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Abstract 
One of the common approaches for explaining how a revolution is 

constructed is to analyze the ideology of revolutionaries. Ideology 

legitimizes the conflict and facilitates the mobilization of forces by 

providing an answer to the question ‘What should be done’ and developing a 

semantic system for the revolutionaries. But some thinkers such as David 

Snow believe that such semantic systems can’t be reduced to ideology and 

besides that, the attention must be paid on the frames that conduct the action 

of protesters. Frames are semantic systems that conduct the choice and 

position of revolutionaries in an unwritten and even unconscious way and as 

a mediating factor, they materialize revolutionary ideas and facilitate 

political mobilization of forces. This article deals with the memories of 

student movement activists during Pahlavi II in the Oral History Project of 

Harvard University to examine the process of politicization of student 

activists by analyzing the dominant frame of their action and choice. The 

findings show that Tayefe-Keshi is the frame that plays an important role in 

this process which has the function of developing boundaries between ‘us’ 

and ‘them’ and reproducing the political conflict and competition in the 

university. 

Keywords: Framing, Tayefe-Keshi, Student Movement, Islamic 

Revolution, Political Culture. 
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 یاسیاعتراضات س یبند و چارچوب ییجنبش دانشجو

  

 رانیتهران، ا ،یو انقالب اسالم ینیپژوهشکده امام خم ،یشناس جامعه اریاستاد   دنامیعباس خورش
 

 چکیده
بیني  گیری یک انقالب، بررسي ایدئولوژی و جهان توضیح چگونگي شکلیکي از رویکردهای رایج برای 

و خلق یک نظام معنایي برای « چه باید کرد»انقالبیون است. ایدئولوژی با فراهم کردن پاسخي برای پرسش 

پردازان مانند  کند؛ اما برخي از نظریه بخشد و بسیج نیروها را تسهیل مي معترضان به مبارزه مشروعیت مي

توان به ایدئولوژی فروکاست و در کنار  های معنایي راهنمای انقالبیون را نمي ید اسنو معتقدند نظامدیو

ها  هایي که راهنمای عمل کنشگران است نیز توجه شود. چارچوب های انقالبي باید به چارچوب ایدئولوژی

گیری کنشگران جهت  ضعهای معنایي هستند که به شکل نانوشته و حتي ناخوداگاه به انتخاب و مو نظام

های انقالبي تعین مادی پیدا کنند و به  شوند ایده عنوان یک عامل میانجي کننده، موجب مي دهند و به مي

بسیج نیروها منجر شوند. این مقاله با بررسي خاطرات فعاالن جنبش دانشجویي در دوران پهلوی دوم در 

دن فعاالن دانشجویي را از طریق شناخت چارچوب پروژه تاریخ شفاهي دانشگاه هاروارد فرایند سیاسي ش

کشي یکي  دهد که طایفه های تحقیق نشان مي دهد. یافته ها موردمطالعه قرار مي حاکم بر کنش و انتخاب آن

های خودی  هایي است که نقش پررنگي در سیاسي شدن دانشجویان، ایجاد مرزبندی بین گروه از چارچوب

 های سیاسي در دانشگاه داشته است. و کنش ها و غیرخودی و استمرار رقابت

  .یاسیفرهنگ س ،یانقالب اسالم ،ییجنبش دانشجو ،یکش فهیطا ،یبند چارچوب :ها واژهکلید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

شادن   ياسا یس ناد یفرا يمطالباات آشاکار و پنهاان در انقاالب؛ بررسا     »باا عناوان    يمقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهش

 است. يو انقالب اسالم ينیپژوهشکده امام خم تیبا حما« شهر تهران یها دانشگاه انیدانشجو
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 طرح مسأله

پردازاني که بر عاملیت کنشگران در فرایند پیروزی انقالب تأکید دارند، توضیح  نظریه

ها  در اختیارشان و هدفمند کردن نارضایتيدهند که چگونه انقالبیون با استفاده از منابع  مي

و بسیج نیروی معترضین و تجمیع امکانات، ادعاهای حاکمیت در مورد مشروعیت و 

های قدرت و مشروعیت نظام سیاسي  تدریج پایه برند و به اش را زیر سؤال مي کارآمدی

أمل قرار گیرد، انداز یکي از مسائلي که باید مورد ت کنند. از این چشم حاکم را متزلزل مي

 های بسیج نیروها و منابع برای رسیدن به پیروزی است. شیوه

هایي است که در قالب  تواند به اتحاد انقالبیون یاری رساند، مطالبات و ایده آنچه مي

تقلیل به فعالیت ایدئولوژیک  یابد؛ اما بسیج انقالبي قابل یک ایدئولوژی انقالبي سامان مي

های دیگر نیز قابل تحقق است. هنک  ت و بسیج افراد و منابع از راهها نیس افراد و سازمان

 :Johnston, 2019داند ) جانستون یک جنبش اجتماعي را واجد سه بعد تحلیلي متمایز مي

های  ها، گروه های نسبتاً ثابت روابط میان سمن فضای ساختاری شامل شبکه -1(: 25

های کنش  با پرفورمنس شامل حوزهفضای مرتبط  -2کنندگان؛  غیررسمي و مشارکت

-فضای مفهوم پردازانه -3شود؛  جمعي که از سوی کنشگران به نمایش گذاشته مي

 شود. ها مي ها و هویت ها، ایدئولوژی ها، انگیزه ها، منافع، فریم تفسیرگرایانه که شامل ارزش

ه است، های اجتماعي ارائه شد بندی برای فهم ابعاد تحلیلي جنبش اگرچه این تقسیم

های اجتماعي در پي تغییر سازمان اقتصادی، سیاسي، فرهنگي و اجتماعي جامعه  جنبش»اما 

های نوین اندیشیدن درباره روابط انساني و  ها گسترده و متضمن راه هستند و ایدئولوژی آن

ها  ماهیت انسان است: مثالً انقالب فرانسه، انقالب روسیه و انقالب ایران. مطالعه انقالب

های  ای میان توسعه وضعیت افزایي شناسي و علوم سیاسي بوده است و هم ت دیرینه جامعهسن

 (.Johnston, 2019: 33های اجتماعي برقرار است ) انقالبي و بسیج جنبش

های  بندی برای نوشتار حاضر اهمیت دارد بعد سوم جنبش آنچه در این تقسیم

ها متمایز  ها یا چارچوب ا را از فریمه اجتماعي است. در این بعد، جانستون ایدئولوژی

کند. ایدئولوژی در پیشبرد یک جنبش یا انقالب نقش مؤثری دارد و نظامي از  مي
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کند و با ایجاد  های غایي و هم بعد هنجارمند آن را ترسیم مي هاست که هم ارزش ایده

ده دهن نماید و بازتاب حس هویت جمعي، چگونگي عملکرد اعضای جامعه را تشریح مي

شود؛ اما سیال بودن همیشگي ایدئولوژی، آن را از فریم  منافع جمعي گروه محسوب مي

صورت اجتماعي در گفتمان و کنش  اند و به ها دائماً در جریان ایدئولوژی»کند:  متمایز مي

یابند.  موازات جنبش توسعه مي شود و به وجدل مي ها بحث شوند و درباره آن بازنمایي مي

تواند این  بندی بهتر مي گران بر این باورند که فریم و فریم برخي تحلیل به همین خاطر،

 ,Johnston« )تفسیرگرانه نمایش دهد-پردازانه عنوان دستاوردی مفهوم کیفیت آني را به

2019: 39.) 

ایدئولوژی با طرح مطالبات مشخص و فراهم آوردن توجیهي برای تغییر وضعیت 

کند؛ اما جذابیت یافتن ایدئولوژی و وفادار  ا ایفا ميموجود، نقش مهمي در بسیج نیروه

ماندن افراد به آن لزوماً ناشي از محتوا و منطق دروني آن نیست و عوامل متعددی در حفظ 

نحوه ورود اصطالح فریم به مطالعات »وفاداری به ایدئولوژی انقالبي نقش دارند: 

-شناختي مردم چگونه موانع روانپردازی این موضوع بوده است که  اعتراضات برای مفهوم

ای که باید در  گونه شکنند تا وضعیت جدید را به اجتماعي انفعال و انطباق را درهم مي

های اجتماعي نهادهای مستقر و  برابرش موضع بگیرند تعریف کنند. به این دلیل که جنبش

دند، یافتن ای نیستند و از طرف دیگر به دنبال به چالش کشیدن وضعیت موجو یافته قوام

(. Johnston, 2019: 39« )ها وجود دارد امری مهم است های فکری که در پس آن جرقه

افروزند و  هایي را رصد کند که آتش اعتراض را برمي تواند جرقه ایدئولوژی لزوماً نمي

دیگر شناخت نقش عوامل  عبارت شوند؛ به باعث پیوستن افراد به یک مبارزه مي

گر آن، در حیطه  بیت یافتن ایدئولوژی و تثبیت قدرت استیضاحفراایدئولوژیک در جذا

ای را  شناختي و اجتماعي های روان تواند مؤلفه عملکرد ایدئولوژی نیست. ایدئولوژی نمي

شوند؛ چراکه بسترها و  شناسایي کند که مانع یا مشوق پیوستن افراد به اعتراض مي

یابند:  شوند در خود آن انعکاس نمي مي هایي که باعث جذابیت یافتن یک ایدئولوژی زمینه

شده و روی کاغذ نیستند، بلکه در  ها نوشته اند، زیرا فریم ها از ایدئولوژی متفاوت فریم»
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ها از این نظر  ها از ایدئولوژی کنند.... فریم سطح شناختي فرایند اطالعات عمل مي

عنوان بازتابي از  هها، ب کنند. فریم اند که در سطح نامشخص شناختي عمل مي متفاوت

های فردی، اغلب نامشخص ]یا سیال[اند و برخي اوقات خود به خودی عمل  ارزیابي

« کنند. باوجوداین، تأثیرشان بر چگونگي شکل یافتن کنش جمعي مشهود است مي

(Johnston, 2019: 40.) 

ه داند. اول اینک اندازی را از دو جهت واجد اهمیت مي اتخاذ چنین چشمدیوید اسنو 

واسطه نیست و معنا به  ای بي دهد رابطه بین معنا و بسیج، رابطه چنین رویکردی نشان مي

توجهي به این میانجي را ایراد  شود. اسنو بي های تفسیری به بسیج منجر مي میانجي فریم

سده میالدی گذشته مطرح شد. دوم اینکه  07داند که در دهه  اصلي نظریه بسیج منابع مي

شود که  ای مي منجر به کشف مجدد فرهنگ در نسبت با چرخش گفتماني انداز این چشم

(. توجه به عاملي که بین معنا و بسیج Snow et al, 2019: 394اهمیت یافت ) 07در دهه 

های اجتماعي و  کند، نقطه قوت رویکرد تحلیلي اسنو به جنبش گری مي نیروها میانجي

شود که معاني  نجي، چنین تصور ميهاست. بدون مطالعه و شناخت این میا انقالب

بندی شده در ایدئولوژی پتانسیل و ظرفیت کافي برای بسیج افراد و کنشگران را  مفصل

دیگر بدون توجه به عواملي که معاني موجود در ایدئولوژی را در جهت  عبارت دارند؛ به

تنهایي  تواند به یابد که گویي مي واره مي کنند، ایدئولوژی خصلتي بت بسیج نیروها فعال مي

 بر موانع تحقق خود در جامعه غلبه کند.

انداز تحلیلي موردبررسي قرار  یکي از پژوهشگراني که انقالب ایران را از این چشم

دهد که تکیه بر باورهای  (. او توضیح ميKurzman, 2018داده، چارلز کورزمن است )

دانسته و خصلت اعتراضي خود را حفظ کرده  ها را نامشروع مي شیعي که همواره حکومت

تواند آنچه در ایران رخ داد را توضیح دهد. چنین عقایدی طي سالیان طوالني در  است نمي

اند؛ اما  قالب منجر نشدهاند و لزوماً به اعتراض و ان فرهنگ شیعي به حیات خود ادامه داده

انقالبیون توانستند مناسک مذهبي مانند برگزاری مراسم چهلم درگذشتگان را به امری 

ای را  صورت خودجوش در شهرهای مختلف رویدادهای سیاسي سیاسي تبدیل کنند و به
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ازاین در تاریخ شیعه مسبوق به سابقه نبوده است. اسنو کنش جمعي در  رقم بزنند که تا پیش

داند که به  محور مي های منسجمي از معاني و باورهای کنش مجموعهها را  بستر فریم

ها هستند  بخش آن دهند و الهام های جنبش اجتماعي مشروعیت مي ها و کمپین فعالیت

(Snow et al, 2019: 395.) االذهاني تلقي  باورها و معاني عموماً اموری ذهني یا بین

خوبي تفاوت  داند. این تعریف به محور مي معاني را کنش شوند؛ اما اسنو باورها و مي

توان دریافت  دهد. از این منظر مي کارکرد معاني و باورها در ایدئولوژی و فریم را نشان مي

های کنش جمعي، سرگشتگي کنشگران در بحبوحه  که کورزمن با محور قرار دادن فریم

توان با تکیه بر  ایي انقالب را صرفاً نميدهد که پوی کشد و نشان مي انقالب را به تصویر مي

توان تبدیل مراسم  مثال، نمي عنوان اقتضائات باورهای شیعي یا خزانه فرهنگي تبیین کرد. به

سوگواری چهلمین روز فوت درگذشتگان به یک گردهمایي سیاسي را بخشي از فرهنگ 

را تغییر داد و ما هم  جنبش انقالبي بعدها معنای این چرخه سوگواری»شیعه در نظر گرفت: 

خوانیم و فقط به همین دلیل است که این عنصر فرهنگي را  تاریخ را از جلو به عقب مي

(. نقد کورزمن به خواندن Kurzman, 2018: 104« )شماریم کننده اعتراضات مي هدایت

 تاریخ از جلو به عقب این است که عامل تفسیری میانجي کننده بین معنا و بسیج را نادیده

ای  کند که گویي این تمهیدات بخشي از خزانه فرهنگي ای وانمود مي گونه گیرد و به مي

هستند که اعتراضات در ایران به کمک آن به راه افتاده است. نقد کورزمن یادآور مناقشه 

کنند که  ناظران فکور توصیه مي»گرایي است:  نظری آشنا بین ساختارگرایي و برساخت

اهم ترکیب کرد، اما شاید این کار ممکن نباشد. این دشواری وقتي به باید دو رویکرد را ب

دهد. این مفهوم  رسید خودش را نشان مي های اجتماعي مي جنبش« بندی چارچوب»مفهوم 

شناساني مانند دیوید اسنو،  به دست جامعه 1887و دهه  1807های پایاني دهه  که در سال

ها  کنند که این جنبش هایي تمرکز مي ر جاذبهرابرت بنفورد و دیگران بسط پیدا کرد، ب

کنند. این مفهوم رویکرد  برای اعضای جدید، ناظران، رقیبان و دیگر مخاطبان ایجاد مي

(. با تکیه بر این مفهوم Ibid: 103کند ) گرا را با رویکرد ساختارگرا ترکیب مي برساخت

ر خود را بر انتخاب و دهد چگونه سرگشتگي و عدم قطعیت مه است که کورزمن نشان مي
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که روایت انقالب با محوریت ایدئولوژی و  کرده است. درصورتي عمل انقالبیون حک مي

دارد. از  ساختارهای فرهنگي در دسترس انقالبیون، این سرگشتگي را ازنظر پنهان نگه مي

های  این منظر، پژوهش کورزمن در مورد انقالب ایران پژوهشي متفاوت است و افق

 آورد. داده فراهم مي رای فهم آنچه در آن روزها رخجدیدی ب

دهد که باید بین مطالبات آشکار و پنهاني که در جریان  دست نشان مي مطالعاتي ازاین

دهند تمایز قائل شویم. مبارزه انقالبي را  گیری یک انقالب یا جنبش اعتراضي رخ مي شکل

که اگرچه با نگاه از بیرون به بدن باید در کنار محاسبه منافع و مالحظاتي در نظر گرفت 

مشاهده نیست، اما شاید این  دهد قابل صدا شعار مي ها یک سیاسي واحدی که در خیابان

منافع و مالحظات، جرقه اولیه نارضایتي از وضعیت موجود بوده باشد. این جرقه اولیه که 

ریان ترجمه مطالبات ها و افراد باشد، ممکن است در ج تواند ریشه نارضایتي اولیه گروه مي

اثر شود؛ اما  زبان ایدئولوژیک منسجم و واحد، کمرنگ و کم ها به یک و نارضایتي

آورند،  های مختلف سربرمي مطالباتي که پس از پیروزی یک انقالب از سوی گروه

خاطر ترجمه شدنشان به یک زبان  های اولیه را به دهند که نباید این جرقه خوبي نشان مي به

اهمیت تلقي کرد. این در حالي است که گرایش  یک واحد در جریان انقالب بيایدئولوژ

مبارزه انقالبي به ایجاد وحدت و یکپارچگي در معترضین، مانع دیده شدن تکثر تفاسیر و 

شود. اهمیت کار  های مختلف درگیر در انقالب مي های متعدد گروه داشت چشم

با تکیه بر تجربه انقالب ایران، مفهوم نویسندگاني همچون آصف بیات در این است که 

دهند و این فرض را  ترین نوع تغییر را مورد بازبیني قرار مي عنوان عالي انقالب به« فراگیر»

های اجتماعي ضرورتاً و انحصاراً از طریق مبارزه سیاسي  که تغییر واقعي برای همه گروه

گوني درک مردم از تغییر را  گونهیک گفتار فراگیر، »کنند:  افتد رد مي همگاني اتفاق مي

شمارد و در عوض بر  ها را کوچک مي پوشاند، مناقشه گیرد، تنوع موجود را مي نادیده مي

(؛ بنابراین، مطالعه و بررسي Bayat, 2000: 18« )کند زبان باشکوه و یگانه تأکید مي یک

ن یک انقالب کننده کنش و انتخاب افراد در جریا هایي که هدایت ها یا فریم چارچوب

تواند بر فرایند پیروزی یک انقالب و فراز و نشیبي که از سر گذرانده، نوری  هستند، مي
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 تازه بتاباند.

های نوسازی در دوران پهلوی، ایجاد یک نظام آموزشي  های برنامه یکي از اولویت

ها را هماهنگ با تغییرات  گذاری این بود که دانشگاه سراسری بود. هدف نظام سیاست

اقتصادی و اجتماعي، برای تربیت نیروی انساني متخصص آماده کند. درنتیجه با اجرای 

تدریج بر تعداد دانشجویان افزوده شد و  های توسعه و نوسازی در کشور، به برنامه

های جدیدی نیز تأسیس گردید تا نیروی انساني متخصص حاکمیت را در اجرای  دانشگاه

ساند؛ اما برخالف انتظار، همین گروه به یکي از مخالفان مدارش یاری ر های توسعه برنامه

 جدی نظام پهلوی تبدیل شد و برای براندازی رژیم به انقالبیون پیوست.

توان برای اعتراضات  این نوشتار در پي یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا مي

راهنمای عمل اش،  دانشجویي چارچوب یا فریمي تشخیص داد که فارغ از مطالبات رسمي

ها و مختصات محوری دارد؟ و  و گزینش دانشجویان باشد؟ این چارچوب چه ویژگي

اند؟  دانشجویان به چه شکل این چارچوب را در فرایند کنشگری خود استمرار بخشیده

نیازی به یادآوری نیست که این سؤال محدود به اعتراضات دانشجویي نیست و در مورد 

تر از  بینانه طرح است و پاسخ به آن تصویری واقع نقالب نیز قابلهای دخیل در ا سایر گروه

ها  سازوکارهایي فراهم خواهد آورد که باعث اثربخشي ایدئولوژی انقالبي در آن سال

 شدند.

 پیشینه تحقیق

ها و تحقیقات متعددی در مورد انقالب ایران انجاام شاده اسات؛ اماا باا در       حال پژوهش تابه

توان گفت اکثر تحقیقات بر تحلیال   یل ایدئولوژی و تحلیل فریم، مينظر گرفتن تفاوت تحل

اند. ایان امار در ماورد تحقیقااتي      های انقالبي متمرکز بوده و نقد و رمزگشایي از ایدئولوژی

ها یا خاطرات منتشرشاده   شده نیز صادق است. پژوهش که در حوزه جنبش دانشجویي انجام

آمیاز باا نظاام     جنابش را در مواجهاه هماواره تعاارض    در این حوزه، عمدتاً فرازوفارود ایان   

هاای سیاساي و چگاونگي اداماه      بنادی  کنناد و بار بررساي دساته     سیاسي مستقر خالصاه ماي  

 هااای دانشااجویي متمرکزنااد  اعتراضااات در دانشااگاه و حفااظ انسااجام تشااکیالتي گااروه   
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(Karimian, 2002; Yazdi, 2004; Nakha’ee, 2016; Jeirani, 2020; Sahabi, 2009; 

Zia Zarifi, 2016; Zarshenas, 2018; Rafi, 2017تار ذکار شاد     گوناه کاه پایش    (. همان

اسنو معتقد است مزیت تحلیل فریم در کشف مجدد فرهنگ در ارتباط با چرخش گفتماني 

کند تا بتواناد مباارزات سیاساي را از منظار      است. این مزیت به پژوهشگر کمک مي 07دهه 

هاا و خااطراتي کاه ذکار      ه مطالعه کند؛ امری که در پاژوهش فرهنگ سیاسي حاکم بر جامع

شااد عموماااً غایااب اساات؛ چراکااه فرهنااگ سیاسااي لزوماااً بااه شااکلي شاافاف و صااریح در 

توان تحقیق عبااس عبادی در ماورد جنابش      رسد مي یابد. به نظر مي ایدئولوژی انعکاس نمي

(. Abdi, 2014نسات ) تکنیاک را تاا حادی از ایان قاعاده مساتثنا دا       دانشجویي دانشگاه پلي

آماده کاه در    دسات  های این تحقیق از طریق مصاحبه با کساني باه  توجهي از داده بخش قابل

خاوبي   اند. روایت این افراد باه  تکنیک مشغول به تحصیل بوده در پلي 07تا  37های دهه  سال

هاي  د ها و محاسباتي، راهنمای عمل دانشجویان برای سازمان فرض دهد که چه پیش نشان مي

هاای ایان    اعتراضات در دانشگاه بوده است. استفاده از روش مصاحبه در متفاوت بودن یافته

جهاان دانشاجویان و تصاوری کاه از      اثر تأثیر مشهودی دارد و نویسنده توانسته است زیست

اند را به شکلي متفاوت از آنچه در ایادئولوژی   امر سیاسي، اعتراض، مبارزه و پیروزی داشته

 شود به تصویر بکشد. بارز بیان ميهای م گروه

دهد که اکتفا به تحلیل ایدئولوژی  پژوهش عبدی در مورد جنبش دانشجویي نشان مي

برای فهم مطالبات دانشجویان کافي نیست و عالوه بر آن، مطالعه و شناخت فرهنگ سیاسي 

 حاکم بر دانشگاه نیز باید موردبررسي قرار گیرد. مفهوم فرهنگ سیاسي با مفهوم

توان مکمل شناخت  توجهي دارد و شناخت هر دو را مي بندی همپوشاني قابل چارچوب

فرهنگ سیاسي جزئي از یک فرهنگ »ایدئولوژی و مطالبات برخاسته از آن دانست: 

ای از احساسات،  توان آن را چنین تعریف کرد: مجموعه تر اجتماعي است و مي کلي

تک افراد  رفتار سیاسي و اجتماعي تک دهنده ها، عواطف و اخالقیات که شکل ارزش

(؛ بنابراین فرهنگ سیاسي، فارغ از Delavar, 2008: 112« )جامعه در زندگي سیاسي است

عقالنیت یا عدم عقالنیت حاکم بر نظام سیاسي، با تصورات و انتظارات و احساسات و 



 3111 پاییز | 41شماره | بیست و هشتم سال |فصلنامه علوم اجتماعی  | 311

دان، عواطفي عجین است که نقش انکارناپذیری در شکل دادن به نوع مشارکت شهرون

های طرح مطالبه از  های تعامل با نظام سیاسي، نحوه تفسیر عملکرد مسئولین و روش شیوه

فرهنگ سیاسي عمدتاً در بخش نهفته علم »کند:  ها ایفا مي نظام سیاسي و پیگیری آن

گیرد. این بخش ناخودآگاه  سیاست جای دارد و... قسمت ناخودآگاه ذهن را دربرمي

حتي از دوره کودکي از طریق خانواده، نظام آموزشي،  ها فرهنگ سیاسي، طي سال

ای و عمدتاً با ابزار رواني و با  طور پیچیده فرهنگ عمومي و ماهیت نظام سیاسي به فرد، به

های سیاسي  واکنش او را نسبت به پدیده-شود و نظام کنش نتایج سیاسي به فرد منتقل مي

ای  کننده سیاسي فرد تا چه میزان تعییندهد که رفتار  دهد. این بررسي نشان مي شکل مي

« کند تحت تأثیر ساختارهایي است که فرد در آن زیست فیزیکي، فکری و اجتماعي مي

(Sari’ol ghalam, 2010: 51.) 

به انقالب  ياسیفرهنگ س يکه از چشم انداز مطالعه و بررس يسندگانیاز نو يکی

ي به انقالب، در ایران حضور های منته . او که در سالهگلند است یپرداخته، مر رانیا

آباد شیراز، به بررسي فرایند بسیج  نگارانه در روستای علي داشته است، در پژوهشي مردم

ها  مردمي پرداخته و شیوه سیاسي زیستن مردم و نقشي که سیاست در زندگي روزمره آن

کشي  هدارد را تشریح کرده است. هگلند نام این شکل از بسیج افراد و نیروها را طایف

قصد یافتن حامي و مدافع، به عضویت  کنند به موجب آن، افراد تالش مي نامد که به مي

 ها قرار گیرند. هایي درآیند تا موردحمایت آن طایفه

رسد الگویي که  شناسانه هگلند محدود به یک روستاست؛ اما به نظر مي پژوهش مردم

آباد به دست آورده است تا حدی  يهگلند بر پایه مشاهداتش از شیوه زندگي روستاییان عل

های میدان سیاست نیز باشد. این نوشتار در پي استفاده از این الگو  تعمیم به سایر حوزه قابل

 برای فهم فرایند سیاسي شدن یک گروه انقالبي یعني دانشجویان است.

ادعای این نوشتار با استناد به روایت فعاالن دانشجویي در پروژه تاریخ شفاهي 

کشي در فرایند بسیج نیروها در دانشگاه نقش مؤثر و  شگاه هاروارد این است که طایفهدان

تدریج سیاسي  هایي بوده که دانشجویان بر اساس آن به پررنگي داشته و یکي از مؤلفه
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کشي  شدند. این ادعا به معنای این نیست که جنبش دانشجویي تنها بر اساس فرایند طایفه مي

تصور نیست؛ اما  زوکار دیگری برای سیاسي شدن دانشجویان قابلسیاسي شده و هیچ سا

شده با فعاالن دانشجویي در پروژه تاریخ شفاهي  های انجام های حاصل از مصاحبه یافته

کشي را یکي از روندهایي دانست که  توان طایفه دهد که مي دانشگاه هاروارد نشان مي

آن برای شناخت مختصات فرهنگ سیاسي  اگرچه کمتر موردبررسي قرار گرفته؛ اما مطالعه

اند راهگشا و مفید است؛ بنابراین تحلیل  هایي که در پیروزی انقالب ایران نقش داشته گروه

تر در مورد اعتراضات  جانبه تواند درکي همه چارچوب در کنار تحلیل ایدئولوژی مي

 سیاسي فراهم آورد.

ا مجموعه متنوعي از فعاالن سیاسي پروژه تاریخ شفاهي دانشگاه هاروارد به مصاحبه ب

شود. خاطرات افراد و  دوره پهلوی پرداخته که بخشي از آن شامل فعاالن دانشجویي مي

اند، منبع مناسبي برای فهم مطالبات آشکار و  کساني که در جریان انقالب به فعالیت پرداخته

عنوان یک انقالبي  ای که به هاست. در ذکر خاطرات، فرد فارغ از مواضع رسمي پنهان آن

ها و  ها و دشمني های مختلف اتخاذ کرده است، از بیم و امیدها، دوستي در موقعیت

گوید که ممکن است در روایت رسمي یک انقالب یا  ها و انتظاراتي سخن مي داشت چشم

هر رخداد تاریخي دیگر بیان نشود. با توجه به اینکه در آن دوران تعداد زیادی از 

شونده در  اني در اروپا و آمریکا مشغول به تحصیل بودند، دانشجویان مصاحبهدانشجویان ایر

 شوند. این مجموعه نیز شامل دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران و خارج از کشور مي

صدر، عبدالکریم الهیجي و امیر پیشداد ازجمله  دانشجویاني مانند ابوالحسن بني

هران هستند که در این مجموعه به روایت دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه ت

اند و افرادی مانند خسرو شاکری، مهدی خان بابا تهراني، محمدعلي  خاطرات خود پرداخته

اند و به  کاتوزیان، ناصر پاکدامن و هما ناطق در خارج از کشور به تحصیل اشتغال داشته

طوالني نشدن متن در این  اند. برای های سیاسي خود در این مجموعه پرداخته روایت فعالیت

مقاله به بررسي خاطرات دانشجویان شاغل به تحصیل در داخل کشور پرداخته خواهد شد؛ 

انداز  با ذکر این نکته که فرایند سیاسي شدن دانشجویان داخل و خارج از کشور از چشم



 3111 پاییز | 41شماره | بیست و هشتم سال |فصلنامه علوم اجتماعی  | 312

ر مسئله موردنظر این نوشتار باهم تفاوت معناداری ندارد. در ادامه پس از مرور مختص

کشي، به بررسي خاطرات و روایت  پژوهش هگلند و توضیح مختصات کلي فرایند طایفه

 فعاالن دانشجویي در پروژه تاریخ شفاهي هاروارد پرداخته خواهد شد.

 چارچوب نظری

مراتب سیاسي/جنسیتي حاکم  آباد و سلسله مری هگلند با مطالعه زندگي روزمره مردم علي

های  شود. یافته فرایندی باعث سیاسي شدن ساکنین روستا ميدهد که چه  بر روستا نشان مي

آباد که صبغه سیاسي  ترین محور زندگي روزمره مردم علي دهد که مهم هگلند نشان مي

 کشي است. پررنگي نیز دارد، فرایند طایفه

ها  ها و تنش رود؛ واحدی که درگیری ترین واحد سیاسي روستا به شمار مي طایفه مهم

تری مانند عوض کردن کدخدا( و نیز  جزئي مانند تجاوز به زمین تا مسائل مهم )از اتفاقات

ترین معنای طایفه عبارت  دهد. به عقیده هگلند، عام ها، در آن رخ مي تالش برای رفع آن

ها،  است از گروهي با هویت و منافع مشترک؛ بنابراین کساني مانند روحانیون، پلیس

حساب آیند. هرکدام از این  توانند یک طایفه به . هرکدام مينیروهای مسلح، سپاه دانش و...

ها دارای رهبری واحد و منافع مشترک هستند. درنتیجه باید طایفه را یک گروه  طایفه

های  ها یا گروه نفع در نظر گرفت؛ گروه ذینفعي که برای دفاع از منافعش با طایفه ذی

ها و منافع متغیر است  . ماهیت این رقابتنفع دیگر در حال رقابتي آشکار یا پنهان است ذی

طورکلي، عضوگیری  (؛ اما بهHegland. 2019: 60تواند اقتصادی یا سیاسي باشد ) و مي

های سیاسي احتمالي یا بسیج برای دعوا،  منظور قدرت گیری در کشمکش برای طایفه، به

ها،  ضوگیریمشابه عضوگیری برای اتحاد سیاسي است؛ هرچند کارکرد مهم دیگر این ع

 افزایش تعامل اجتماعي نیز هست.

آباد طي  کشي و مسیری که سیاسي شدن زندگي ساکنان علي با مرور فرایند طایفه

های  کشي در روستا، محصول فقدان نهادها و سازمان توان دریافت که طایفه کند، مي مي

انچه فرصت و رو، چن پایداری است که راهنمای عمل و انتخاب مردم روستا باشند. ازاین

تواند برای کسب قدرت، متصدی امور را به  موقعیتي دست دهد، یک مدعي جدید مي
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تواند  وپا نماید، مي چالش بکشد. اگر مدعي بتواند به هر شکلي، طرفداراني برای خود دست

مراتب موجود در روستا را تغییر دهد.  نبرد قدرتي را شروع کند و آرایش نیروها و سلسله

کشي هیچ تغییری به وجود نخواهد آمد. در  است که در نفس فرایند طایفه هرچند واضح

های به وجود آمده وجود ندارد و اساساً  آباد سازوکار مشخصي برای رفع اختالف علي

نفع جدید و برنده شدن در  ترین راه برای تأسیس یک گروه ذی ایجاد اختالف، مهم

 تصور شد.توان برایش پایاني م هایي است که نمي رقابت

های مستمر و پایدار  تواند وفاداری اجتماعي که فاقد ثبات نهادی باشد، نمي

نهادی/سازماني/گروهي ایجاد کند. به همین علت است که افراد همواره در حال سنجش و 

بررسي این امر هستند که چه زماني باید به گروهي که عضوش هستند پایبند بمانند و چه 

گروه قبلي و پیوستن به گروهي است که حاال شانسش در رقابت  زماني، وقت جدا شدن از

ها و حرکت افراد  دهي مجدد دسته آباد سازمان برای پیروزی بیشتر است؛ بنابراین، در علي

شان  ها و عوض کردن رهبر یا طایفه از یک گروه به گروه دیگر و تغییر میزان حمایت آن

دهنده این است  ها نشان (. این حسابگریHegland. 2019: 114امری کامالً معمول بود )

ورسوم نااندیشیده، بلکه بر اساس عقالنیتي  ها و آداب که روستاییان نه بر اساس سنت

ها را به بهترین حد ممکن تأمین کند. این  گیرند که در هر موقعیتي منافع آن تصمیم مي

ر حفظ پیوندها و روابط دهد که اجتماع روستایي در عین تأکیدی که ب گیری نشان مي نتیجه

 دارد تا چه حد سست و لرزان و شکننده است.

دهد، ماهیت مطالبات مدعي جدید اهمیتي ندارد.  گونه که هگلند نیز نشان مي همان

ای قدرتمند شود که متصدی را از  اندازه اگر مدعي جدید بتواند با تأسیس طایفه خودش به

دید، مشروعیت یافته است. در چنین قدرت به زیر کشد، برای کسب عنوان متصدی ج

منازعاتي، آنچه نباید مورد مناقشه قرار گیرد، حقانیت و مشروعیت همیشگي طایفه خودی 

است؛ البته تا زماني که طایفه خودی در منازعه و دعوا دست باال را داشته باشد. چراکه 

کنند و به طایفه شود هواداران طایفه خود را عوض  ها، باعث مي تغییر وزن سیاسي طایفه

 رقیب بپیوندند.
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ها در این  داند. آدم کشي را ناشي از رواج ناامني مي بیني طایفه هگلند رواج جهان

توانند به قدرت سیاسي اعتماد کنند.  جهان ناامن، به یک محافظ نیاز دارند و نمي

آباد، تالش برای ایجاد  روست که محور اصلي حیات جمعي/سیاسي مردم علي ازاین

ها و حوادثي  ها و حوادث حمایت کند؛ درگیری ها در برابر درگیری ابطي است که از آنرو

آباد است. در چنین وضعیتي،  که ناشي از فقدان ثبات و استمرار نهادی/سازماني در علي

طلبي مداوم، هسته اصلي روابط روزمره مردم است و تعامل  گری و فرصت رواج محاسبه

 شود. بیت یا اصالح اتحادها تبدیل مياجتماعي به ابزار اصلي تث

ها به اوج  ها و تنش شود که وقتي کشمکش قاعدگي منازعه و رقابت باعث مي بي

چیز را تصاحب کند و بازنده دارایي و موقعیتش را از دست  اش رسید، برنده همه نهایي

بازنده بدهد. چراکه برنده شدن، نشان مشروعیت و برحق بودن است. پس از پایان منازعه، 

داده، پیروان سابقش دیگر  تواند مطمئن باشد که چون کنترلش را بر منابعش ازدست مي

راحتي تنهایش خواهند گذاشت. حاال زمان  توجیهي برای ماندن در کنار او ندارند و به

پیوستن به متصدی جدیدی است که بازی را به نفع خود تمام کرده است. در این فرهنگ 

عنوان مخالف وفادار وجود ندارد و هرکسي باید به رهبر پیروز و  هچیزی ب»پرور،  حامي

 (.Hegland. 2019: 69« )نگرشش بپیوندد یا حداقل ساکت بماند

بینند که به اصل و  در چنین وضعیتي افراد برای پیگیری مطالبات خود نیازی نمي

اضر پیوستن به قاعده خاصي پایبند باشند و صرف اینکه با محاسباتشان دریابند در حال ح

کند، توجیهي برای تغییر موضع  ها را به بهترین شکل ممکن تأمین مي کدام طایفه منافع آن

پرور به هیچ میثاق و  بندی جدید خواهند داشت. فرهنگ سیاسي حامي و ایجاد یک صف

 ای نیاز ندارد. شده پیمان از پیش تعیین

کشي به آن متکي است را  های که عملکرد پارادایم سیاسي طایف هگلند شرط اولیه

(. وجود یک دولت مرکزی قوی با Ibid: 72داند ) وجود حکومت مرکزی ضعیف مي

های قضایي و  کشي در تضاد است. حکومت مرکزی قوی با ایجاد نهادها و سازمان طایفه

کشي را از  پردازد و امکان طایفه های غیرشخصي و قانوني، به حل منازعه مي با تکیه بر رویه
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هایي ضمانت اجرایي فراهم کند  برد؛ اما حکومت ضعیفي که نتواند برای چنین رویه مي بین

های  و جامعه را حول یک میثاق قانوني/مدني به وحدت برساند، ناچار خواهد بود به رویه

 کشي تن دردهد. غیرعقالني و ناکارآمد طایفه

آمیز بر ضد  ونتیک راهبرد مهم برای تثبیت برتری یک طایفه، انجام اقدامات خش

اعضای طایفه مقابل و مخصوصاً رهبرشان است. این راهبرد که هگلند آن را مصداق جنگ 

کند افراد یک طایفه تالش  داند، در برخي موارد ایجاب مي رواني علیه طایفه رقیب مي

کنند دیگران را متقاعد کنند که خشونتي رخ داده است؛ حتي اگر درواقع خشونتي رخ 

تواند نقش مهمي در تسریع فرایند  چراکه نفس رخ دادن خشونت، مي نداده باشد.

ای  رسانان روستا به یاد داشتند که حداقل یک رهبر از طایفه کشي داشته باشد. اطالع طایفه

کشي، یکي از لوازم  شده بود و زندگي یکي دیگر تهدید شده بود. در طایفه کشته 

 (.Hegland. 2019: 93س است )مورداستفاده برای تولید احترام، ایجاد تر

ها و اصول مشخصي باشد، متکي بر  کشي بیش از آنکه متکي بر آموزه بنابراین، طایفه

پرورانه، خشونت به مالکي برای  قاعده و حامي بسیج نیروهاست و در این منازعه بي

شود. درواقع، هیچ شکلي از تعامل نهادی و سازماني بین  ها تبدیل مي مشروعیت گروه

تصور نیست و اولین تعامل بین این دو، همان اولین برخوردی است  عي و متصدی قابلمد

 که آبستن درگیری است.

آمیز از سوی متصدی، دستاویزی  کشي ارتکاب رفتارهای خشونت در فرایند طایفه

رسد و مدعي بیشترین استفاده را از آن  است که در عمل، به سود مدعي جدید به پایان مي

وضعیتي که هیچ مبنای مشخصي برای تعیین مشروعیت یا عدم مشروعیت  برد. در مي

متصدی وجود ندارد، ارتکاب رفتارهای خشن در قبال مدعي جدید، شاخصي است که هم 

شدت  بخشد و هم مشروعیت اعمال و رفتار متصدی را به به مبارزه مدعیان مشروعیت مي

صحنه منازعات را به  1شکلي واپسنگرانه آمیز، به برد. انجام رفتارهای خشونت زیر سؤال مي

تنها از سوی  کند که گویي مدعي جدید، مطالبات به حقي داشته که نه شکلي بازآرایي مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Retroactive 
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توان گفت اقدام  شده، بلکه سرکوب نیز شده است؛ بنابراین مي متصدی نادیده گرفته

پرور، کارکردی ایدئولوژیک دارد؛ به این معنا که برای  ظالمانه در فرهنگ سیاسي حامي

آورد تا به  کند و توجیهي مناسب برای سایرین فراهم مي ي جدید ایجاد مشروعیت ميمدع

شود و خشم و عزم برای  مدعي جدید بپیوندند. خشونت متصدی، باعث تحریک طایفه مي

انگیزد. در این وضعیت ناهنجار، تعیین تکلیف رقابت بین متصدی و مدعي،  انتقام را برمي

شود؛ چراکه رقابت  وفصل مي و بروز جنگ و درگیری حل صرفاً با باال رفتن سطح تنش

کشي را  روست که هگلند یکي از محورهای فرایند طایفه مندی در کار نیست و ازاین قاعده

بار متصدی، مدعي به خودش و دیگران ثابت  داند. با اقدام خشونت اعمال خشونت مي

تصدی دست به چنین اقدامات کند که حق داشته در برابر متصدی قد علم کند؛ چراکه م مي

را پررنگ « ها آن»و « ما»ها بین  آمیز مرزکشي زند. این عمل خشونت باری مي خشونت

دهد؛ بنابراین خشونت در فرایند  کند و حمله تمام و کمال مدعیان را موجه جلوه مي مي

 سازد؛ دهد و آن را برمي پروری، به موضوع نزاع و درگیری شکل مي کشي و حامي طایفه

گیرد. خشونت،  گاه محل تأمل و بازاندیشي طرفین قرار نمي برساختي که البته لزوماً هیچ

سازد. گویي از پیش مطالبه مشخصي از سوی مدعي وجود داشته که  فانتزی مطالبه را برمي

 نزاع بر سر آن، حاال به خشونت کشیده شده است.

افزاید. چراکه باال  مي گرایي با تشدید خشونت، به مشروعیت خود دور باطل طایفه

تدریج افراد بیشتری به هر دو طرف دعوا اضافه شوند و  شود به ها باعث مي گرفتن درگیری

ها  مرورزمان، فارغ از اینکه چه کسي بر حق است و چه کسي در اشتباه است، درگیری به

 یابد. ادامه مي

کشي،  نگ طایفهپشتوانه دارد. در فره کشي قرابت چشمگیری با دموکراسي بي طایفه

یافت. کنار زدن طایفه رقیب و تصاحب قدرت، پایان  توان به آزادی سلبي دست صرفاً مي

ای  توان جایگزین زیست بیمارگون طایفه های بهتری را مي ماجراست؛ اما اینکه چه گزینه

 یابد. نمود، جایي برای طرح و بحث نمي
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 روش پژوهش

شناسي تاریخي در نظر  ذیل حوزه جامعه توان موضوع موردنظر در این پژوهش را مي

ها  های کالن و تعمیم آن توان در پي طرح نظریه شناسي تاریخي، هم مي گرفت. در جامعه

توان به بررسي زنجیره  ها و شرایط متنوع تاریخي در جوامع مختلف بود و هم مي به موقعیت

ر این پژوهش در حوادث و رخدادها در یک موقعیت تاریخي خاص و ویژه اکتفا کرد. د

ها و جوامع نیستیم و با محدود کردن  پي تدوین یک نظریه عام و تعمیم آن به سایر موقعیت

هایي هستیم که لزوماً  مطالعه خود به یک بازه زماني خاص، در پي یافتن پاسخ به پرسش

 تاباند. ها و مسائل تاریخي نمي نوری بر سایر موقعیت

شود با رجوع به خاطرات  ش تحلیل روایت تالش ميدر این نوشتار با استفاده از رو

شده فعاالن دانشجویي در پروژه تاریخ شفاهي دانشگاه هاروارد و با محوریت موضوع  ثبت

تحقیق، فضای ذهني فعاالن دانشجویي بازسازی شود و سازوکارهایي که باعث سیاسي 

هایي است  فرض پیش شده، ترسیم گردد. این بازسازی مستلزم توجه به شدن دانشجویان مي

طور کامل از آن آگاه نباشند.  که در روایت کنشگران وجود دارد و ممکن است خود به

مثال،  عنوان تواند نشان دهد که به بازسازی ذهنیت کنشگران با محوریت مطالبات پنهان مي

افراد چه انتظار و تصوری از قدرت سیاسي و عمل انقالبي و اعتراضي را مفروض 

یابد، تحلیل روایت  رو، آنچه در این مرحله اهمیت مي اند. ازاین ی خود قرار دادهها فعالیت

کند و سعي دارد  است؛ اما تحلیل روایتي که لزوماً به محتوای آشکار روایت بسنده نمي

 آنچه در این روایت مکتوم و مسکوت مانده را نیز آشکار کند.

یابد.  ی، معنا و داللتي متفاوت ميهای تاریخي و ساختار تحلیل روایت در بستر تحلیل

تواند  های ساختاری این آگاهي، مي پرداختن به آگاهي کنشگران تاریخي در پرتو داللت

معنا و تصویر متفاوتي از آگاهي و توجیهاتي به وجود آورد که کنشگران با اتکا به آن، 

ند پرده از توا دست به عمل اعتراضي و انقالبي زدند. این معنا و تصویر متفاوت مي

ها و انتظارات پنهاني بردارد که حتي ممکن  ها، ناخرسندی ها، نارضایتي ها، انگیزه داللت

 است کنشگران بدون آگاهي از آن، تابعش بوده باشند.
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فارغ از اینکه آغاز تالش ایرانیان برای توسعه سیاسي را چه زماني در نظر بگیریم، 

الگوهایي  -همواره با موفقیت نیز همراه نبوده استکه البته –های مکرر در این زمینه  تالش

را در تخیل و رفتار سیاسي ایرانیان ایجاد کرده است که ممکن است در بسیاری از موارد، 

توانند نقش  به شکل ناخوداگاه از سوی کنشگران مختلف تکرار شوند. این الگوها مي

 کرده باشند.مهمي در هدایت کنشگران سیاسي در دوران انقالب نیز ایفا 

برخي یک »های تاریخي در تحقیقات مختلف متفاوت است:  شیوه پرداختن به داده

بندند. برخي  الگوی نظری واحد را درباره یک یا چند مورد مناسب با آن الگو به کار مي

ای هستند که فرایندها یا پیامدهای تاریخي خاص و معین  های علي دیگر، در پي کشف نظم

پردازند تا به آن هدف نائل  و به مطالعه و بررسي فرضیات بدیلي مي دهد را توضیح مي

شناسان تاریخي که نسبت به ارزش الگوهای عام و کلي یا فرضیات  شوند؛ اما سایر جامعه

کنند تا آنچه را در بهترین تفسیرهای تاریخي معنادار  علي شک دارند، از مفاهیم استفاده مي

(. در این پژوهش بر شق سوم Skocpol. 2010: 499« )دشود ارائه و بسط دهن خوانده مي

موردنظر اسکاچپول متمرکز خواهیم بود و تالش خواهیم کرد با استفاده از مفاهیم و 

قبول از روایت فعاالن دانشجویي  های مفهومي، به تفسیری معنادار و قابل چارچوب

 یابیم. دست

 های تحقیق یافته

های سیاسي متعددی تعلق دارند و مواضع  گروهشونده به احزاب و  افراد مصاحبه

ها و  گیری ها، موضع سیاسي/اجتماعي یکساني در قبال امور ندارند؛ اما علیرغم این تفاوت

دهند، نشان از وجود یک زیست  ها نشان مي هایي که نسبت به وقایع و پدیده نوع حساسیت

 افراد است. دهنده به مطالبات پنهان این جهان سیاسي واحد دارد که شکل

کند این است که همه این افراد جزو مبارزان سیاسي  توجه مي آنچه در نگاه اول جلب

هستند؛ اما در روایت این افراد، مبارزه بیش از آنکه نظام سیاسي مستقر را هدف گرفته 

دیگر، بخش  عبارت ها شده است؛ به گروهي ها و هم حزبي باشد، صرف تعیین تکلیف با هم

های  ها و درگیری های سیاسي، معطوف به رقابت ها و کشمکش ایت جدالمهمي از رو
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 گروهي است. درون

ای  کشي، یا فرهنگ سیاسي تر اشاره شد، دو مؤلفه محوری طایفه گونه که پیش همان

پروری و خشونت است. فعاالن دانشجویي  که دارای دموکراسي بدون پشتوانه باشد، حامي

هایي باهم  صاحبه شده است، ازنظر فکری و سیاسي تفاوتها م که در این مجموعه با آن

پروری و خشونت نقشي  دارند؛ اما جالب است که در روایت همه این افراد، دو مؤلفه حامي

ها، صرف توصیف اختالفات و  توجهي از این روایت اساسي و همیشگي دارد. بخش قابل

ر، این دانشجویان بیش از دیگ عبارت های سیاسي شده است؛ به های داخلي گروه رقابت

هایي بپردازند که با نظام سیاسي مستقر دارند، به شرح  ها و کشمکش آنکه به شرح اختالف

های داخلي و  ها و انشعاب بندی پردازند که باعث دسته هایي مي ها و درگیری اختالف

خابات ها نیز مسئله انت ها و اختالف ترین مصداق این درگیری گروهي شده است. مهم درون

ها قواعد یک رقابت سیاسي  هایي که در آن گروهي است؛ انتخابات های درون و کنگره

شود و فعاالن سیاسي انرژی زیادی صرف حذف کردن  سالم و دموکراتیک رعایت نمي

ترین تجربه  کنند. از سوی دیگر، مهم رقبا و به دست گرفتن کنترل گروه یا حزب خود مي

بار و خونین،  شود به برخوردهای خشونت ام سیاسي، خالصه مياین افراد از مواجهه با نظ

دیگر تعامل با همکاران  عبارت همراه با ضرب و شتم یا دستگیری یا مشاجرات تند لفظي؛ به

پروری است و رابطه با حاکمیت مبتني بر  های منتج از حامي و همفکران مبتني بر درگیری

انحاءمختلف تکرار  ها به ي، در تمام روایتآمیز؛ و این دو محور اصل برخوردهای خشونت

 شوند. مي

خورد این است که افراد  ها به چشم مي طور خاص در این روایت از این منظر، آنچه به

های  ندرت به ریشه گویند؛ اما به های مبارزه و عمل سیاسي سخن مي از فراز و نشیب سال

رسد اصل مبارزه، لزوم مبارز  ميکنند. به نظر  نارضایتي خود از وضعیت موجود اشاره مي

های چرایي آن  شود که در مورد ریشه بودن و به مبارزه ادامه دادن چنان بدیهي تلقي مي

 آید. کمتر سخني به میان مي

ها مصاحبه شده است، عموماً از فضای سیاسي  دانشجویاني که در این مجموعه با آن
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یشاپیش برای خود هویتي سیاسي قائل اند و درنتیجه، پ تأثیر پذیرفته 27پس از شهریور 

دهد که این مطالبات سیاسي لزوماً محتوای مشخصي  ها نشان مي هستند؛ اما مصاحبه

خود ارزشمند است و لزوماً  خودی گری است که به اند و در موارد متعدد، فرم مطالبه نداشته

د ندارد. این ادعا با ها از نظام سیاسي وجو ای از مطالبات و خواسته نیازی به تدوین مجموعه

رسد که  گزارش هگلند نیز شباهت زیادی دارد. هگلند بر اساس مشاهداتش به این نتیجه مي

کشي براثر اجرای برنامه اصالحات ارضي تضعیف شد، اما چون  اگرچه فرهنگ طایفه

دولت بدیل مناسبي در برابر آن قرار نداد و گامي در جهت توسعه فرهنگ سیاسي 

صات عمومي فرهنگ سیاسي تغییری نکرد و پس از تضعیف دولت در برنداشت، مخت

های  کشي به یکي از مؤلفه های منتهي به پیروزی انقالب ایران، مجدداً فرایند طایفه سال

تأثیرگذار برای بسیج نیروها تبدیل شد. بررسي خاطرات دانشجویان در این مجموعه نیز 

ها فضیلت محسوب  ری است که برای آنگ خواهي و مطالبه دهد که نفس تحول نشان مي

شود؛ اما تأمل و گفتگو و بازاندیشي در مورد وضعیت مطلوب و نحوه رسیدن به آن، در  مي

صدر، امیر پیشداد،  های بعدی قرار دارد. در ادامه به بررسي خاطرات ابوالحسن بني اولویت

 عبدالکریم الهیجي و ناصر پاکدامن خواهیم پرداخت.

 صدر ابوالحسن بنی

صدر ازجمله افرادی است که به بیان خاطرات خود در این مجموعه پرداخته  ابوالحسن بني

است. او که حیات سیاسي پرفرازونشیبي را پشت سر گذاشته، در دوران تحصیلش در 

هایي که به  دانشگاه تهران، به عضویت کمیته دانشجویي جبهه ملي در آمده است. اتفاق

جهان  های محوری زیست خوبي ویژگي اند، به عالم سیاست کرده صدر او را وارد گفته بني

 کنند. سیاسي آن دوران تاریخي را بازنمایي مي

ای است که در دوران برگزاری انتخابات مجلس هفدهم به مصدق  واقعه اول، نامه

شنود که روند  کنند مي وآمد مي اش رفت صدر از کساني که به خانه پدری نویسد. بني مي

یابند و  وزیر دارند به مجلس راه مي ت به ضرر مصدق است و اکثر مخالفان نخستانتخابا

اگر چنین شود، اولین کاری که این مخالفان خواهند کرد، ساقط کردن دولت خواهد بود. 
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خواهد که یا  نویسد و از او مي صدر در واکنش به این رویه، نامه بلندباالیي به مصدق مي بني

 178د یا دستور به توقف آن دهد. او نامه را به خیابان کاخ شماره انتخابات را ابطال کن

صدر آن را از این یکي  کند. واقعه دومي نیز وجود دارد که بني برد و تسلیم نگهبانان مي مي

داند و آن عبارت است از کتک خوردنش در سال ششم متوسطه. ماجرا  تر مي مهم

موجب آن  بود سندی به دست آورده که به قرار است که روزنامه آرام ادعا کرده ازاین

داده است و  شرکت نفت سابق به جبهه ملي ازجمله حسین مکي برای گذران امور پول مي

صدر که به  تواند این سند را در دفتر روزنامه مشاهده کند. بني هرکس که بخواهد مي

را ببیند؛ اما  کند تا سند ادعای روزنامه مذکور مشکوک شده به دفتر روزنامه مراجعه مي

ازآن نیز دو پاسبان او را کتک زده و به  خورد و پس جای دیدن سند کتک مفصلي مي به

گیرد از زندان آزاد  هایي که توسط برادرش انجام مي برند و البته با پیگیری کالنتری مي

 .Iranian Oral History Project. Interview with Abolhasan Bani-Sadrشود ) مي

Vol 7, Sesion 7: 4-6.) 

اند  صدر، این دو واقعه، باعث ورود او به عالم سیاست شده اینکه بنا به روایت بني

پروری است و واقعه دوم  امری معنادار است. واقعه اول، به معنای وفاداری اولیه او به حامي

تر است( از متحمل خشونت شدن و کتک خوردن، یک تجربه سیاسي  نیز )که از اولي مهم

صدر به یک فعالیت سیاسي تبدیل  رسد آنچه این اتفاق را برای بني ازد. به نظر ميس مي

کرده، بیش از آنکه پیگیری برای بررسي اعتبار یک سند باشد، کتک خوردن از مسئول 

 روزنامه و به زندان افتادنش بوده است.

رقابت های سیاسي خود را حمایت از به هم زدن  صدر یکي از مقاطع آغاز فعالیت بني

داند. گویي رقابت سیاسي تا جایي مشروعیت دارد  انتخاباتي و توصیه این کار به مصدق مي

داند و  صدر این پیشنهاد را ابتکار عمل خود مي ها و به ضرر رقبا باشد. بني که به نفع خودی

ای  گیری از هر وسیله شود، بهره چون آینده ملي شدن نفت، آینده خود او نیز محسوب مي

صدر از دموکراسي پارلماني  داند. درنتیجه درکي که بني رای حفظ آرمان خود مجاز ميرا ب

 مثابه رقابت انتخاباتي است. قاعده گروهي به های بي دارد، درکي مبتني بر اولویت یارکشي
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صدر که برای دیدن یک سند به  محور واقعه دوم نیز، قرباني خشونت شدن است. بني

خورد. آنچه ازنظر  اش را مي به گفته خودش اولین کتک سیاسيدفتر روزنامه رفته است، 

وسقم  دهد، نه تالش او برای تعیین صحت صدر به این واقعه رنگ و بوی سیاسي مي بني

کند، بلکه  سندی است که به حیثیت و اعتبار گروه سیاسي موردعالقه او خدشه وارد مي

خورد و بازداشتي است که  ها مي کتک مفصلي است که از مسئول روزنامه و پاسبان

ای که متصدی قدرت بر  دیگر، برخورد ظالمانه عبارت ناحق متحمل شود؛ به ازآن باید به پس

بسا اگر تالش  او روا داشته، او را در آن لحظه، به یک فعال سیاسي تبدیل کرده است. چه

نامه به پایان اعتنایي مسئول روز توجهي و بي صدر برای بررسي اصالت سند مذکور با بي بني

کرد؛ اما  های سیاسي خود قلمداد نمي صدر این اتفاق را یکي از اولین فعالیت رسید، بني مي

کتک خوردن و به زندان افتادن به معنای تجربه یک تقابل معنادار با مراجع قدرت است و 

صدر رنگ و بوی سیاسي داده است. درنتیجه دو  همین تقابل است که به کنجکاوی بني

پروری و خشونت است؛ دو  صدر را وارد عالم سیاست کرده، حامي ای که بني هواقع

ای که ارتباط منطقي مشخصي با یکدیگر دارند. عمل سیاسي باید مبتني بر بسیج  واقعه

 بار با نیروهای رقیب باشد. پرورانه نیروهای خودی و برخورد خشونت حامي

ها و  ایط، پیوستن افراد به گروهیکي از پیامدهای میل و عالقه وافر به تغییر شر

صدر نیز در دوران دانشجویي خود به عضویت انجمن اسالمي  های سیاسي است. بني دسته

صدر در این دوره عضویت در انجمن  ای که بني ترین واقعه آید. مهم دانشجویان درمي

ان فخرآباد کند، حمله نیروهای طرفدار شاه به میتینگ خیاب اسالمي دانشجویان از آن یاد مي

شود. در اینجا نیز  است که منجر به دستگیری او و زنداني شدنش به مدت تقریباً یک ماه مي

ای  ترین واقعه واوباشي مانند طیب، مهم بار اعضای انجمن اسالمي با اراذل مواجهه خشونت

 Iranian Oral Historyداند ) صدر درخور یادآوری و تعریف کردن مي است که بني

Project. Interview with Abolhasan Bani-Sadr. Vol 7, Sesion 1: 11 ؛)

بخشد و درستي راهش را  دیگر، آنچه به عضویت او در انجمن اسالمي اصالت مي عبارت به

آمیزی است که از سوی متصدیان قدرت علیه این گروه  کند، برخورد خشونت تأیید مي
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 اندازد. مي صدر را نیز دوباره به زندان شود و بني انجام مي

ترین  آید. اصلي صدر به عضویت کمیته دانشجویي جبهه ملي دوم درمي ازآن بني پس

های داخلي است. در روایت  صدر در این کمیته با آن روبروست، چالش چالشي که بني

صدر چندان خبری از درگیری و تعارض جبهه ملي با حکومت و دربار وجود ندارد. در  بني

های سیاسي( حق دارند در  ین است که چه کساني )دانشجویان یا گروهابتدا مسئله بر سر ا

این کمیته عضو شوند. مسئله مهم بعدی نیز اختالف بین نهضت آزادی و جبهه ملي است 

از این زمان تا وقتي در ایران بودم »شود:  ها مي صدر مسئول حل اختالف بین آن که بني

« هضت آزادی و جبهه ملي یکي من بودمعضو کمیسیون ثابت...... برای آشتي دادن ن

(Iranian Oral History Project. Interview with Abolhasan Bani-Sadr. Vol 7, 

Sesion 1: 15قدر زیاد است که برای رفع و حل آن باید یک  (. گویي اختالفات آن

شدن ازآن نیز شاهد شرحي نسبتاً طوالني از ماجرای جدا  کمیسیون مستقل تشکیل داد. پس

بازرگان از جبهه ملي و تالش برای تشکیل نهضت آزادی و درخواست بعدی نهضت 

ازآن هم ماجرای تشکیل نهضت آزادی و  آزادی برای پیوستن به جبهه ملي هستیم. پس

شود که به اختالف شدیدی بین  گرفتن تأیید مصدق برای تشکیل چنین گروهي روایت مي

صدر است که برای آشتي  انجامد و دوباره کار بني ميجبهه ملي )اللهیار صالح( و بازرگان 

 دادن بزرگان پادرمیاني کند و نهایتاً نهضت آزادی هم به جبهه ملي بپیوندد.

 Iranian Oralطلبي است ) صدر معتقد است کل این ماجراها بر سر هژموني بني

History Project. Interview with Abolhasan Bani-Sadr. Vol 7, Sesion 2: 2-3 .)

جای اینکه مقاصد توتالیتر خود را  همه نیروهای سیاسي گرایش توتالیتر دارند و البته به

صدر هم به فیصله  تراشند. متعاقباً زندگي سیاسي بني آشکارا بیان کنند، برایش بهانه مي

فات داخلي صدر، همین اختال گذرد. به گفته بني دادن این دعواها و آشتي دادن رقبا مي

کند و جبهه ملي در این مقطع بیش از آنکه قرباني  است که جبهه ملي را در عمل فلج مي

 خورد. گرایانه داخلي شکست مي های فرقه استبداد حکومت و دربار باشد، درنتیجه سیاست

مرور زدوخوردها و  صدر از تعامل و برخوردش با نظام سیاسي مستقر نیز به روایت بني
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شود. دستگیری و به زندان افتادن، مقاومت به همراه سایر زندانیان در  خالصه ميها  درگیری

ها تحمیل شده بود و پیروزی بر نگهبانان زندان، ماجرای  هایي که به آن برابر محدودیت

یکم بهمن دانشگاه تهران و گفتگوی پرتنش با تیمسار پاکروان پیش از آزادی، نشان 

ین این فعال سیاسي با قدرت سیاسي مستقر، مبتني بر دهد که تنها شکل برخورد ب مي

 کشمکش و درگیری و خشونت است.

صدر در واقعه اول بهمن دانشگاه تهران، به تعبیر خودش دیکتاتور روز بوده و همه  بني

های امثال خنجي و حجازی در جبهه ملي  اند؛ اما توطئه و کارشکني گوش به فرمان او بوده

بار برای تضعیف جبهه ملي و دولت امیني کار را به فاجعه و توطئه و کارشکني در

کننده و حساس نیز بیش از آنکه از خواست و مطالبه  کشاند. درنتیجه در این روز تعیین مي

ومرج و احساسات به  شان برای آن روز چیزی بشنویم، از هرج ریزی دانشجویان و برنامه

سابقه  نویم که کار را به خشونتي بيش هایي مي ها و شیطنت غلیان آمده و ناهماهنگي

رسد اهمیت این واقعه نیز در خشونت شدیدی است که در این روز  کشاند؛ و به نظر مي مي

اعمال شده است؛ بدون اینکه چنین اتفاقي برای جنبش دانشجویي یا جبهه ملي دستاورد 

آن را به رخداد  ای که در این روز رخ داده، خاصي داشته باشد؛ اما خشونت بیش از اندازه

 تمامي توصیف کرد. کند که باید چندوچون آن را به مهمي مي

حاصل  صدر با تیمسار پاکروان پیش از آزادی نیز گفتگویي بي گفتگوی پرتنش بني

صدر  شود و بني ای از این گفتگو حاصل نمي صدر هیچ نتیجه است. بر اساس روایت بني

 کند. عملکرد نیروهای امنیتي را محکوم مي

گروهي  صدر در ادامه مجدداً به مسئله اختالفات داخلي و درون خاطرات بني

گردد و توصیه شاپور بختیار در شب اعتصاب دانشجویان در دانشگاه تهران در  برمي

کند  ای از جانب او قلمداد مي حمایت از جبهه ملي مبني بر پایان دادن به اعتصاب را توطئه

 مجلس تضعیف شود.تا در عمل اعتصاب جبهه ملي در 

صدر بسیار به  ای نیز که کمیته دانشجویي جبهه ملي سوم را به روایت بني آخرین واقعه

خود مشغول کرده است، انتخابات کنگره جبهه ملي است. باوجوداینکه در جبهه ملي، 
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دهند، اما  درصد اعضا را تشکیل مي 07دانشجویان دارای بیشترین جمعیت هستند و تقریباً 

دانشجو شرکت دارند؛  20نفر اعضای کنگره تنها  160کنگره جبهه ملي، از در 

دهند، در کنگره به  دیگر، گروهي که بیرون از کنگره، اکثریت جبهه را تشکیل مي عبارت به

 Iranian Oral History Project. Interview with Abolhasanشوند ) اقلیت تبدیل مي

Bani-Sadr. Vol 7, Sesion 3: 7 .)چیني  باالی جبهه ملي با مهره درنتیجه مسئولین رده

 کنگره، اکثریت را به دست آوردند و بدنه دانشجویي را در کنگره به حاشیه کشاندند.

توان چنین برداشت کرد که  های جبهه ملي مي صدر در مورد فعالیت از روایت بني

دموکراسي و متهم علیرغم ادعاهای این جبهه در فضای سیاسي کشور مبني بر دفاع از 

های سازماني  گیری کردن دولت و دربار به عدم تعهد به دموکراسي، این اصل در تصمیم

اند و  ها نقش چنداني نداشته و اعضای این جبهه در عمل اعتقادی به دموکراسي نداشته آن

. اند کرده عنوان ابزاری برای محکوم کردن رقیب استفاده مي رسد از دموکراسي به به نظر مي

زاده در زندان در حال مذاکره با دربار بودند،  واسطه صنعتي در زماني که سران جبهه ملي به

خواهد که نظر سایر اعضای  فرستد و از او مي صدر به الهیار صالح در زندان پیامي مي بني

دهیم و  ما اعالمیه مي»جبهه را برای اتخاذ چنین تصمیمي در نظر بگیرد. در غیر این صورت 

کنیم و شما هستید و دانشگاه. اگر دانشگاه شما را نفي کند شما دیگر هیچ  را نفي ميشما 

اعتباری ندارید. او هم یک جواب سختي به ما داد....؛ که فضولي موقوف، رهبر ما هستیم، 

کنیم و مصلحت  دهیم و اصل سازمان دانشجویي را نفي مي فضولي بیشتر بکنید اعالمیه مي

 .Iranian Oral History Project« )دهیم، والسالم ها نمي دست بچه امور جبهه را هم به

Interview with Abolhasan Bani-Sadr. Vol 7, Sesion 2: 15.) 

هایش  ازاین به ذکر فعالیت اش ادامه دارد؛ اما پس صدر از زندگي سیاسي روایت بني

گونه که از  ارد. همانپردازد که به موضوع نوشتار حاضر ارتباطي ند در خارج از کشور مي

محتوای خاطرات وی مشخص است، دو مؤلفه خشونت )در مواجهه با نظام سیاسي مستقر( 

ها(، مرکز  گروهي ها و هم حزبي پروری و حواشي ناشي از آن )در مواجهه با هم و حامي

زیست و تجربه سیاسي او را تشکیل داده است. از یک سو مانند سایر اعضا در حال تالش 
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ها و اختالفات داخلي و حفظ جایگاه خود در جبهه ملي است و از  مدیریت تنشبرای 

سوی دیگر در حال زدوخورد و تعقیب و گریز و درگیری فیزیکي با نظام سیاسي حاکم. 

توان بر مناسبات  گاه نمي ورزی را پایاني نیست و هیچ در چنین وضعیتي، سیاست

 نهاد. آنتاگونیستي با نظام سیاسي حاکم مهر پایان

 امیر پیشداد

امیر پیشداد از اعضای برجسته حزب زحمتکشان ایران و نماینده این حزب در دانشگاه 

سال اول  12تهران است. او نیز مانند بسیاری از جوانان هم سن و سالش فضای باز سیاسي 

 واسطه آن مجذوب دنیای سیاست شده است. حکومت پهلوی دوم را تجربه کرده و به

های اجتماعي، شرکت در جمعیتي  وبیش آگاهانه پیشداد در فعالیت کم اولین شرکت

 Iranian Oral History Project. Interviewاست )« گروه نظارت بر انتخابات آزاد»به نام 

with Amir Pishdad. Vol 8, Sesion 1: 4صدر  (؛ بنابراین آنچه پیشداد را نیز مانند بني

ند مسئله انتخابات است. درواقع، مصداق بارز کشا طورجدی به عرصه سیاست مي به

پاسداشت آزادی و مشارکت سیاسي، برای پیشداد نیز برگزاری یک انتخابات آزاد است. 

از سوی دیگر، پیشداد برای پاسداشت دموکراسي و آزادی، به حمایت از روزنامه شاهد 

دی دارد، درکي پردازد؛ اما درکي که پیشداد از دموکراسي و آزا مظفر بقایي نیز مي

تدریج کشیده شدیم به دفاع از  به همین ترتیب بود که من و دوستانم به»فرانهادی است: 

یافت و شاید تنها روزنامه مستقل  ای که در آن زمان انتشار مي استقالل و آزادی روزنامه

نظامي  و چون ما شنیدیم که از طرف دولت و حکومت«...... شاهد»ملي بود به نام 

ر قرار گرفته و چون در عنفوان جواني چنانکه افتد و داني طرفدار آزادی مطلق فشا تحت

بودیم بدون اینکه از کم و کیف و چندوچون تمام کارگردانان شاهد اطالع دقیق داشته 

باشیم صرفاً به این دلیل که یک روزنامه باید آزاد باشد به دفاع از استقالل شاهد برخاستیم 

 Iranian Oral History Project. Interview with Amir« )ردیمیا در این دفاع شرکت ک

Pishdad. Vol 8, Sesion 1: 5.) 

دفاع از آزادی بیان در این دوره، بر اساس تقابل بین فعاالن سیاسي و حکومت معنادار 
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شور و  -فارغ از اینکه موضوع این تقابل چیست -شود و هرچه این تقابل شدیدتر باشد مي

های حکومت بیشتر  خواهي هایشان در برابر زیاده دفاع فعاالن سیاسي از آرمان انگیزه برای

شود که  راحتي متقاعد مي شود. پیشداد طرفدار آزادی مطلق است و به همین خاطر به مي

ها دفاع کرد. چون پیشداد شنیده که این  ها در برابر جبهه غیرخودی باید از جبهه خودی

فشار قرار گرفته، وظیفه خود دانسته تا به  نظامي تحت تروزنامه از سوی دولت و حکوم

حدوحصر متعاقب آن،  های بي پروری و دفاع از آزادی دفاع از آن برخیزد؛ بنابراین، حامي

برای پیشداد جذابیت کافي دارد تا او را به فضای باز سیاسي کشور وارد کند. دفاع از 

اش  یابد. اگر پیشداد به اقتضای جواني ميانتخابات آزاد نیز بر اساس چنین منطقي جذابیت 

توان حدس زد که دفاع از آزادی انتخابات برای او واجد چه  به آزادی مطلق باور دارد، مي

گرا  راحتي با تصوری مطلق تواند به ها و معاني پنهاني است. تصور مطلق از آزادی مي داللت

هایي تقلیل  ها و رقابت رگیریاز حق و باطل پیوند بخورد و عرصه سیاست را به میدان د

گیرد.  ها مي دهد که اصالتش را از نفس درگیری و رقابت، فارغ از محتوای این درگیری

حساب  اینکه صرف مخالفت با روزنامه شاهد، شاهدی بر حقانیت و مشروعیت آن به

دهد که صرف قرار گرفتن یک نیروی سیاسي در برابر احزاب و  خوبي نشان مي آید، به مي

دهنده راه مبارزه و مسیر درست است. این تصویر آنتاگونیستي و  های خودی، نشان روهگ

پرورانه از امر سیاسي، تنها راه مشروع مشارکت سیاسي را تشدید تقابل و درگیری با  حامي

 داند. گروه رقیب مي

پرورانه، ارج نهادن به امر صوری  یکي از پیامدهای باور به دموکراسي حامي

دهي کردن افراد و تشکیل  کشي است. گویي نفس سازمان ي یا همان فرایند طایفهده سازمان

حلي برای معضالت و مشکالت جامعه است. از ایجاد یک  یک گروه یا حزب سیاسي، راه

های ما  ها و ارتباط اولین تماس»گروه تا رسیدن به فرادستي و تفوق سیاسي نیز راهي نیست: 

اجتماعي سیاسي ما را به این نتیجه رساند که جز ایجاد یک جوانان در آن زمان با مسائل 

ای برای ایجاد اصالحات  جریان سیاسي وسیع و به دست آوردن قدرت حکومتي وسیله

ای برای رسیدن  بنیادی در ایران وجود ندارد؛ بنابراین ما حزب و سازمان سیاسي را وسیله
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رتیب بتوانیم اصالحاتي را که ضروری دانستیم تا بدین ت رهبرانمان نه خودمان به قدرت مي

دانستیم اجرا کنیم یا ترتیبي بدهیم که این اصالحات اجرا شود. باید اضافه کنم  و مفید مي

ای است و  کردیم به دست آوردن قدرت کار بسیار سهل و ساده که در آن زمان فکر مي

این آرزو جامعه  کافي است هزار نفر یا چند هزار نفر باهم همدوش و همگام شوند تا بر

ها و  علت نداشتن شکل و تعلیم و تربیت سیاسي، از پیچیدگي عمل بپوشانند. در آن زمان به

غامض بودن مسائل سیاسي و سازماني و حکومتي کمترین اطالعي نداشتم و نداشتیم..... 

حل سیاسي که برای نسل جوان قدرت جاذبه داشته باشند  هیچ راه 20و  26های  بین سال

ای که الاقل در تهران به وقوع پیوست و ما را به صحنه فعالیت  نداشت. اولین واقعه وجود

اجتماعي و سیاسي در آن زمان کشاند، دفاع از آزادی انتخابات بود و چون این دفاع و 

پشتیباني از آزادی انتخابات کلي و عمومي بود و ربطي به مسائل ایدئولوژیک و تئوریک 

آموزان و همچنین معلمین و استادان و آنچه  جویان و دانشنداشت، بسیاری از دانش

سوی این مبارزه کشانده  شود به کردگان نامیده مي طورکلي قشر روشنفکران و تحصیل به

 ,Iranian Oral History Project. Interview with Amir Pishdad. Vol 8« )شد

Sesion 1: 7-8.) 

داند و صرف وحدت و  اندن رهبرانش ميپیشداد راه نجات جامعه را در به قدرت رس

داند. جالب اینجاست که فرم  ها و بسیج نیروها را برای موفقیت کافي مي اتحاد آدم

انتخابات، برای بسیج سیاسي این افراد و ایجاد انگیزه برای به وجود آوردن یک حیات 

ایج های سیاسي ر سیاسي پویا کافي بوده است. کساني که از یک سو از ایدئولوژی

اند و برنامه مشخصي برای حل مشکالت ندارند و از سوی دیگر در پي به  سرخورده شده

رفت از  عنوان تنها راه برون قدرت رساندن رهبرانشان هستند، به آزادی رقابت انتخاباتي به

شوند. این باور که آزادی انتخابات امری کلي و عمومي است و  بست متوسل مي این بن

روشني اصالت صوری و فرمال آزادی  ری و ایدئولوژیک ندارد، بهربطي به مسائل نظ

داشتن  تبع آن، داغ نگه دهد. مهم بسیج کردن افراد و به انتخابات برای پیشداد را نشان مي

های رقیب است. در فقدان یک طرح و برنامه سیاسي مشخص،  فضای رقابت با گروه
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کنند که اصلي  ادی انتخابات( دفاع مياند از اصلي )آز جواناني که ستایشگر آزادی مطلق

بخش بودن این اصل  عمومي است و ربطي به مسائل ایدئولوژیک و نظری ندارد. وحدت

دهد که مطالبه اصلي پیشداد و دوستانش در میدان  خوبي نشان مي فراایدئولوژیک به

غییر های صوری است. در وضعیتي که افراد میل به ت پروری و ایجاد تقابل سیاست، حامي

دانند، یک امر فراایدئولوژیک به مبنای  وضعیت دارند، اما راه تغییر و اصالح جامعه را نمي

طورکلي قشر روشنفکر و  آموزان، معلمین، استادان و به پیوند بسیاری از دانشجویان، دانش

کشي  گرایي و طایفه شود. در فقدان توسعه و آموزش سیاسي، فرقه کرده تبدیل مي تحصیل

 پنهان روشنفکران و فعاالن سیاسي است. مطالبه

پیشداد عالوه بر عضویت در حزب زحمتکشان، نماینده این حزب در دانشگاه تهران 

هایش در دانشگاه تهران سخن  خواهد در مورد فعالیت کننده از او مي نیز هست و مصاحبه

انتخابات و  گوید، بگوید. نکته مهم این است که تنها فعالیتي که پیشداد از آن سخن مي

موفقیت حزب زحمتکشان در یارگیری و ساقط کردن حزب توده از اکثریت است 

(Iranian Oral History Project. Interview with Amir Pishdad. Vol 8, Sesion 3: 

4-7.) 

عنوان نماینده حزب زحمتکشان در دانشگاه تهران  تنها فعالیت مشخصي که پیشداد به

ین به دست آوردن اقبال عمومي دانشجویان و پیروزی در انتخابات و کند، هم از آن یاد مي

حفظ این فرادستي تا زمان حضور خودش در ایران است. شکستن هژموني حزب توده و 

رشد هواداران حزب زحمتکشان در دانشگاه تهران در زماني محدود، شاخص موفقیت این 

ه نمود بارز آن پیروزی در دیگر، یارکشي موفق ک عبارت حزب در دانشگاه است؛ به

انتخابات است، برای اثبات حقانیت و عملکرد مثبت حزب کافي است؛ اما پیشداد به نکته 

گیری مردم روستای  کند که یادآور گزارش هگلند از نحوه تصمیم جالبي اشاره مي

آباد در زمان کشمکش و درگیری بین شاه و مصدق است. به گفته هگلند، در آن دوره  علي

کردند که کدام طرف در حال بردن است و بعد موضعشان را  یاری از مردم نگاه ميبس

دادند. پیشداد نیز  شد تغییر موضع مي طرف پیروز مي کردند یا بعدازاینکه آن عوض مي
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ما در دانشگاه در آن زمان »کند:  فضای رقابتي حاکم بر دانشگاه تهران را چنین توصیف مي

های تبلیغاتي و سیاسي با افراد حزب توده بود و تنها  ان بحثم های عمده یکي از فعالیت

کوبیدند در مقابل جمع تماشاچیان و ناظران و  ای که مبلغین حزب توده ما را مي صحنه

شدند ولي هرکس در این مناظره برنده بود  طرف محسوب مي کساني که در آن زمان بي

 Iranian Oral« )مصدق بودشدند، سیاست داخلي  سوی نظرات سیاسي او جلب مي به

History Project. Interview with Amir Pishdad. Vol 8, Sesion 4: 9 دانشجویان .)

آباد، صرفاً برنده یا بازنده شدن احزاب و  طرف نیز مانند اهالي علي تفاوت یا بي بي

کردند و همین بردوباخت، مالک حقانیت  های رقیب در دانشگاه را تعقیب مي گروه

شد. به همین خاطر است که برای پیشداد نیز بردن  های سیاسي محسوب مي گروه

عنوان یک فعال سیاسي باید  ترین کاری است که به های انتخاباتي در دانشگاه، مهم رقابت

 انجام دهد.

چیز رنگ و بوی سیاسي دارد و هر عمل و انتخاب دانشجویان  در چنین وضعیتي همه

گیری  زدگي مفرط، همبسته فقدان موضع گیرد. این سیاست معنا و غایت سیاسي به خود مي

های سیاسي و نیز  مشخص سیاسي است که صرفاً تأکیدش بر بسیج افراد در قالب گروه

های  رقابت انتخاباتي است. این آشفتگي و ناهنجاری چنان گسترده است که حتي فعالیت

 Iranian Oral Historyند )گیر ناچار همواره رنگ و بوی سیاسي به خود مي صنفي نیز به

Project. Interview with Amir Pishdad. Vol 8, Sesion 4: 11 بدون شک چنین .)

شکلي از بسیج نیروها در درازمدت حتي به نفع نیروهای سیاسي پیروز نیز نخواهد بود. در 

همه در این تحلیل »های پر از یاس و سرخوردگي پس از کودتا، پیشداد و رفقایش  سال

« موافق بودند که یکي از علل عمده شکست نهضت ملي فقر فرهنگ سیاسي در ایران بود

(Iranian Oral History Project. Interview with Amir Pishdad. Vol 8, Sesion 8: 

های خود اهمیت  . شاید اگر فعاالن سیاسي و دانشجویي به این عامل در تحلیل شکست2

 خورد. ایران به شکلي دیگر رقم مي دادند، آینده سیاسي بیشتری مي
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 عبدالکریم الهیجی

عبدالکریم الهیجي، دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه تهران نیز تحت تأثیر فضای باز 

جذب امور سیاسي شده و پدرش با خانواده مصدق در ارتباط بوده است.  32تا  27های  سال

ا فعالیت سیاسي، شامل وقایعي اش ب روایت الهیجي نیز از اولین تجارب و اولین مواجهه

 8تیر و  37ها خشونت زیادی را تجربه کرده است. او در حوادثي مانند  است که در آن

زدم، بااینکه  بااینکه فریاد مي»مرداد نظارت نزدیک داشته و به گفته خودش:  20اسفند و 

ي چون چند بار نزدیک بود تیر هم بخورم و کتک زیادی هم خوردم در هر سه جریان ول

ام  کننده من و محرک احساسات من احساسات من بود و نه شعور و نه آگاهي هدایت

 Iranian Oral History Project. Interview with« )توانم بگویم که شرکت داشتم نمي

Abdolkarim Lahiji. Vol 14, Sesion 1: 1.) 

اینکه تجارب الهیجي بر خشونتي که تجربه کرده تأکید دارد و معتقد است باوجود

تواند بگوید در این وقایع شرکت داشته است؛  خشني را پشت سر گذاشته، اما نمي

بار، خود را  علت تجربه وقایع خشونت دیگر، الهیجي علیرغم سن و آگاهي کم، به عبارت به

شود که  داند. هرچند آگاهي و دانش پایینش مانع از این مي در آستانه تجربه امر سیاسي مي

صدر، برای  حساب آورد؛ اما او هم مانند بني ر این مقطع زماني یک فعال سیاسي بهخود را د

 تجربه خشونت، وزن سیاسي خاصي قائل است.

وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شده و باهدف تشکل  30الهیجي در سال 

بته کند که ال های دانشجویي و صنفي و ورزشي فعال مي دانشجویان، اقدام به ایجاد کانون

ترین بعد فعالیت دانشجویي  ها یک پوشش برای کار سیاسي بوده است؛ اما مهم این فعالیت

 الهیجي عضویت در کمیته دانشجویي جبهه ملي است.

صدر از روند عضوگیری جبهه ملي و نوع تعامل جبهه با بدنه  الهیجي نیز مانند بني

لي گالیه دارد که چون این اش و نحوه برگزاری انتخابات در جریان کنگره م دانشجویي

نظر  ها صرف ها به هم کامالً شبیه هستند برای طوالني نشدن این نوشتار از تکرار آن گالیه

 Iranian Oral History Project. Interview with Abdolkarim Lahiji. Volکنیم ) مي
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14, Sesion 1: 4-9.) 

در دانشگاه تهران  38 کننده از الهیجي در مورد اعتصاب بهمن ازآن مصاحبه پس

زند که اعتصاب باید یا در  خاطر ندارد؛ اما حدس مي پرسد. الهیجي علت اعتصاب را به مي

ها. در اینجا نیز دوگانه  ارتباط با مسئله انتخابات باشد یا در ارتباط با اعتراض به بازداشت

شده از سوی رژیم، مطالبه اصلي  پروری و اعتراض به خشونت اعمال حامي

ها  آن زمان...... دائم در میتینگ و تظاهرات و آشوب و این»کنندگان است:  تصاباع

دانم که در ارتباط با  کردیم ولي آن روز بخصوص و آن شب بخصوص را نمي زندگي مي

اعتراض به بازداشت یک عده از دانشجویان بود یا در ارتباط با مسئله انتخابات جبهه ملي 

ها......اآلن به ذهنم زد که شاید بیشتر در  ه ملي در سنا و اینای از رهبرهای جبه تحصن عده

 Iranian Oral History« )ارتباط با تحصن رهبری جبهه ملي در مجلس سنا بود، شاید

Project. Interview with Abdolkarim Lahiji. Vol 14, Sesion 1: 14 جالب است .)

آورد؛ اما جزئیات اتفاقات  خاطر نمي را نیز به 07که الهیجي علت اعتراض روز اول بهمن 

خوبي به یاد دارد. انگار آنچه به چنین  آن روز و زدوخوردهای صورت گرفته را به

بخشد، شدت خشونت اعمال شده است. به روایت الهیجي  روزهایي اهمیت خاصي مي

هایي  کنند و سخنراني وقتي جمعیت معترض، در ضلع جنوب شرقي دانشگاه توقف مي

کم از  شوند و کم های دانشگاه تعداد زیادی پلیس متمرکز مي شود، پشت نرده يانجام م

 کنند. اندازی به بیرون مي ای اقدام به سنگ داخل دانشگاه یعني از بین دانشجویان هم عده

را تشدید و « ها آن»و « ما»آرایي کرده، تقابل  قصد مقابله صف وجود نیرویي که به

حضور ریوهای ارتش در جلو »آورد که  باقي نیز به یاد مي کند. عمادالدین بازتولید مي

طلبي کنند. لذا شعارهای  که همه دوست داشتند مبارزه طوری کننده بود، به دانشگاه تحریک

(. صرف حضور فیزیکي نیروی مقابل، نشان Baaghi. 2001: 63« )دادند خیلي تندی سر مي

گیری کرد. الهیجي  ف باید نشانهدهد که جهت خشم و اعتراض را به سمت کدام هد مي

کند  زحمت از دانشگاه فرار مي خورد و به در این روز شدیدترین کتک تمام عمرش را مي

(Iranian Oral History Project. Interview with Abdolkarim Lahiji. Vol 14, 
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Sesion 1: 18ت (. تجربه سیاسي/دانشجویي الهیجي نیز بین سروکله زدن با حواشي رقاب

گروهي و کتک خوردن از پلیس در نوسان است. فعاالن سیاسي یا در گروه  انتخاباتي درون

شوند و یا از طریق خشونت در  کشي حذف مي پروری و طایفه واسطه حامي خودی و به

گری و ترسیم  ورزی، مطالبه مقابله با رژیم سیاسي. غایب بزرگ چنین شکلي از سیاست

 ها و رقبا در میدان سیاست است. آمیز با خودی مسالمتنقشه راهي مشخص برای تعامل 

 ناصر پاکدامن

ازآن برای ادامه  ناصر پاکدامن مدرک کارشناسي خود را از دانشگاه تهران گرفته و پس

اش در ایران  تحصیل به خارج از کشور رفته است. روایت پاکدامن از دوران دانشجویي

گذرد؛ اما در دوران  اش مي تاریخي در زندگيسرعت از این مقطع  بسیار کوتاه است و به

تحصیل در مدرسه نیز به فعالیت سیاسي اشتغال داشته و به عضویت گروه محمد نخشب 

کند، حاوی نکات گویایي در مورد  ای که از این دوره نقل مي درامده است. خاطره

 مطالبات پنهان فعاالن سیاسي در این دوره است.

برنامه عالقه  های فوق آموز فعالي بوده و به فعالیت ه دانشازآنجاکه پاکدامن در مدرس

زیادی داشته است، از سوی یکي از دانشجویان به جلسه پرسش و پاسخي که محمد نخشب 

کند.  تدریج در این گروه شروع به فعالیت مي شود و به کرده دعوت مي آن را اداره مي

اشته که انگار به دالیل نامعلومي از شود این گروه اعضایي د تدریج متوجه مي پاکدامن به

اند و اعضای فعلي گروه نیز چندان مایل نیستند در این مورد  فعالیت در گروه کنار کشیده

شود که چرا افراد باصالحیتي همچون  اظهارنظر کنند. برای پاکدامن این سؤال مطرح مي

اشند؛ اما تجربه خود نیا و... باید این گروه را ترک کرده ب برادران یزدی، مهندس شکیب

کند. مسئله بازهم بر سر  های بعد، پاسخ این پرسش را برایش مهیا مي پاکدامن در ماه

 انتخابات است:

قرار بود در ماه بهمن..... آنجا انتخاباتي بشود. ما تزمان این بود که در این جریان 

م که این آقای یکهو چندنفری همدیگر را دیدیم و گفتیم آقا یعني به این نتیجه رسیدی

مان این  ها خیلي دقت دارند که ابتکار عمل را از دست ندهند آنجا و ما عقیده نخشب و این
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ها  ها، این بود که یک کاری بکنیم که هیئت اجرایي که قرار است مثالً انتخاب بشود و این

ان های خیلي معروفي که توی این جری شان طرفدار نخشب نباشند. آن موقع آدم مثالً همه

ها  بودند این آقای خود نخشب بود. آقای رازی بود.... ساسانفر بود...... و درنتیجه چون این

ها حاضر نشدند ما از این جریان آمدیم بیرون. این  مقاومت کردند، هر کاری ما کردیم این

کنم در حدود بیست سي نفر کنار  ای نفر بودند فکر مي جریان که در حدود صد و خرده

ها دیگر من  ... بعداً بارها نخشب آمد به من هي اصرار کرد که من برگردم و اینکشیدند...

 Iranian Oral History Project. Interview with Naserها کار کنم ) نرفتم با آن

Pakdaman. Vol 7, Sesion 1: 6-7.) 

پاکدامن هیچ دلیل منطقي برای ترک همکاری با گروه نخشب ندارد. او صرفاً در 

رسند که باید ابتکار عمل را از  با چند نفر به این تز مي« یکهو»ن نزدیک به انتخابات، زما

دست نخشب و دوستانش خارج کنند. پاکدامن هیچ انتقادی به نخشب ندارد؛ اال اینکه او 

ترین اعترافي  باشد. این صادقانه« ما»رهبری گروه را به دست گرفته و این رهبری باید از آن 

توان بر اساس آن نشان داد چگونه یک رقابت سیاسي بدون هیچ مطالبه  است که مي

انداز مشخص برای  خورد. فقدان چشم خاطر میل به یارکشي کلید مي مشخصي و صرفاً به

کشاند.  نظرهای صوری مي کسي که تشنه فعالیت سیاسي است، کار را به چنین اختالف

یش از او نیز، کسان دیگری این گروه را تواند حدس بزند که چرا پ حاال شاید پاکدامن مي

 اند. ترک کرده

 گیری بحث و نتیجه

های  جنبش دانشجویي در دوران پهلوی دوم مراحل مختلفي را از سر گذرانده و در دوره

مختلف به اشکال متفاوتي با نظام سیاسي حاکم تعامل کرده است؛ اما باوجوداین 

آید، ماجرای  حساب مي رخداد جنبش دانشجویي بهترین  ها، آنچه امروزه مهم فرازونشیب

گذاری شده است. کشته شدن سه  عنوان روز دانشجو نیز نام است که به 32آذر سال  16

دانشجوی دانشکده فني دانشگاه تهران در اثر درگیری با نیروهای مسلحي که وارد دانشگاه 

ست و هرساله یاد و خاطر شده بودند، این روز را به نماد جنبش دانشجویي تبدیل کرده ا
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عنوان روز دانشجو، جنبش  آذر به 16گذاری  شود. نام این روز در دانشگاه گرامي داشته مي

ناپذیر با نظام سیاسي  کرده و تقابلي آشتي های گره دانشجویي را با شهادت و خون و مشت

این روز و  عنوان روز دانشجو، از آذر به 16رسد انتخاب  پیوند زده است؛ اما به نظر مي

ای  فهم کردن پدیده وقایع رخ داده در آن یک نماد ساخته است؛ نمادی که کارکردش قابل

نام جنبش دانشجویي است. این جنبش در طول دوران پهلوی دوم استمرار داشته و در هر  به

 30آذر در این دوران  16ای همچون  ها و مختصاتي داشته است؛ اما واقعه دوره ویژگي

رغم  ای بسیار نادر و استثنایي بوده است و دانشجویان در این دوران علي عهساله، واق

ای مشابه روبرو  ندرت با فاجعه اند، به اعتراضات متعدد و پرشماری که در دانشگاه رقم زده

اش را  شده که ارزش فکچوال تاریخي آذر به نمادی تبدیل 16رسد  اند؛ اما به نظر مي شده

آذر به نماد این  16کند. با تبدیل  ش دانشجویي را نمایندگي ميداده و کلیت جنب ازدست

ای که واجد ابعاد و زوایای متکثری است، به شکل ثابت  جنبش دانشجویي، پدیده تاریخي

یابد و اشکال متنوع مطالبه گری به مجاری محدود اعتراض  و واحدی از عملکرد تقلیل مي

 شود. رادیکال هدایت مي

خوبي بازتاب  ه نماد جنبش دانشجویي، مختصات این جنبش را بهآذر ب 16شدن  تبدیل

علت عدم نهادمندی مشارکت سیاسي، قواعد تعامل دانشجویان با  دهد. در وضعیتي که به مي

ای به نماد جنبش  دانشگاه، دولت و نهادهای قدرت نامشخص و نامعلوم است، واقعه

ی و کشمکش و تنش بین این ارکان دهنده اوج ناهنجار شود که نشان دانشجویي تبدیل مي

دست نیامدن راهي  آذر، ناشي از به 16رسد استمرار قوت نمادین  و اجزاست و به نظر مي

آمیز بین دانشجویان و دانشگاه و نهادهای قدرت است.  نهادمند برای تعامل مسالمت

دارد، دیگر، در وضعیتي که قواعد صریح و منسجمي برای فعالیت سیاسي وجود ن عبارت به

دهد که تنها راه سیاسي بودن و سیاسي ماندن دانشجویان در دانشگاه،  آذر نشان مي 16

 حفظ تنش و نشانه گرفتن ارباب قدرت با مشت گره کرده است.

به عقیده آرنت، یکي از مسائل محل مناقشه پس از پیروزی هر انقالب این است که 

شرایط و اوضاع کشور را عادی کرد. پس از  انقالب را تا کجا باید ادامه داد و از کجا باید
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سازی  پیروزی انقالب، برخي از انقالبیون خواهان استمرار وضعیت انقالبي و ادامه پاک

های پیشاانقالبي هستند و برخي از انقالبیون، پیروزی بر نظام سیاسي  کشور از پسمانده

ن انقالب و لزوم عادی ای دال بر به پایان رسید دست گرفتن قدرت را نشانه پیشین و به

ها پس از پیروزی انقالب  ها و کشمکش کنند. برخي از درگیری کردن اوضاع قلمداد مي

 16(. نمادین بودن واقعه Arendt. 2018) نظر است بین انقالبیون نیز ناشي از همین اختالف

 ای که فرایند شده دهد که در فقدان قواعد و ضوابط نهادمند و نهادینه آذر نشان مي

اش  گری دانشجویان را هدایت کند، جنبش دانشجویي همچنان بر عادی نشدن رابطه مطالبه

شود این واقعیت  آذر باعث مي 16کند. نمادین شدن  با قدرت سیاسي مستقر پافشاری مي

سال حکومت  30تاریخي نادیده گرفته شود که اعتراضات دانشجویي در طول 

شده و در بسیاری از موارد، این  اری ختم نميمحمدرضاشاه پهلوی به چنین وقایع خونب

 See For) اعتراضات با مماشات مسئولین دانشگاه یا مأموران انتظامي همراه بوده است

Example Ministry of Culture and Islamic Guidance. (2001) Documents from 

Student Movement in Iran 1950-1979. Assists management services and 

information Office of the Presidency). 

شده که با شکل دادن  آذر به مدلي برای رفتار و عمل سیاسي دانشجویان تبدیل 16اما 

گری را فارغ از اینکه چه شرایطي بر جامعه حاکم  به تخیل سیاسي آنان، روحیه انقالبي

یلتي همیشگي در جنبش ها زنده نگه داشته است. تبدیل رادیکالیسم به فض باشد، در آن

آذر یک پدیده انضمامي، تکین و تاریخي  16توان گفت  دانشجویي بدین معناست که مي

تواند تعمیم یابد و امکان  مدل عملکردی است که مي ةدهند حال، نشان است؛ اما درعین

دهد مجموعه جدیدی در رابطه بین قدرت و زندگي روزمره تعریف و تأسیس شود. این  مي

اعتماد است و هیچ فرصتي را برای  تعمیم همواره به نهادهای قدرت بي مدل عملکردی قابل

نمادین شدن و نمادین باقي ماندن  دهد. از این منظر، ابراز نارضایتي و اعتراض از دست نمي

ترین ویژگي و مزیت خود را اعتراض  دهد که جنبش دانشجویي، مهم آذر نشان مي 16

 داند. همیشگي به نظام سیاسي مستقر مي

اند نیز عمدتاً از همین زاویه به این  تحقیقاتي که در مورد جنبش دانشجویي نوشته شده
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ترین ویژگي جنبش دانشجویي را ایدئولوژی آن و  اند. این تحقیقات مهم پدیده نگریسته

ها و درگیری بین  ها، تظاهرات، اعتصاب دانند و راهپیمایي تقابلش با نظام سیاسي مستقر مي

آورند. اگرچه  ترین وقایع و حوادث آن به شمار مي دانشجویان و نیروهای امنیتي را از مهم

نکار نیست، اما در این تحقیقات این ا وقوع چنین حوادثي در تاریخ جنبش دانشجویي قابل

رسانده مغفول  پرسش که چه سازوکاری به استمرار و بازتولید این اعتراضات یاری مي

شود در اولویت  ماند و گویي تبیین این امر که چرا فضای دانشگاه به اعتراض کشیده مي مي

اصلي این عنوان علت  دیگر فرض انسداد و سرکوب سیاسي به عبارت قرار ندارد؛ به

شود که در این تحقیقات به علل سیاسي شدن و فرایند معترض شدن  اعتراضات باعث مي

سال اول سلطنت محمدرضا  12دانشجویان چندان توجه نشود. این در حالي است که در 

ها همواره فضای ملتهبي  کند نیز دانشگاه پهلوی که جامعه فضای باز سیاسي را تجربه مي

زنند و این  های متعددی را رقم مي ها و درگیری ها و اعتصاب اعتراضدارند و دانشجویان 

دهد که فرایند سیاسي شدن دانشجویان را باید در علل و عوامل دیگری نیز  امر نشان مي

 جستجو کرد.

این مقاله با توجه به این کاستي در تحقیقات مربوط به جنبش دانشجویي، در پي 

بعادی از جنبش دانشجویي بپردازد که کمتر موردتوجه چارچوب تحلیلي بدیلي است تا به ا

شود، گام  و بررسي قرار گرفته است. یکي از انتقادهایي که به نظام سیاسي پیشین گرفته مي

های مشروع و قانوني شهروندان است؛  برنداشتن در مسیر توسعه سیاسي و سرکوب آزادی

دهد؛ اما  قطع تاریخي نشان ميآسیبي که خود را در عدم نهادمندی امر سیاسي در آن م

نکته مهم این است که فقدان نهادمندی امر سیاسي، منحصر به نظام سیاسي نیست و چنین 

های این  های سیاسي فعال در جامعه نیز بوده است و یافته آسیبي گریبانگیر جامعه و گروه

 د.ان های دانشجویي نیز به همین آسیب دچار بوده دهد که گروه تحقیق نشان مي

دهند و  ها صرفاً یکي از ابعاد پویایي جنبش دانشجویي را نشان مي اگرچه این یافته

کشي بازنمایي کننده جنبش دانشجویي در کلیت آن نیست، اما این مقاله  چارچوب طایفه

توان به مطالعه جنبش دانشجویي  اندازهای تحلیلي دیگری نیز مي دهد که از چشم نشان مي
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توانند ابعادی از جنبش دانشجویي را به تصویر  دازهای بدیل ميان پرداخت و این چشم

ازاین کمتر موردمطالعه قرار گرفته است. بررسي و تحلیل خاطرات  کشند که تا پیش

دانشجویاني که در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهي هاروارد به بیان حوادث دوران فعالیت 

مبارزات به پشتوانه شکل خاصي از بسیج دهد که این  اند نشان مي دانشجویي خود پرداخته

شوندگان در مورد مسائل  نظر مصاحبه شده است. علیرغم اختالف منابع و نیروها میسر مي

جهان  های متفاوتشان در مورد وقایع کشور، همه در یک زیست گیری سیاسي و موضع

ان خود واحد قرار دارند و بر اساس سازوکار واحدی اقدام به بسیج نیروها و طرفدار

های سیاسي که بین فعاالن دانشجویي وجود  دیگر، فارغ از مرزبندی عبارت کنند؛ به مي

های سیاسي موجود در جامعه بوده است، یکي از اشتراکات  دهنده مرزکشي داشته و بازتاب

کشي است.  ها به فرایند طایفه توجه بین فعاالن جنبش دانشجویي، پایبندی عملي آن قابل

انداز تحلیلي میسر  کننده، به میانجي تغییر چشم توجه و تعیین باهت قابلمشاهده این ش

کند و  اندازی که تحلیل چارچوب را جایگزین تحلیل ایدئولوژی مي شود؛ تغییر چشم مي

دهد که جنبش دانشجویي نه صرفاً در واکنش به اقدامات سرکوبگرانه رژیم  نشان مي

ائات فرهنگ سیاسي حاکم بر این جنبش سیاسي مستقر، بلکه همچنین درنتیجه اقتض

اند عمدتاً بر بخش  شده استمرار یافته است. تحقیقاتي که در مورد جنبش دانشجویي انجام

کنند؛ اما  اول متمرکزند و این جنبش را واکنشي به اقدامات سرکوبگرانه رژیم تلقي مي

رفته است. ندرت موردبررسي و مطالعه قرار گ فرهنگ سیاسي حاکم بر این جنبش به

شناخت فرهنگ سیاسي جنبش دانشجویي، هم به بازتعریف تخیل سیاسي حاکم بر این 

جنبش خواهد انجامید و هم راهي متفاوت از رادیکالیسم انقالبي برای تعامل با نظام سیاسي 

 حاکم ترسیم خواهد کرد.

ي محور اصلي روایت فعاالن دانشجویي در پروژه تاریخ شفاهي هاروارد، یا خشونت

هایي است که در جریان  اند و یا حاشیه است که از سوی متصدیان قدرت متحمل شده

اند. آنچه در این  کرده وپنجه نرم مي های انتخاباتي باید با آن دست یارگیری سیاسي و رقابت

ها را به میدان  هایي است که آن شده، پرداختن به مطالبات و خواسته ها نادیده گرفته روایت
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دهنده غلبه  نده است. ترکیب دو محور تجربه خشونت و حامي پروری که نشانمبارزه کشا

شده  فرهنگ طایفه کشي در مبارزات این دانشجویان است، معنا و کارکرد خشونت تجربه

دهد. در فقدان نهادمندی سیاسي و سازوکارهایي برای حل منازعه،  را نیز تغییر مي

 بارزه است.حل جایگزیني برای ادامه م کشي راه طایفه

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.
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