو یها
 ینانتخابات نخست ۀخصوص که هنگامبود. به «ياسالم هاییستمارکس»و  «هایستمارکس»

که از  يالیسم. ماتررفتيبه مجلس م هايشهاند يننفوذ ا یمبود و ب ياسالم یمجلس شورا
با  ضديتدر کنار  یزن يالتقاط يشۀو اند شديم يتلق ياسالم يدئولوژیاساس در تقابل با ا

امور  ةادار یبرا یت. حاکمنموديساز مکشور مسئله یتاز جهت حفظ نظم و امن یناسالم راست
 صدري. اگرچه بندانستيهدف م ينرا مانع تحقق ا يوحدت بود و تفکر التقاط یازمندن

اما به  ؛بود يها و انقالب فرهنگدانشگاه یليتعط یبرا ياسالم یهامخالف طرح انجمن
التقاط در  گفتيبود و م يطباور داشت. او مخالف تفکر التقا« 8يفرهنگ ثتبع»ضرورت 

و  یدیتوح يدئولوژیا ينجادر اـ  جمع هستند یرقابلکه از اساس غ یجمع عناصر یمعنا
 یمعنا». دهدياز سازش است و سازش به مبارزه دوام نم يرناگز يالیستي ـماتر يدئولوژیا

بر تضاد را  يمبتن يدئولوژیا یم.سازشکارانه را رها کن يۀرو ينآن است که ا يانقالب فرهنگ
الف(.  1359 صدر،ي)بن «يستیمبا يالیسمدر برابر امپر یمو بتوان یمتا به وحدت برس یمرها کن

 یتروحان يگاهو جا يبا فرهنگ اسالم يچپ اسالم يشۀاند يتقاطعانه بر ضد یزن )ره(ینيخمامام
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 ید؟نچکار ک رويديمسجد م گوينديگوش شما م یخها[ بچپ ينا]»: گفتيداشت و م یدتأک
و ]در مسجد[ نماز ]به جماعت[  يمرويخودمان م آيد؛ينم از او بر یآخوند که کار ينا
 شدن نماز و کنار گذاشته از شکسته )ره(ینيخمامام يب(. نگران 1359 یني،)خم...« خوانیم يم

شدن  ها شکستهسال يکياز تار اناکنون نبود و نش ۀشدن آخوند مسجد تنها معطوف به لحظ
قدرت  یاز سو يها طردشدگداشت. سال یروهايششدن نو کنار گذاشته يشباورها يمحر

 يدشمن .آموخته بود بقا در گرو مبارزه با دشمن است یتروشنفکر به روحان یهاحاکم و گروه
 يا یکالئ ستیزسلطنت ياخواه مشروطه ةگاه در چهر نمايد.يمختلف رخ م یهاکه در چهره

 یستمارکس يا یستخواه مارکسو عدالت یزستظلم ةگاه در چهرغرب و  یفتۀطلب شسلطنت
باور داشت دشمن، دشمن است و اگر کنار گذاشته نشود، او را مجبور به  یت. روحانياسالم
 ورهایاز با يکه نشان سازديرا دستخوش التقاط م يشچنان باورها ياخواهد کرد  یریگکناره

 یهرا در حاش يبود که اسالم رحمان ینسهمگ یازهبه اندا یاتنماند. هجوم واقع یبرجا یلاص
انحراف از  گونهیچکه تاب ه نشانديآن م یجابه يرناپذو سازش جویزهست یتيو ذهن داديقرار م

 رتقد يکۀبر ار زدنیهو تک یبرق يشۀجز حذف اند ياز اسالم نداشت و راه يقرائت رسم
 .ديدينم

. 9ت کردندمختلف مقاوم هاییوهچپ به ش یهاگروه ي،اسالم یهابرابر انجمن در
انه در سلحم ةمبارز يمبارز و راه کارگر مش یکار،پ یشگام،پ یروهایچون ن یرمسلمانغ یهاچپ

، «مانمسل یهاچپ»اما  ؛(1359سابق دانشگاه تهران،  يريتمد یگرفتند )علل استعفا یشپ
 يجادا و یزيکيز مقاومت فخلق، اين مسلمان وابسته به مجاهد جوياندانش یهاهمان انجمن

با وجود  (.1359شد،  یلموقتاً تعط خلقين کردند )دفاتر و مراکز مجاهد یتشنج خوددار
ز ا يکيبه اسالم و انقالب،  یو اعالم وفادار یریمسلمان از درگ یهاچپ یخوددار

 ینشتند، همندا يدیکه در ضرورت حذف آن ترد يانگرامورد توجه اسالم ياصل هایيانجر
دنبال هبآنان را  یقعم يتيمسلمان نارضا یهابا چپ يانگرااسالم یزطردآم روياروييروه بود. گ

گروه در  ينا یشده از سوداده یب(. دو انفجار ترت1359مسلمان،  يانداشت )انجمن دانشجو
 یهاسال پس از نزاع يک يباًتقر يریوزو ساختمان نخست ياسالم یدفتر حزب جمهور

که  يدادیود؛ دو روب ياسالم یها از دولت جمهورآن یقعم يتعدم رضادانشگاه تبلور 
 تر ساخت.مصمم يو التقاط یراسالميغ هایيشهرا در مبارزه با اند یتحاکم
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 یانقالب فرهنگ شدننهادینه 
آغاز شده  هادانشگاه يرسم یليو سپس تعط يدانشگاه یهاکه از نزاع يانقالب فرهنگ رويداد

که چنانيافت؛  شدنينهماندن و نهاد ۀدغدغ هایریاوج درگ يانس از پابود، بالفاصله پ
 :کنديم يتوصنعت، روادانشگاه علم يعضو انجمن اسالم عشری،ياثن

 یهاتهیجذب کم هایریدرگ انيپس از پا يماسال یهاانجمن یروهایاز ن يبرخ
 یهاه نهادو ب ييشدند. قرار بود افراد متعهد را شناسا رویو جذب ن یپاکساز

 ي،آموزش عکاس یرا برا يانيدانشجو ي. من در بخش فرهنگیمکن يمعرف يانقالب
 يناز ا یاریس( بردم. بيکنون یمافیلم)س یلمفبه تله بردارییلمف ي،کارگردان

 یرجنگ و خبرگزا یغاتخبر، ستاد تبل یواحد مرکز یما،جذب صداوس وياندانشج
 (.1394شدند ) ياسالم یجمهور

و  يعموم یهاجمله ادارات و سازماناز ياجتماع یهاعرصه يگربه د ينگانقالب فره
 نظام بدل شد. یروهایدر انتصابات ن يعطف ۀو به نقط يافتبسط  يدولت

 یبرا )ره(ینيخمامام یاز سو 1359 خرداد 23در  يستاد انقالب فرهنگ یلتشک فرمان
ها بر اساس دانشگاه يندةآ يفرهنگ يمشخط یینتع» ،«يمختلف دانشگاه یهارشته يزیربرنامه»

به امور  یدگيرس»، «متعهد و آگاه يستۀشا یداسات یسازانتخاب و آماده» ،«يفرهنگ اسالم
 یو استعمار يوپرورش انحرافسابق با آموزش يمکه در رژ يمراکز آموزش يگرو د هایرستاندب

 1359 یني،در شد )خمصا ياسالم يامور مربوط به انقالب آموزش يگرو د «شدندياداره م
و  شديها محدود نمستاد تنها به دانشگاه یتفرمان آمده است، مسئول ينگونه که در االف(. آن

در مورد مدارس صورت  دانشگاه يکالراد ییرتغ ،. البتهگرفتمي بر را در يمراکز آموزش ۀهم
وپرورش شآموز يعال یشورا ةتحول بر عهد ينا يجادا یتو مسئول يافت يجيتدر يتحول

(. افزون 1359)باهنر،  کرديم یهمکار يگذاشته شد که در صورت لزوم با ستاد انقالب فرهنگ
را هم  يزيونو تلو يوو دانشگاه نبود و راد يآموزش متنها محدود به نظا يانقالب فرهنگ ين،بر ا

 یهتصف «ریيامهآر محتوایيو ب یرمتعهدهنر مبتذل، غ»از  يدبا يزيونو تلو يوراد شد؛يشامل م
و  يو)نوروز اوج ابتذال در راد يددرآ «يدانشگاه بزرگ اسالم» يکصورت تا به شديم

 يتنها نهاد مسئول در انقالب فرهنگ فرهنگيگذشته، ستاد انقالب  ين(. از ا1359 يزيون،تلو
کار کرد ستاد، آغاز به یبازو ۀمثاببه ي،ستاد، جهاد دانشگاه یلنبود. چند ماه پس از تشک

 یهابحث ۀزود، در همان بحبوح یلي(. خ1362چرا و چگونه آغاز شد،  ينقالب فرهنگ)ا
هم  ینارسم ينشد. در ا یلتشک نیز يادارات دولت یپاکساز ینارسم ي،مربوط به انقالب فرهنگ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

s.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 30

https://jhs.modares.ac.ir/article-25-31875-en.html


 انهمکار و ضايير محمد ـــــــــــــــــــــــــ ينگيتا نهاد ييدای: از پيانقالب فرهنگ زودیسه اپ

129 

 

( و حوادث يکاسفارت امر یرانقالب دوم )تسخ يدادهایهمچون رو ياسالم یهاانجمن
 (.1359کارکنان دولت،  ياسالم یهاانجمن يۀددانشگاه جلودار بودند )اتحا

 يوجه که از يداشت: نخست، انقالب فرهنگ يدر پ یجهچند نت يانقالب فرهنگ نهادمندی
 یرهااز حصا ييکردن و رهاو عمل يشیدناند يبوم ي،فرهنگ يخواهتحول یزاسیون،با نقد مدرن

( مرتبط 1359 یني،نائ ؛1384 یرسپاسي،؛ م1391احمد، )نک: آل يو آموزش غرب يشهنظام اند
آن،  هاییتهو کم يگشتن در چارچوب ستاد انقالب فرهنگ و محصور شدن با نهادمند ،بود

با »]: گويديم يشدن انقالب فرهنگ در نقد نهادمند ی. آقاجريافت یرمردميو غ یاسيس يصورت
دنظر ما مکه  يینکه آن روند تحول از پا کردمي[ احساس ميستاد انقالب فرهنگ یلتشک

 هایيانکه جزو نگر یکهمان روند بوروکرات دوبارهبود عمالً منحرف شده است.  ياندانشجو
اندرکار ستد ي،انقالب فرهنگ یدوم، استقرار نهاد ؛(1394 ی،)آقاجر« ما بود برقرار شده بود

 انييرا ةسوژ انقالب تفاوت داشت. اگر ينآغاز یهاماه ةشد که با سوژ يدجد یاساخت سوژه
ز ا یوادارکرده در هکرد و مطالباتش را با مشت گرهيدر ابتدا فعاالنه در اعتراضات مشارکت م

باب  و مطبوعات در هايگوناگون در سخنران یهاو به مناسبت کشیديم يادآن گروه فر يا ينا
و  تتفاويب یاژهبه سو ياکوتاه از انقالب  يزمان، با گذشت مدت10دادينظر م يانقالب فرهنگ

کل در  یبه دانا هايشیتمسئول یواگذار اب توانستيگشت که مميبدل  شدهیتسلب مسئول
 که با يابد ییرتغ و انحصارطلب جویزهست یابه سوژه يااش رود روزمره يزندگ یرتدب يپ

رو،  ين. از اخصمانه داشت یرفتار اشيهمکالس یدانشجو يا یامحلهدوست، همکار، هم
که  جویقتحق یانه سوژه دانست،يم 11«انفجار نور» یریتعبرا تجسم حق و بهکه خود  يانقالب
 یتلخ برا يسرنوشت ينو ا ديديرا تنها در مشت خود م یقتانحصارطلب زاد که حق یاسوژه

در  ي،رهنگدوران انقالب ف ياخراج یدانشجو یوندی،. پ12انقالب بود که زودهنگام رقم خورد
گرا با اسالم ةسوژ جويانۀیزهست روياروييکه مصداق  برديکار مهب یاخاطراتش گزاره یانب

 :گويدياست. او م یبرق یهاگروه
 يمچپ بودم. دوستان خودم که در انجمن اسال ييدانشجو یهامن عضو سازمان

راج . اخیستشما در دانشگاه ن یجا يگرد گفتنديبا صراحت م ،عضو بودند
 ختیارادر  يدن بابل دفاع بود. دانشگاه به نظرشاو قا یعيها طبآن یبرا ياندانشجو

 ياسالم یهاانقالب و مسلمان بودند و به ارزش يکه طرفدار واقع بوديم يکسان
 (.1395) گذاشتندياحترام م
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 ياز سمت سرپرست 1359 حوادث دانشگاه در بهار يانکه در جر يانکاتوز ین،همچن
 یروین زسازیاب یئته یرأ سبببه 1361 عد در سالدانشگاه تهران استعفا داده بود و چند ماه ب

ود، در بشده  دولت کنار گذاشته ۀو مؤسسات تابع يخدمات دولت تمامدانشگاه تهران از  يانسان
 :گويديخاطرات خود م
 ؛کنميرا ترک م ایدن ييگو ،کردميحقوق ترک م ةکه دفترم را در دانشکد یروز

آن  از ینهاده بودم و اکنون به خوار قیقو تح میتعل يۀخود را بر پا یایچون دن
. در ق بود..از ح یبا ظلم و طرفدار یزگناهم تنها ست کهي حال در ،کردنديم رونمیب

 اعتنايببود.  تیاز آدم بهرهيعلم داشت و ب یبرخوردم که ادعا یراهرو به همکار
پس  ...مشده بود چیبا ابالغ دانشگاه در نظر او در حکم ه يياز کنارم گذشت. گو

 نینشنهاز نخبگان خا یریجمع کث .خود نماند یجابه زیاز رفتن من دانشکده ن
 یمعناهب يسپردند تا انقالب فرهنگ هيماخود را به نوخاستگان کم یشدند و جا

 .(265: 1385) ديفزایبر ابهت آن ب زیشوم جنگ ن يۀو سا رديتحقق پذ يواقع
 ۀمنزلبه يبود که حت جويانهیزهق کردار ستمصدا يش،دگراند ةبا سوژ خصمانه برخورد

 يبوم یتۀمدرن يشدبا آرمان انسان بازان یاربس ،13یبرق یهاگروه يدر برابر انحصارطلب يواکنش
 اشيو مردم ینستدر شکل نخ که يدر حال ي،جنبش انقالب فرهنگ ترتیبين فاصله داشت. بد

را به  14«ملت يک يمعج ةاراد» يافتۀولمتکثر باشد و قدرت اف یتيکل بخشنسجاما توانستيم
؛ بدل شد یتها با حاکمآن یگانگيها از هم و بسوژه ييآن بازگرداند، خود به عامل جدا

 هاییاستبرخاسته از س یهیلیسمن یهعل یانها را در عصسوژه ةو شکاف، اراد جوييیزهست
 ندیوپ يقطر از ینيماش يبه زندگ بخشيیاتو ح يابيمعنا ايندفر کرد؛ یفتضع یزاسیونمدرن

متوجه  یلاص يها را از مقوالت معنا و زندگسوژه یترا مختل نمود؛ ذهن یتهسنت و مدرن یانم
اش حفظ منفعت از برساخت که دغدغه یاساخت و دست آخر، سوژه يگرینزاع خود و د

 .گرفتيم یشدر پ تفاوتييب يبود و اگر نه، مش يانحصارطلب يا جوييیزهست يقطر

 هادانشگاه گشاییباز
 یتا حد یتشد و پس از چند ماه وضع یسپر يحوادث دانشگاه و انقالب فرهنگ بحبوحۀ

و  يسو با انقالب اسالمهم یانو دانشگاه يانها باز شدند و دانشجوگشت. دانشگاه یعاد
 اما ؛15ها برگشتنددر امان مانده بودند، به سر کالس یپاکساز هاییئته ۀکه از هجم ييهاآن

آمده در دستبه یروزیکه توانسته بودند با اتکا به پ ياسالم یهادر انجمن گرااسالم یروهاین
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 ،)ره(ینيامام خم يزمایکار یت،روحان يخيتار يۀو با استفاده از سرما يکاسفارت امر یرتسخ
 ي،مکرر در قالب جهاد دانشگاه هایینهادساز يقبسط قدرت از طر یزمردم و ن يفرهنگ مذهب

 یکنند )برا یتخود را در جامعه تثب يگاهجا یرهو غ مدرسیتترب ۀمدرس ي،سازندگ دجها
 ی(، کنترل فضا1359 يان،دانشجو هاییتفعال یبرا یروجذب ن یتۀکم یهانمونه، نک: برنامه

يبعدتر، اسالم يدانشگاه و کم سازیياسالم ةگرفتند. دو پروژ یاردانشگاه و جامعه را در اخت
 يددرافکندن نظم جد یدانشگاه برا یدانفاتحان م ينا یشنهادیپ هایطرح يسانعلوم ان سازی

. شودسو هم ياسالم ینظام جمهور يدئولوژیبود تا دانشگاه و فرهنگ با ا يجابيبه نحو ا
به  ی،رو ينسازگار باشد و از ا یشینپ ينبا نظم نماد توانستينم یستأسروشن بود نظام تازه

 يننظم نماد یبه بازساز یازنبود و دولت ن يکاف تنهاييهب يما نفا ؛نظم پرداخت ينا ينف
. کند یترا در جامعه تثب يیدشداشت تا خود را مستحکم سازد و فرهنگ مورد تأ يدیجد
( الزم 289: 1393لکالئو و موف ) یربه تعب ي،گفتمان یسهرگونه تأس یبرا يجابياقدام ا ینچن

 یرهمان تسخ يااستبداد و انقالب دوم  ينف 1357 همان انقالب بهمن يااست. انقالب اول 
 يامر اجتماع يجاداگر در ا شدينم یتتثب يدجد يماما رژ ؛استعمار بود ينف يکاسفارت امر

. فرهنگ و دانشگاه مانديو اگر که انقالب در اعتراض محبوس م رفتينم یشپ يجابينحو ابه
مجموعه  يانرو، پا ين. از ا16ودندب يدجد هایيجابیتا ينا یریگشکل یبرا ييهاعرصه

 ياسالم یشدن فضا ها، حاکمدانشگاه ييبا بازگشا 1362 در سال يانقالب فرهنگ يدادهایرو
و آغاز طرح  يو اجتماع يعلوم انسان یهارشته یتوضع يشدن نسب ها، مشخصبر آن
 سانيعلوم ان یتۀکم ینارسم ۀهمراه شد )نک: قطعنام یتحاکم یعلوم از سو ينا سازیياسالم

 (. 1362 ي،؛ جوهر انقالب فرهنگ1362 ي،دانشگاه یجهادها
ه بوالن مسئ ۀآشکارشدن نگاه دوگان يانقالب فرهنگ يدادرو یامدهایاز پ يکي ،اساس در
 ، بهداشتجامعه به عمران یازن یت،واقع ها بود. اگرچه دررشته يگرو د يعلوم انسان یهارشته

 ييشابازگ يتبه اولو يجنگ يطو شرا یاقتصاد هایميبرخاسته از تحر یهاو ضرورت
 یهارشته ایيشهاما تفاوت در نظام اند ؛بود یدهانجام يو فن ی، کشاورزيپزشک یهادانشکده

مسئوالن  یهااز دغدغه يکي یدتي،ل عقئها با مساها و ارتباط آنرشته يگربا د يعلوم انسان
 یهاشتهر یانگرفته مشکل ۀدوگان ین(. بر اساس هم6 ـ 5: 1373حاکم بود )گروه مؤلفان، 

 یاه...، رشتهيپزشک ی،کشاورز یهارشته یتوضع شدنمشخص بود که با وجود  يدانشگاه
 (.15ـ  6 ،192: 1388)سروش،  بردنديسر مابهام به یتهمچنان در وضع يعلوم انسان
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 یبندو جمع بحث
ها حاصل گاهدانش ييموقع بازگشا یزشدن و ن ادمندنه ۀدر آغاز، هنگام يانقالب فرهنگ رويداد
 ييرويارو يو چگونگ يرانيا ۀبود. نخست، نو شدن جامع يدادمسئله و رو ينچند یبندمفصل

به  يا اردگام برد یپهلو يغرب یزاسیونمدرن یردر همان مس ينکها .مسئله بود ينجامعه با ا
 یمتق شيفزاا یان،م ين. در ایردگ یشدر پ يگرد یریمس يااقدام کند  یتهمدرن ۀتجرب یسازيبوم

 درآمد يشدنبال افزابه ی،بود. در دوران پهلو کنندهیینتع يدادیرو 1350ۀ ده يلنفت در اوا
 هم تريجامعه که مذهب يريناز طبقات ز یاریبس»شد و  يگاندر دانشگاه را یلدولت، تحص

« دندش يلها تبدر دانشگاهد ينيد يير نوگرابه سربازان تفک هاين. ايافتندراه  هادانشگاهبودند به 
 يسنت یباورها ییرموجبات تغ يعتيشر یآرا یرتأثادامه، تحت( که در1378 يان،)حجار

 يبغر یزاسیوندرندر م يشيبازاند ترتیبين را فراهم کردند. بد ياز مردم مذهب ييهاگروه
 يانگراماسال يافتنوم به قدرتد يدادبدل شد. رو یکهژمون يکردیبه رو ينبا اتکا به د یپهلو

 یجدر بس یتو روحان یبا اقتدار رهبر یاسو ضعف دولت در ق یو شکاف دولت و رهبر
 یاانقالب مسئله ييابتدا یهاضعف دولت در ماه ۀ. مسئلگردديم بر يمردم یروهایها و نگروه

دادن  سبتنبا  امت ۀامندر دانشگاه و جامعه دامن زد. هفته نظمييبه ب يناتوان ینمهم بود. هم
 حاکم بر دولت نوشت: یمسئله به فشارها ينا

ب انقال ياسیس تیانقالب، حاکم یروزیاز پانزده ماه از پ شیبا وجود گذشت ب
 ميژو مزدوران ر هاستیالينشده است. محافل وابسته به امپر تیهنوز کامالً تثب

 يبعث وه،[ حکومتعال هستند. ]به ياسالم یجمهور هیعل تیسابق در حال فعال
 ريعشا کيارسال اسلحه و تحر قيو مزدوران شاه از طر کايامر تيعراق با حما

انقالب،  سيیاس یتند )حاکماآورده يددر خوزستان پد یگريخوزستان، کردستان د
 (.1359 ي،و خارج يدشمنان داخل یهاآماج توطئه

ها و دانشگاه شدنیلتعطکه با  يياجرا یرویچون کمبود ن يگرد يدادهاييرو ،نیهمچن
آغاز  ،ياسالم یلس شورامج ینجبران شود، انتخابات اول توانستيها مآن یروهایاستفاده از ن
 یگذارو بمب ياسالم يرانبا ا يجهان یهاقدرت ۀمقابل ها،يمگرفتن تحرشدت یلي،جنگ تحم

 از سوینظام  هاییتو ترور شخص يریوزو ساختمان نخست اسالمي یدفتر حزب جمهور
 اثرگذار بودند. يدر آغاز و استقرار انقالب فرهنگ خلق،ين مجاهد

در  یدهتنصورت درهمعمده به یهاها و ابهامپرسش يبرخ يدادها،رو يندر کنار ا وانگهي
 ي،انقالب فرهنگ ينبه دوران آغاز هايناز ا ینقش داشتند که شمار يانقالب فرهنگ يدادرو
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ها مربوط هستند. هر کدام دانشگاه ييبازگشا ۀبه مرحل يو برخ شدن ينهنهاد ۀبه هنگام يبرخ
نمونه، دانشگاه  یهستند. برا یشینپ يدر احکام فرهنگ يدها حاصل تردها و ابهامپرسش يناز ا
 نظیريدانش و منزلت ب یعرف يگاهجا ی،چون استقالل، آزاد يصيطور معمول با خصابه

و تحول  ییرخاص دانشگاه امکان تغ هایيژگيمعمول، وطور . بهشوديشناخته م یاندانشگاه
 يو امر نابهنجار تلق سازديرا دور از ذهن م یاسيو س یرونيب یروهاین یدر آن از سو يانقالب

 يان،گرااسالم يافتن خصوص قدرتبه ي،انقالب يطشرا باانقالب و  یروزیاما پس از پ کند؛يم
 يندهدانشگاه آ ياصل هایيژگيابهام و ینشد. نخست يرپذاحکام امکان يندر هر کدام از ا يدترد
گونه که در شناخته خواهد شد، آن یچون استقالل و آزاد يصيبا خصا يندهآ نشگاهدا ينکها .بود
خواهد بود  ياسالم يدانشگاه يا ،(1357 يعتمداری،)شر شوديم يدهها داستقالل دانشگاه يحۀال

 یهاخواهد داشت. نظر به صحبت ياسالم یهاارزش که در آن نظام علم و آموزش نشان از
مورد  ينها در اها دال بر عدم توافق آنحوادث دانشگاه ياصل هایژهسو یانشده مردوبدل

بر  ياسالم یهاانجمن کهي حال در ها،یریاز شروع درگ یشچند روز پ کهی طوراست. به
 گفتيها سخن ملوم، از استقالل دانشگاهع يروز یبي،حب کردند.يم یددانشگاه تأک سازیياسالم
تنها  يانقالب فرهنگ ياآ ينکهبود؛ ا يانقالب فرهنگ ةگستر مامر مبه ین(. دوم1394 ی،)مقار

دارد.  تریعوس یاگستره يا شوديها و مدارس را شامل مدانشگاه يو تحول در نظام آموزش ییرتغ
( تحول 1362( و سروش )1359) 17ینين نائچو ينظرات گوناگون بودند. برخ یزن ینهزم يندر ا

 یاسيزودتر از انقالب س يتحول ینمعتقد بودند چن يجامعه را در نظر داشتند و حت يفرهنگ
و تحول نظام  ییرتغ یرا مساو ياما انقالب فرهنگ يگرد يداده است. برخ یرو 1357 بهمن

سرپرستان  ی)شورا« مناسب درست و در زمان یوةش»با  يدکه با دانستنديو دانشگاه م يآموزش
و در چارچوب  ييدانشجو یشوراها یاز مجرا»( و 1359دانشگاه تهران،  یهادانشکده

 يران،ا يدموکرات دانشگاه مل يان)دانشجو« هاها و دانشگاهدانشکده یۀهماهنگ در کل یستميس
 یازهایبا ن يدر جهت هماهنگ يدبا ییریتغ ین. مسئوالن نظام باور داشتند چنیرد( انجام گ1359

 یني،)خم يدتوجه نما یزن سالميا یهابه ارزش ينکهب(، ضمن ا 1359 صدر،يجامعه باشد )بن
 يدر تمام یرفراگ ییرخواهان تغ ياسالم یهاانجمن یروهایاما ن یان،م ينج(. در ا 1359
بودند )نظر  ياسالم یهاانطباق جامعه با ارزش برایجمله دانشگاه از ياجتماع یهاعرصه
سوم  ة(. پرسش حل ناشد1359 ي،انقالب اسالم ةدانشکد یستأس ةدربار ييدانشجو یهاگروه

با وجود آنکه  ينکهمعطوف بود؛ ا يمقام مسئول در حوادث دانشگاه و انقالب فرهنگ ۀبه مسئل
 یلدلبه یتاما در واقع ؛دانشگاه بودند يدادهایدولت و وزارت علوم از نظر قانون مسئول رو
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 یبرا تجماعا ۀائم یاز سو يمردم یروهاین یجو بس ياسالم یهاانجمن وهاییرن یخودسر
 یاز سو يستاد انقالب فرهنگ یلحوادث دانشگاه و سپس تشک يانها در جرورود به دانشگاه

کنترل  یبرا يقدرت چندان دارایوزارتخانه بود،  یمواز يانيجر ،واقعکه به )ره(ینيامام خم
ستاد  یریگاز شکل یشبود. اگرچه پ یکنظم آکادم ۀبهام مسئلا ین. چهارم18اوضاع نبودند

در وزارت علوم  ينظام آموزش يزیربرنامه يهماهنگ یتۀبنام کم اییتهکم يفرهنگ قالبان
ها شده بود، پس از در وزارت علوم و دانشگاه يو تحول انقالب ییرتغ برای يزیرمسئول برنامه
را بر عهده گرفت  يزیربرنامه یتود که مسئولب يستاد انقالب فرهنگ ينفرمان امام ا

با  يي(. گو1359 ي،ها در مورد انقالب فرهنگدانشگاه يعلم هاییئته عضایاز ا ي)نظرخواه
در وزارت علوم  یشینپ یهاطرح ۀستاد، هم یلتشک یو فرمان امام برا آمدهیشپ يدادهایرو

 ؛بود یکشدن نظم آکادممختل ینهمانقالب  یامدهایاز پ يکينقش بر آب شده بود و از اساس 
از کارمندان  يکي، 1359 در خرداد يستاد انقالب فرهنگ شکیلکه چند روز پس از تچنان

ها نسبت به قبل از انقالب وضع دانشگاه»اطالعات گفت:  ۀبه خبرنگار روزنام يدانشگاه مل
گرفته  یگاه جددانش يسرپرست یرفته و شورا یانها از مچون ضابطه ؛بدتر شده است یليخ
(. فراستخواه 1359شد،  یدهکش« بحث آزاد» ستهم به درخوا يدانشگاه مل ئل)مسا «شودينم

با آغاز انقالب » :گويديو م دهدينسبت م یمواز یهامسئله را به حضور سازمان ييچرا
حداقل به دو  ی،متعدد و متواز گیریمتصم هاییستمحضور س ۀبه عرص يآموزش عال يفرهنگ

( درآمد و ي)ستاد انقالب فرهنگ یئتي( و هي)وزارت فرهنگ و آموزش عال ساالريواند صورت
امر مبهم  ینو سرانجام، پنجم .(607: 1387)فراستخواه، « ها شکل گرفتآن یانم ياختالفات

دوره،  ينها بود. در ارشته يگرها با دتفاوت آن ياو شباهت  يعلوم انسان یهارشته یتوضع
 طرفيب يکه چون علوم کردنديعلوم فرض م يگرمتفاوت با د سريکرا  يانعلوم انس يبرخ

 يط یازمندن یزها نآن یبرا يزیرها النه دارد، برنامهدر آن يدئولوژیو فرهنگ و ا یستندن
 متفاوت است. هایيهرو

چگونه ممکن شد، چگونه  يپرسش نگاشته شد که انقالب فرهنگ ينمتن در پاسخ به ا اين
پرسش به  ينها در برگرفت. در پاسخ به ارا مدت یاریشد و ذهن و زبان بس یکپروبلمات
 یليتعط یرا برا يطشرا ي،کنشاشاره شد که در کنار هم و با برهم یروهااز ن یامجموعه
بودند  یزیستروشنفکران غرب یرون ینفراهم ساختند. نخست يفرهنگ بها و آغاز انقالدانشگاه
 یپهلو یزاسیونخسته از مدرن یهاگروه یدگرگونه برا یاجامعه يایاز انقالب رؤ یشکه از پ

 19یشهر به آرمان يدانشگاه و انقالب فرهنگ یمشدن مفاه مفصل ،واقعکرده بودند و در یمترس

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

s.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            18 / 30

https://jhs.modares.ac.ir/article-25-31875-en.html


 انهمکار و ضايير محمد ـــــــــــــــــــــــــ ينگيتا نهاد ييدای: از پيانقالب فرهنگ زودیسه اپ

135 

 

بود  ياز عوامل يکيتمام به غرب،  شدگيیهو نه در شب شدميکه نه در بازگشت به گذشته معنا 
 یزو ن یتروحان یرویدوم، ن ؛فراهم ساخت يانقالب فرهنگ شدنیزهتپروبلما یرا برا ینهکه زم
 يدها ينبودند و ا يجامعه و حکومت اسالم یمناد یشها پگرا بود که از سالاسالم یهاگروه

بودند  هايمذهب ي ـو مل گرايمل یروهایسوم، ن ؛بود یتجذاب دارایمسلمان  یهادر نظر توده
ها در دولت بازرگان قدرت را در دست گرچه آنا. جستنديار را ماز استبداد و استعم یکه آزاد
و  ياسالم یهاچپ بودند که شامل گروه یهاچهارم، گروه يیدند واما چندان نپا ؛گرفتند

 يننبرد ا یبرا یدانيبه م يدانشگاه در آغاز انقالب فرهنگ یها. نزاعشدنديم یراسالميغ
 ينآخر فرورد یدر روزها «یاتيچهار روز ح»شده بود. بدل  يبر سر هژمون يکديگرها با گروه

 یروهایروزها، ن ينها بود. در انزاع ينحساس در ا یابرهه 1359يبهشت و آغاز ارد
بودند  يمقامات دولت خيو بر ياسالم یحزب جمهور يتحما دارایکه  ياسالم یهاانجمن

سابق دانشگاه تهران،  يريتمد ی؛ علل استعفا1359)نک: استاندار مرا مجبور به استعفا کرد، 
خصوص ها، بهاحزاب و گروه يگرد یروهایگرفتند و ن یارها را در اختکنترل دانشگاه ،(1359
 یبود برا يان گاميگرااسالم یروزیو پ يگروه یهاها را کنار گذاشتند. نزاعچپ

به بعد، افراد و زمان  ينپس از انقالب. از ا ۀدر جامع يمفهوم انقالب فرهنگ شدنیکپروبلمات
پرداختند،  يبه بحث در باب انقالب فرهنگ يانقالب هاییهاز تصف ماندهیبرجا یهاگروه

مدت سه در قم از امروز به يانقالب فرهنگ ینارنمونه نک: سم یشد )برا یلتشک ینارهاييسم
وارد  یروزپ یروهایشد و ن یستأس ي(، ستاد انقالب فرهنگ1359 کند،يروز کار خود را آغاز م

 اقدام کردند. يدجد یو جذب اعضا یمختلف شدند و به کادرساز یهاسازمان
 ين. ازديدامن م يانقالب فرهنگ شدنیزهبه پروبلمات یزآمده نوجودبه يطشرا يوانگه

 یانها اشاره شد، عبارت بودند از: ارتباطات موجود ماز آن يطور که به برخهمان يط،شرا
دانشگاه چون  یگرااسالم یهابا گروه ياسالم یب و حزب جمهورانقال یشورا یاعضا يبرخ

 ۀو جامع یاندانشگاه ياسالم ۀمسلمان، جامع ياندانشجو یهاسازمان و ياسالم یهاانجمن
چون کردستان؛ قطع  یناامن مناطق مرز یتبرخاسته از وضع یهاکارکنان؛ ضرورت ياسالم

يان پا یبرا گیرییمضرورت حفظ وحدت تصم و هايمانواع تحر یو برقرار يکاروابط با امر
ها در انتخابات از رقابت افراد و گروه يناش يپراکندگ الح ینبه حوادث دانشگاه؛ در ع دادن

گسترده و  هاییپاکساز یلدلبه يياجرا یروهایکمبود ن یزو ن ياسالم یمجلس شورا یناول
هر  يگرفتن توافق شکل یرا برا ینهزم يطشرا ينا ۀاز افراد از کشور. مجموع یاریخروج بس

 یليبر سر تعط ياسالم یهاانجمن یروهایو ن نیتانقالب، دولت، روحا یشورا یانچند گذرا م
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اگر  یدپرس توانيم در اين میان .را مسلط ساخت يکرد و گفتمان انقالب فرهنگ یاها مهدانشگاه
و تعلم  یمدر کنار تعل یهتزک یتاهمجمله از يشاننبودند و آرا يمردم يگاهپا یدارا يانگرااسالم
 ۀلئنبود، مس یتواجد اهم يو مذهب يسنت ۀاسالم در نظر جامع يمکتب یهاآموزه یاربودگيو مع

 يانگرانشدن مطالبات اسالمدر صورت مفصل ياآ رفت؟ينم یشپ يگرید یردانشگاه در مس
اقتدار و  دارایناگون گو یشهرها ۀجمع ۀائم ي،و مذهب يسنت ۀجامع ةوارتبا عاد يانقالب

چپ  یروهایان مسلمان در نزاع با نيکمک به دانشجو برایدعوت مردم  یالزم برا یتمشروع
گرا اسالم یروهاین يلبد منزلۀبه توانستنديچپ م یروهاینبود، ن گونهيناگر ا ياو آ ؟بودند

 يدادهایگاه، رودانش یهادر نزاع يانگرااسالم یروزیپس از پ ؟جلودار حوادث دانشگاه شوند
وزارت فرهنگ و آموزش  یمواز ینهاد ۀمثاببه يگرفتن ستاد انقالب فرهنگچون شکل يگرد

را  ینهزم خلق ينمجاهد ینظام از سو هاییتدولت، آغاز جنگ و ترور شخص یفتضع ي،عال
مثل  يمطرح در ستاد انقالب فرهنگ ئلگرفتن مساها و شکلدانشگاه یليتداوم تعط یبرا

در آغاز،  يفرهنگ انقالب يدادعالوه، روفراهم کردند. به يعلوم انسان یهارشته يبودگ متفاوت
امر  ينچند یبندها حاصل مفصلدانشگاه ييدر زمان بازگشا یزشدن به نهاد و ن بدل ۀهنگام

وجود داشتند.  ينظرات مختلف ئلمسا ينهر کدام از ا دربارةشد،  یانطور که بمبهم بود. همان
 یاریتر شد تا آنجا که بسسردرگم يرانيا ةو سوژ تریچیدهپ يکالف انقالب فرهنگ ونهگينبد
از آن  یااز آن خود که پروژه يرا نه آرمان يگرفتند و انقالب فرهنگ یشدر پ تفاوتييب يمش
 اش بهتر داند.وفصلحل يقۀکل پنداشتند که خود طر یدانا

ستاد انقالب  یلفرمان تشک يه در پک يدولت و وزارت فرهنگ و آموزش عال وانگهي
سلب  يدر مورد تحول نظام آموزش عال گیرییمتصم یتاز مسئول یرهبر یاز سو يفرهنگ
آن بدل گشتند و  هاییتهستاد و کم یعو مط يياجرا یشده بودند، به عناصر یتمسئول

 ؛نبودند تفاوتياگر نسبت به سرنوشت انقالب و نظام ب يشدند که حت ييهاسوژه یدکنندةتول
 آليدها منزلۀبه یتهمدرن سازیيبا آرمان بوم ينسبت ينتربودند که کم جویزهست ييهااما سوژه

 يِبوم یتۀنداشتند. آرمان مدرن اشیرنهادينهو غ يمردم ین،نخست یهادر صورت يانقالب فرهنگ
 يد،گويم یتهاز مدرن يف( در تعر1392که برمن )چنانتواند، ياست که م يشبازاند يانسان

انقالب، اگر  يانگرفته در جرشکل ةسوژ کهي حال در ؛نورددسنت و قدرت را در یحصارها
 یوخومستبدانه و خلق يبود، بدون آنکه از مش يالیسمشکست، قفس استبداد و امپر يقفس
 یانم یشترنداشت جز شکاف هر چه ب صليحا جوييیزهباشد. ست يافته ييرها جويانهیزهست

طور که در دولت. همان یفملت و تضع يجمع ةافول اراد یت،ها و حاکموهمردم، گر
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دانشگاه در  یهاگفته شد، نزاع یگدالم یاشبکه ۀجامع يۀاز نظر يبا تأس ینظر هایفرضیشپ
در  يفراقانون اماتنظر ما، اقد جامعه آغاز شدند. به يضعف دولت و قدرت نسب يطشرا
-قانون ینهاد منزلۀبه يستاد انقالب فرهنگ یلها به تشکنزاع نيا یدندانشگاه و انجام یهانزاع

دوگانه شکل دادند که در  یتيبه ساختار حاکم یشینپ ینگذار و فرادست نسبت به نهادها و قوان
 یبعدها شورا وبا ستاد  يسه)بعدها وزارت علوم( در مقا يآن وزارت فرهنگ و آموزش عال

 تریفضع یاسيس یتارکان حاکم يگربا د يسهدر مقادولت  يطور کلو به ي،انقالب فرهنگ
 .يافتتداوم  یزبعد ن یهادر سال یتوضع ين. انمودنديم

 هانوشتپی
 «ييزهایساختن چ» یبلکه اعمال قدرت برا ؛ستین «ييزهایچ ةگفتن دربار»تنها ناظر بر  ندايفر نياما ا. 1

. شودير ممنج جامعه ةادار ةتاز یهاکیتکنو  هاهينهادها، رو شيدایدارد که به پ يرا با خود در پ
به  توانديم رو نیداشته باشد و از هم عمتنو یهاتم توانديم شدن زهیپروبلمات ندايروشن است فر

 ديپد یاتازه یو هنجارها یخود رفتارها يتازه منجر شود و در پ ياجتماع یهاکرهیپ شيدایپ
. روشن است میکنيم لی( تحلdispositifنام سامانه ) ليذ تازه را یهاکرهیپ نيما ا ،ادامهآورد. در

نه است. اماس لیتحل ،ها منجر شودآن یکربندیثر در پؤم یها و رخدادهاکه به کشف سامانه يلیتحل
 يۀر پابو  شوديخوانده م ینديآهم لیمقاله تحل نياست که در ا يلیمنطق تحل يۀبر پا لیتحل نيا
 يت)نه ضرور يخيتار يتابع ضرورت يخيتار یرخدادها شيدایپ ادعا شکل گرفته است که نيا

. هستند يخاص يخيبرش تار رو درشت د زير عيو وقا روهایکنش نبرهم حاصلشمول( و جهان
ف توجه دارد. هرچند خود را به خال یو کارکرد يعل لیزمان تحلبه حضور هم لیتحل نيا

 یریعبت ديمتقابل شا یهارابطه فیاند. توصدينم يعل لیمحدود به تحل جيرا یهاینگارخيتار
 است. يلیمنطق تحل نيا فیتوص یمناسب برا

 يکاظم گرا پژوهش اخوانمگفتمان اسال شدن کیهژمون ييشده در باب چراجمله مطالعات انجاماز. 2
ه اشار ياسیو س يتمانبه دو دسته عوامل گف داديرو نيا حیها در توض( است. آن1394)ي و دهقان

 ياشگفتمان ن کي دنش کیهژمون مياما از آنجا که معتقد ؛ميريپذيعوامل را م ني. اگرچه اکننديم
 .ميپردازيم زین نقاط مبهم و پرخأل ييابهام است، به شناسا یاز فضا

3. Migdal 
4 .Articulation  نکرهنگي اين مفهوم مهم و بنیادی در مطالعات ف ةبرای مطالبي بیشتر دربار: 

Slack, J. D. (1996). The theory and method of articulation in cultural studies. 
In David Morley and Kuan-Hsing Chen (Eds). Stuart Hall: Critical 
Dialogues in Cultural Studies (pp: 113-130). London and New York: 
Routledge. 
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 ايچپ دارد و  یهااشاره به گروه ايانقالب  یهاسالدر  ييجنبش دانشجو ديگوي( م1378)ی عبد. 5
بش بنام جن یزیاز چ میتوانيما هرگز نم»مسلمان.  انيدانشجو یهاو سازمان ياسالم یهاانجمن

ر اصالً در دانشگاه حضو يشيگرا نی. چنمیدر آن دوران حرف بزن ینهضت آزاد ييدانشجو
 «.نداشت

 یمهوربا حزب ج يفعال در انقالب فرهنگ يِاسالم یاهبر ارتباط انجمن زی( ن1991مجاب ). 6
 ياسالم یهاانجمن یهازهیاز انگ توانيکه م متنوعي یهاتينظر از روا. صرفکنديم دیتأک ياسالم

 ۀمنزلبه. ستین یديردتدر حوادث دانشگاه  هاآن ييشرویدست داد، در پبه يدر انقالب فرهنگ
 سیرئ یدر برکنار معلمتیدانشگاه ترب ياسالم یهاانجمن انيبه اقدام دانشجو توانيشاهد، م

در  يدانشگاه مل اني( و اقدام دانشجو1358از کار برکنار شد،  معلمتیدانشگاه ترب سیدانشگاه )رئ
 سیأست رد انيدانشجو ي)اقدام انقالب ياسیاقتصاد و علوم س يانقالب اسالم ةدانشکد سیتأس

وادث ح)ره( و آغاز ينیامام خم ینوروز امیاز پ شی( پ1358 ،ياسیاقتصاد و علوم س ةدانشکد
 دانشگاه اشاره کرد.

 یهاگروهک از،شتیو پ شگامیپ انيو دانشجو خلقيي فدا یهاکيچپ اشاره دارد به چر یهاگروه .7
 نيل چندشام هايخط سوم ،يکارگران انقالب ست،یالیکارگر، کارگران سوس یتوفان، راه کارگر، ندا

 يمل نانجم کردند،يم تیمسلحانه فعال ةمبارز راهبردمبارز با  انيعنوان دانشجو گروهک که با
ها و روه)گ مسلمان انيدانشجو يهماهنگ یهمان شورا ايمسلمان  انيو انجمن دانشجو انيدانشجو
 (.1359امام،  خط رویمسلمان پ انيمقابل دانشجو یهاگروهک

 .صدريبنبه قلم ابوالحسن  ،يبعثت فرهنگنک: کتاب  .8

نقالب اشتند که اامر توافق د نيمتفاوت بر سر ا هایراهبردبا وجود  رمسلمانیمسلمان و غ یهاچپ .9
 یبرا يماسال یحزب جمهور از سویدانشگاه و  رونیدر ب شدهيو طراح ياسیس یابرنامه يفرهنگ

 آنو به  رديذپيعا را ماد ني( ا1394) یعشري(. اثن1394 ،یهاست )نک: آقاجرچپ انيحذف جر
و  واجه بودم ييرااج یرویاقدام آن بود که[ کشور با کمبود ن نيا یدوم ما برا لیدل»]: کندياضافه م

و  یزو نهضت سوادآمو يشرکت در جهادسازندگ یتا برا میکن لیدانشگاه را تعط میخواستيم
 .«ميمختلف برو یکشور به نهادها ةکمک به ادار

 یهار ماهد يانقالب فرهنگ يدر جنبش مردم انیکت مردم و دانشگاهاز مشار ييهانمونه یبرا .10
جوان،  ؛1358اسحاق، ؛ آل1357 ،يموارد اشاره کرد: اسالم نيبه ا توانينخست پس از انقالب م

1358. 

ور در حض يالمانقالب اس فیعرفات در توص اسريبار نیرا نخست« انفجار نور» ریتعب شوديگفته م .11
 (.1392نور بود!،  نگفت انقالب ما انفجار کار برد )امام هرگزبه )ع(ينیامام خم
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که  ستین یاياسیس مياز رژ ترثباتيب زیچ چیه»: ديگويم قتیدر باب نسبت قدرت و حق فوکو .12
 ضعو یکه ادعا ستین یاياسیتر از نظام سخطرناک زیچ چیاما ه ؛است تفاوتيب قتینسبت به حق

 ( .212 :1379) «ردیخود بگشکل قانون به دينبا ييگوقتیکارکرد حقرا دارد.  قتیکردن حق

سال نخست  کيدر  بیرق یهاو گروه نشدههیصفت انیگرا، رفتار دانشگاهاسالم انينظر دانشجوبه .13
قالب ال که از انس کياز دانشگاه[ پس از  نشدههی]افراد تصف »پس از انقالب انحصارطلبانه بود: 

طن و وها دور از را که سال يو استادان بردارند يدست از انحصارطلب ستندیاضر نح شود،يم یسپر
و  يبم انحصارطلدر انتخاب دروس ه يها حتدر زندان بودند، به استخدام کامل درآورند. آن اي

 (.1358کده، دانش سیدر تأس انيدانشجو ي)اقدام انقالب «گذارنديم شيخود را به نما یفکر انيجر

ر در تهران و من د»انقالب گفت:  یروزیاز پ شیچند ماه پ رانيحضور در ا ۀ(. هنگام1379) فوکو .14
ز ال نخست پس اس کي ياراده ط نيا رسدينظر مبه .«دميملت را د کي يجمع ةاراد رانيسراسر ا

 رنگ شد.مختلف کم ليانقالب به دال یروزیپ

ه کطالع دادند امحرمانه به من  يدر گزارش هاو آن دمیمن از وزارت علوم پرس»: ديگويسروش م. 15
 ان؛ريدر ا يگ)انقالب فرهن «شدند هینخست پس از انقالب[ تصف یها]در ماه دینفر از اسات 700

خراج شدند ا ايهزار دانشجو در آن زمان  30تا  28 شوديگفته م ،نی(. همچن1395چرا و چگونه؟، 
 (.1395 ،یوندی)پ به دانشگاه برنگشتند وقتچیه اي

فقط  ست؛ین ياسیشدن قدرت س دستبهفقط در دست يانقالب رییتغ ديگوي( م1971آلتوسر ) .16
 ديگر جدسرکوب نیماش کيو با  میگر حاکم را بشکنسرکوب نیکه ماش ستیآن ن یمعنابه
دولت  يکيدئولوژيا یهاسازوبرگ بردن نیمستلزم از ب يو تحول انقالب رییبلکه تغ ؛ميساز نيگزيجا

 نيترو آموزش مهم نيد یهست. نهادها زین ديجد یهاآن با سازوبرگ ينيگزيو جا نیشیپ
حاکم و  یدئولوژيها به ادن سوژهکر ستهابزارها واب نيدولت هستند. هدف ا يکيدئولوژيا یابزارها

 و قدرت آن است. تیحفظ مشروع

 .1359 در مرداد يدرس یزيرو برنامه قاتیدفتر تحق رکليمد .17

 انیمسئول در حوادث دانشگاه ع یهامقام یوگوهامسئله که در گفت نيخاستگاه ا رسدينظر مبه .18
د داشت باشد. دولت بازرگان اعتقا 1358 انقالب و دولت موقت در سال یاست، اختالفات شورا

 جمهورسیئر اراتیاخت ةکه در حوز ييدارد، در امور اجرا ينیانقالب که در اساس نقش تقن یشورا
ضو آن ع یاعضا بیشترانقالب که  یت شوراعالوه، دولت اعتقاد داش. بهکنديمداخله م هستند،

 ،ی)رضو کننديم يدر کار دولت کارشکن يمنافع حزب یهستند، در راستا ياسالم یحزب جمهور
1397 :241.) 

 ييجدا یافول جنبش فکر يدر پ 50و 40یهااست که در دهه یريشهر تصوآرمان نيمنظور از ا .19
 يعمده در ساختار اجتماع راتییو تغ سوکياز  یشهررانيبر ا يمبتن سمیونالیو ناس استیاز س نيد
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 ـ 259: 1395زاده، شکل گرفته بود )نک: نجف يرانيا ۀجامع تیدر ذهن گريد یاز سو يرانيا ۀجامع
269.) 

 منابع
 .25ش  .ياپو يشۀاند. «ياندانشجو یالگو ین،چ يانقالب فرهنگ»(. 1394هاشم ) ی،آقاجرـ 

 .67ـ  66 صص
 سبز. ينۀ. تهران: آديغربزدگ(. 1391احمد، جالل )آلـ 
 ي.قالب اسالمان ۀروزنام. «يدر ضرورت انقالب فرهنگ»(. 1358 /4 /27محمد ) ،اسحاقآلـ 

 .7 ص .24ش 
ات ادار یاکسازپ ینارسم ۀقطعنام»(. 1359 /4 /1کارکنان دولت ) ياسالم یهاانجمن يۀاتحادـ 

 .11 ص .16171ش  .اطالعات ۀروزنام. «يدولت
 .25ش  .ياپو ۀيشاند «.يمهماهنگ بود یجمهور ۀبا روزنام»(. 1394) يمحمدعل عشری،ياثنـ 

 .72ـ  71 صص
گرا گفتمان اسالم شدنیک علل هژمون یلتحل»(. 1394) يرضا دهقان و مسعود ي،کاظم اخوانـ 

معاصر  یهاپژوهش. «يرانا يدر انقالب اسالم یبرالبا دو گفتمان چپ و ل يسهدر مقا
 .61ـ  41 . صص1ش  .1د  .يانقالب اسالم

 .2 ص .243ش  .يانقالب اسالم ۀ(. روزنام1359 /2 /9) «استاندار مرا مجبور به استعفا کرد»ـ 
ش  .هانیک ۀروزنام. «زد يدست به انقالب فرهنگ يدبا»(. 1357 /12 /20محمد ) ي،اسالمـ 

 .6 ص .10658
 .ياسالم بانقال ۀ(. روزنام1358 /12 /22) «دانشکده یسدر تأس ياندانشجو ياقدام انقالب»ـ 

 .2 ص .213ش 
برگرفته  .1397 مهر 9در  شدهيابي(. باز1392) «امام هرگز نگفت انقالب ما انفجار نور بود!»ـ 

 .http://yon.ir/eMOu3از 
لمان مس ياندانشجو یهاانجمن یۀاعالم»(. 1359 /1 /31مسلمان ) يانانجمن دانشجوـ 

 .10 ص .16122ش  .اطالعات ۀروزنام. «هادانشگاه
 ۀزنامرو .(1359) «يانقالب اسالم ةدانشکد یستأس رةدربا ييدانشجو یهانظر گروه»ـ 

 .8 ص .16105ش  .اطالعات
از  برگرفته .1397 مهر 4در  شدهيابي(. باز1395) «چرا و چگونه؟ يران؛در ا يانقالب فرهنگ»ـ 

http://yon.ir/b8Ycf. 
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 ص .16993ش  .اطالعات ۀ(. روزنام1362 /2 /1) «چرا و چگونه آغاز شد يانقالب فرهنگ»ـ 
7. 

 ۀرجمت. خرد يوبر، فوکو و سرشت دووجه یچه،ن یته؛بلوغ و مدرن(. 1394) يويداوون، دـ 
 . تهران: رخداد نو.یميابراه یارو زان ناصریيحاج یدسع

 ۀروزنام. «شوديشامل مدارس هم م يانقالب فرهنگ»(. 1359 /4 /5) باهنر، محمدجوادـ 
 .11 ص .16175ش ، اطالعات

 نو. مراد فرهادپور. تهران: طرح ۀ. ترجمیتهمدرن ۀتجرب(. 1392برمن، مارشال )ـ 
 .اطالعات ۀ(. روزنام1359) «ياندانشجو هاییتفعال یبرا یروجذب ن هاییتهکم یهابرنامه»ـ 

 .12 ص .16171ش 
 يت قالبوحد يکو ابهام  يکيوحدت در تار»(. الف 1359 /2 /23ابوالحسن ) صدر،يبنـ 

 .7ـ  6 صص .254ش  .يانقالب اسالم ۀروزنام. «است
 ۀروزنام. «جمهورییسرئ ینوروز يدارهاید»(. ب 1359 /1 /6ابوالحسن ) صدر،يبنـ 

 .9 ص .16103ش  .اطالعات
در  شدهييابباز. «ياز انقالب فرهنگ ياخراج یدانشجو کي يتروا»(. 1395) یدسع یوندی،پـ 

 .https://iranwire.com/fa/features/19940?ref=specialsبرگرفته از  .1397 مهر 4
 درتقدانشگاه در مناسبات  يگاهجا»(. 1395) یمحمد عليینام و محمدرضا یک،تاجـ 

 .«انيردانشگاه در ا ةدر سطح محتوا، ساختار و سوژ ي: انقالب فرهنگیمورد ي)بررس
 .133ـ  96 صص .(47یاپي )پ 1ش  .8س  .الملليینو ب یاسيس هاییافتره

 .2ـ  1 صص .1س  .44ش  .مجاهد(. 1359) «هادانشگاه یلاغتشاش، آشوب و تعط ۀتوطئ»ـ 
. «دانشگاه است ةفرهنگ زور بر عهد يرسالت سازندگ»(. 1358 /6 /5) يوشجوان، دارـ 

 .6 ص .56ش  .يالمانقالب اس ۀروزنام
 .15، 1 صص .16994ش  .اطالعات ۀ(. روزنام1362 /2 /3) «يجوهر انقالب فرهنگ»ـ 
 .اسالمي یجمهور ۀ(. روزنام1359 /1 /31) «مخالفند؟ يو چرا با انقالب فرهنگ يچه کسان»ـ 

 .6 ص .257ش 
 ۀنامتهف(. ه1359) «يو خارج يدشمنان داخل یهاانقالب، آماج توطئه یاسيس یتحاکم»ـ 

 .3، 1 صص .61ش  .امت
 وامروز  روز،يداز کتاب  «یاسيتنها قلب تپنده در دوران انسداد س(. »1378) یدسع يان،حجارـ 

 .يننشر . تهران: یری. به اهتمام مسعود سفيرانا ييجنبش دانشجو یفردا
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ش  .اتطالعا ۀ(. روزنام1359 /1 /30) «هادانشگاه ةدربار ياسالم یحزب جمهور یۀاطالع»ـ 
 .3 ص .16121

 ۀزنامرو. «يستاد انقالب فرهنگ یلفرمان تشک»(. الف 1359 /3 /24) یني، روح اهللخمـ 
 .10 ص .16164ش  .اطالعات

ها و دانشگاه یه،علم یهاحوزه ةسخنان مهم امام دربار»(. الف 1359 /3 /18) ـ ـــــــــــــــ
 .3 ص .274ش  .يانقالب اسالم ۀروزنام. «مساجد

 ۀروزنام .«یمدر صدور انقالبمان به جهان کوشش کن يدبا»(. ج 1359 /1 /6) ـــــــــــ ـ
 .4 ص .16103ش ، اطالعات

ش  ي.سالماانقالب  ۀروزنام. «باز انقالب است يراندر ا»(. 1358 /8 /15)ـ ـــــــــــــ 
 .1 ص .112

انجمن  هاییهن اعالمکرد پاره»(. 1359 /1 /31) یکدرامات یهنرها ةدانشکد ياندانشجوـ 
 .10 ص .257ش  .ياسالم یجمهور ۀروزنام. «معمول و متداول است یکار ياسالم

 يقاز طر ديبا يانمشکالت دانشجو»(. 1359 /1 /7) يرانا يدموکرات دانشگاه مل ياندانشجوـ 
 .12 ص .16104ش  .اطالعات ۀروزنام. «حل شود ييدانشجو یشوراها

 .12 ص .16119ش  .اطالعات ۀ(. روزنام1359 /1 /27) «متشنج شد يزدانشگاه تبر»ـ 
ش  .العاتاط ۀ(. روزنام1359 /4 /8) «شد یلموقتاً تعط خلقيندفاتر و مراکز مجاهد»ـ 

 .11 ص .16176
ش  ي.اسالم نقالبا ۀ(. روزنام1358 /12 /18) «از کار برکنار شد معلمیتدانشگاه ترب یسرئ»ـ 

 .2 ص .209
 30دانشگاه پس از انقالب ) یات(. چهار روز از ح1396) رانو همکا محمد يي،رضاـ 

 .200ـ  177 صص .1ش  .10د  .يرانا يفرهنگ یقاتتحق(. يبهشتارد 2تا  ينفرورد
. نگ(جاز انقالب تا  يرانا یاسيس يخو انقالب )تار يهاشم(. 1397) یدمسعودس ی،رضوـ 

 تهران: اطالعات.
اسناد  تهران: مرکز .يرانا ياسالم یدر جمهور ينگانقالب فره(. 1383) یدنهاد، ناهروشنـ 

 .يانقالب اسالم
ها در دانشگاه ينگرخداد انقالب فره يابي(. تبار1396) زادهيمحمدعل یهحاج و قاسم ی،زائرـ 

ش  .رد فرهنگراهب. يماقبل اسالم ةدور يکالن فرهنگ یروندها یانتقاد ييسوهم یمبنا بر
 .50ـ  7 صص .37
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انقالب  ۀواقع يگفتمان یبندصورت ييشناسا»(. 1395) ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
 صص .86ش  .22س  .يعلوم انسان يشناسروش. «(1363 ـ 1359ها )در دانشگاه يفرهنگ

 .37ـ  7
. تهران: يندر اخالق و صنعت و علم انسا ييتفرج صنع: گفتارها(. 1388) يمسروش، عبدالکرـ 

 صراط.
 ياصل ۀیندانشگاه و وضع نامطلوب آن زم يوضع علم»(. 1362 /2 /6) ـــــــ ـــــــــــ

 .24 ص .16997ش  .اطالعات ۀروزنام. «بود يانقالب فرهنگ
 /2 /31) «کنديمدت سه روز کار خود را آغاز مدر قم از امروز به يانقالب فرهنگ ینارسم»ـ 

 .3 ص .261ش  .يانقالب اسالم ۀ(. روزنام1359
. «کننديم یهته یانها را دانشگاهاستقالل دانشگاه يحۀال»(. 1357 /12 /7) يعل ری،يعتمداشرـ 

 .2 ص .15794ش  .اطالعات ۀروزنام
 .اطالعات ۀ(. روزنام1359 /1 /30) «باز باشند يدخرداد با 15ها تا انقالب: دانشگاه یشورا»ـ 

 .2 ص .16121ش 
 /28) یاتاله ةکدنشجو و دانشگاه در دانشرسالت دا ینارسم دهندةیلتشک ياندانشجو یشوراـ 

 ۀامروزن. «ها شدندخواستار نظارت بر دانشگاه ی... منتظرايتاز آ ياندانشجو»(. 1359 /1
 .7 ص .255ش  .اسالمي یجمهور

را  يانوشتم دانشجوما ضرب»(. 1359 /2 /2دانشگاه تهران ) یهاسرپرستان دانشکده یشوراـ 
 .3 ص .238ش  .يانقالب اسالم ۀروزنام. «کنیميمحکوم م

 یفردا امروز و يروز،داز کتاب  «ييجنبش دانشجو يطلباصالح(. »1378عباس ) ی،عبدـ 
 .ي. تهران: نیری. به اهتمام مسعود سفيرانا ييجنبش دانشجو

ش  .يسالما انقالب ۀ(. روزنام1359 /2 /22) «سابق دانشگاه تهران يريتمد یعلل استعفا»ـ 
 .6 ص .253

و  يت فرهنگمطالعا ة. تهران: پژوهشکديراندانشگاه در ا يختار(. 1397ستخواه، مقصود )فراـ 
 .ياجتماع

 ی،ادو تحوالت اقتص يرانسرگذشت و سوانح دانشگاه در ا(. 1387فراستخواه، مقصود )ـ 
 . تهران: رسا.مؤثر بر آن يو فرهنگ یاسيس ي،اجتماع

. تهران: يدهندجها ینسرخوش و افش یکون ۀم. ترجدانش شناسييرينهد(. 1393) یشلفوکو، مـ 
 .ين
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 شدهيابيباز ي.یلاردب یمحمدمهد ۀترجم یست؟،چ کردنیزهب(. پروبلمات 1393) ـ ـــــــــــ
 .http://yon.ir/YHXQiبرگرفته از  .1398يور شهر 15در 

 یکون ۀجم. تريگرد یگووگفت 9و  روحيجهان ب يک: روح يرانا(. 1379) ـ ــــــــــــ
 .ي. تهران: نيدهجهاند ینسرخوش و افش

 .اطالعات ۀام(. روزن1362 /3 /24) «يدانشگاه یجهادها يعلوم انسان یتۀکم ینارسم ۀقطعنام»ـ 
 .15 ص .17034ش 

 .3 ص .16122ش  .اطالعات ۀ(. روزنام1359 /1 /31) «يزدانشگاه تبر یشورا ۀقطعنام»ـ 
هران: شرکت . تمن يآمدنم بهر چه بود؟ زندگ ام/از کجا آمده(. 1385ناصر ) يان،کاتوزـ 

 انتشار. يسهام
رزان ف ۀ. ترجمفوکو و هابرماس ةمناظر ينينقد و قدرت: بازآفر(. 1385) يکلما ي،کلـ 

 . تهران: اختران.یسجود
جلد  ي.الماس يشناسبه جامعه یدرآمد(. 1373حوزه و دانشگاه ) یگروه مؤلفان دفتر همکارـ 

 تهران: سمت. .اول
 ۀ(. روزنام1359 /1 /30امام ) خط یرومسلمان پ يانمقابل دانشجو یهاها و گروهکگروهـ 

 .3 ص .256ش  .اسالمي یجمهور
 .1 ص .238ش  .يانقالب اسالم ۀ(. روزنام1359 /2 /2) «گزارش مراسم امروز دانشگاه»ـ 
 یاستس یسو: بهیالیستيسوس یو استراتژ يهژمون(. 1393لکالئو، ارنستو؛ شانتال موف )ـ 

 . تهران: ثالث.ييمحمد رضا ۀ. ترجميکالراد یکدموکرات
 ۀنام(. روز1359 /4 /3) «شد یدهکش« بحث آزاد»هم به درخواست  يدانشگاه مل ئلمسا»ـ 

 .4 ص .16173ش  .اطالعات
 ۀ(. روزنام1359 /4 /23) «شوديم یینها تعدر دانشگاه یهتصف یبرا يدجد یارهایمع»ـ 

 .12 ص .16189ش  .اطالعات
 .72 ص .25ش  .ياپو يشۀاند. «امام نه مخالف بود نه موافق»(. 1394) يعل ی،مقارـ 
 نو. . تهران: طرحيرانيا یتۀدر مدرن يتأمل(. 1384) يعل یرسپاسي،مـ 
 .11 ص .16201ش  .اطالعات ۀروزنام. «يمآنچه خود دار»(. 1359) یدمحمدکاظمس یني،نائـ 
. يرانيا ۀدر جامع ينيامر د یهادو انقالب؛ چرخش ييجاابهج(. 1395) یزاده، مهدنجفـ 

 .یساتهران: ت
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. «یقو ۀعو جام یف: دولت ضعيرانقدرت در ا ۀرابط يبازخوان»(. 1387) ـ ــــــــــــــــ
 .95ـ  75 صص ،الملليینو ب یاسيس هاییافتره

(. 1359 /4 /3) «يهنگها در مورد انقالب فردانشگاه يعلم هاییئته یاز اعضا ينظرخواه»ـ 
 .3 ص .16173ش  .اطالعات ۀروزنام

ش  .عاتاطال ۀ(. روزنام1359 /1 /30) «يمراکز آموزش یلتعط ةخلق دربارين نظر مجاهد»ـ 
 .2 ص .16121

 .239ش  .المياس یجمهور ۀ(. روزنام1359 /1 /6) «يزيونو تلو يونوروز اوج ابتذال در راد»ـ 
 .2 ص

 .طالعاتا ۀ(. روزنام1359 /4 /8) «اعالم شد يستاد انقالب فرهنگ یوجوه اشتراک اعضا»ـ 
 .4 ص .16176ش 

- Agamben, G. (2009). What is an Apparatus? And Other Essays. Redwood 
City, CA: Stanford University Press. 

- Althusser, L. (1971). “Ideology and Ideological State Apparatuses”. in   
Lenin and philosophy and other essays. 

- Koopman, C. (2013). Genealogy as critique Foucault and the problems of 
modernity. Bloomington: Indiana University Press . 

- Mojab, Sh. (1991). The State and University: The "Islamic Cultural 
Revolution" in the Institutions of Higher Education of Iran, 1980-87, 
Ph.D. Dissertation,  University of Illinois at Urbana–Champaign. 
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Cultural Revolution in Three Episodes: From Emergence to 
Institutionalization 

 
Mohamad Rezaei1, Nafiseh Hesaraki2, Mohamad Ali Khalili Ardakani3 

 
Abstract 
Cultural revolution in Iran has been usually represented as an inescapable 

consequence of 1979 revolution, which imposed by government’s will to 

suppress the opponents and stabilize new order. Such descriptions lack the 

conditions and disputes out of which the event emerged. In this article, we 

contend that making sense of cultural revolution requires a more effective 

illustration through understanding the historical conditions, its relation with 

society and a thick description of the events. Moreover, based on 

conjunctural analysis, we argue that the whole procedure of the event can be 

analyzed in three episodes: the emergence, institutionalization, and re-

opening of the universities. It seems that a series of events had an active 

hand in the processes including the rise of Islamists, the state’s weakness, 

the hostage crisis, the border unrests, the widespread clearings, the election 

of the first parliament, and the bombing of the offices of Islamic Republic 

Party and the prime minister. Furthermore, several critical issues initiate the 

event, including its scope and extension, the feature of post- revolutionary 

university, and the responsive authorities. In addition, the problem of 

academic order contributed in the period of institutionalization and 

establishing the Bureau of the Cultural Revolution. The last but not the least 

problem formed around reopening of humanities in universities. We argued 

the articulation of events and problems led to problematization of cultural 

revolution. Also this articulation illustrates the beginnings of ideological 

cultural politics in post-revolutionary Iran . 

 
Keywords: cultural revolution, articulation of forces, conjunctural analysis, 

cultural politics in Iran, the problem of human sciences 
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