
 

 

 

 

 

و تأثير آن بر دگرگوني ساخت سياسي و  رشد و توسعه آموزش عالي

 اجتماعي ايران بعد از انقالب اسالمي

 دکتر مسعود مطلبی

 چكيده

امروزه ديگر آموزش عالی و دانشگگگاه ندادپ رورو و موازپ ندادياپ مينی و 

سوب نمی شمار ماجتماعی مح یشود بلكه ندادپ رويا و رايبر در جامعه ب

ديي و آموزش عالی آموزش عالی را شگگكم می ،جامعه به عبارتی ديگر .ييآ

شكم  اين امر،جه به با تو کني.گورپ جامعه کمك مینوز به به نوبه خود به 

سوال رايه مطرح می شي آموزش عالی چه تأثورپ بر جامعه اين  گردد که ر

سالمی انقالب از بعيو سواست ايران در  به خصوص، فعال و گذارده است ا

عنوان جنبشگگی وابسگگته به  بقه متوسگگ   به تر شگگين جنبد دانشگگ ويی

نمايي که چگونه رشگگگي اين سگگگوال را بود از ير زمان ررايموت می جييي

آموزش عالی و فعال شين محو  دانش ويی به لحاظ فرينگی و سواسی بر 

ست؟ با توجه به  ست تأثور گذارده ا سوا اين م موعه اجتماع ايران و حوزة 

رشگگي آموزش عالی باع   شگگود عبارتسگگت از اينكهاپ اتخاذ می، فرضگگوهامر

نوان يك گروه تحول  بقة متوس  جييي به ع نيهيفزا و سابقةگسترش بی

اجتماعی شگگيه اسگگت. يم،نون، فعال شگگين و رويايی  - یاسگگوآفرين سگگ

سواسی محو  دانش ويی، موجب رووني دانشگايوان با تحوالت  - فرينگی

سی و تأثورگذارپ روز افز سوا سواسی کشور گردييه  ونمدم  آن در محو  

قه  ب» رس از بررسی مفدومی شيه استاست. در  ول اين رژويد تالش 
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194         18، ش 95رايوز ، 5فصلنامه علمی گ رژويشی انقالب اسالمی، س 

س  جييي سی  «متو سوا سابقة تأثورگذارپ آن در تحوالت اجتماعی و  و 

با بدره موجود پآمار پياا العات و داده موو تحل هيت ز قيمختلف، از  ر

به بررسگگی تأثور آموزش عالی بر تيوور بافت گورپ از رويكرد کارکردگرايی 

  ود.ررداخته ش بعي از انقالب اسالمی ايران سواسیاجتماعی و نوز 

 واژگان کليدي

شگاه، ساخت سی آموزش عالی، دان سی،  بقه اجتماع و سوا سوا ی، توسعه 

 ، جنبد دانش ويیمتوس  جييي

  لهمسئ بيان

 آن از و دهدمی قرار تاثیر تحت اسوت محاط آن در که را سویاسوی فرهنگ و جامعه «عالی آموزش»

 گیريشكل به خود نوبه به به نیز عالی آموزش و دهدمی شكل را عالی آموزش جامعه. پذیردمی تاثیر

 پدید جامعه براي نوین امكاناتی و گیردمی بهره جامعه امكاناع از عالی آموزش. کندمی کمك جامعه

هادي دانشووو اه و عالی آموزش دی ر امروزه. آوردمی هاي موازي و پیرو ن هاد ماعی و مدنی ن  اجت

 آموزش و عیم پیشرفته جوامع در. آیدمی شمارهب جامعه در راهبر و پویا نهادي بیكه شودنمی محسوب

 انسانی نیروي تقویت و هدایت باعث آموزش که چرا شودمی محسوب پیشرفت عوامل تریناصیی از

ست بدیهی و گرددمی ستفاده که ا شور یك مالی و طبیعی منابع از مطیوب ا سانی نیروي نوع به ک  ان

ست ی جامعه آن ست عیت بدین. دارد ب شورهاي ثروع بزرگترین امروزه که ا سعه ک  جمعیت یافته تو

ست آنان سعه. ا شورهاي برخی سریع تو  بودند فقیر طبیعی منابع لحاظ به حال عین در که کوچك ک

 قابل آنها ايتوسعه سیاست طریق از تنها....  و تاییند تایوانح جنوبیح کره کنگح هنگ سن اپورح نظیر

ضیح ست تو ستی. ا سعه بر که سیا شته تاکید آموزش و عیم تو سعه میان رابطه .دارد و دا  تحول و تو

ش اه نهاد با اجتماعی سی قابل زاویه دو از دان ست برر ست که چرا ا صیی تعبیر دو کم د سعه از ا  و تو

 درآمد افرایش و اقتصووادي رشوود رشوود مترادف توسووعه تعبیرح یك در. ند یكدی ر از تمییز قابل تحول

 . شودمی تیقی کشور

سعه درتعبیردومح سیح ساخت مختیف سطوح در نهادي تحول فرآیند تو  فرهن ی و اجتماعی سیا

ست سعه مفهوم این در. ا سی و فرهن ی اجتماعیح نهادهاي تحول جریان تو ست سیا  حوزهح این در. ا

 تبیین قابل تحول و گذارزمینه کردن فراهم و توسعه ابعاد تمامی در شایسته تحول در هادانش اه نقش

 گیريشكل و جامعه اجتماعی - سیاسی ساخت بر مستقیم غیر و مستقیم عالی آموزش توسعه. است



     195و ...     و تأثور آن بر دگرگونی ساخت سواسی رشي و توسعه آموزش عالی

 هايجنبش گسووترش و دانشووجویان شووماربی افزایش. گذاردمی تأثیر نیز قدرع جدید مراکز و نهادها

 اجتماعی جدید طبقاع گیريشكل به کمك همچنین و روشنفكران عمل حوزه گسترش دانشجوییح

سط طبقه همچون سی تحوالع ساالران فن و مدیران جدیدح متو  متأثر را فرهن ی و اجتماعی – سیا

 انقهب دوران در که ايوقفه از پس ایرانح هايدانشوو اه کامل بازگشووایی دنبال به. سووازدمی خود از

(  عراق و ایران جنگ پایان از پس هايسال) بعد به 1368 سال از خصوص به آمدح وجود به فرهن ی

 خواهیم پژوهش این این در چنانكه. هستیم ایران در عالی آموزش فزاینده و سابقهبی گسترش شاهد

 نداشته سابقه ایران تاریخ در کمیح لحاظ به ویژه به که بوده ايگونه به عالی آموزش شتابان رشد دید

 جامعه بر تأثیري چه عالی آموزش رشد که گرددمی مطرح پایه سوال این این فرایندح به توجه با. است

 دانشجویی جنبش شدن ترفعال خصوصح به و است گذارده جمهوري اسهمی دوره در ایران سیاست و

 از بیش را سوال این ساخته مبدل سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار نیروي یك به را آن که 1376 سال از

 لحاظ به دانشووجویی محیط شوودن فعال و عالی آموزش رشوود چ ونه که نمایدمی پراهمیت زمان هر

  است؟ گذارده تأثیر سیاست حوزة و ایران اجتماع مجموعه بر سیاسی و فرهن ی

  نظري ادبيات و مباني. 1

 اجتماعي - سياسي دگرگوني و عالي آموزش. 1 - 1

 هايموقعیت یا اسوواسووی نهادهاي زیربنایی سوواخت در تغییر معنی به اجتماعی - سوویاسووی دگرگونی

سی ست زمانی يدوره یك طول در اجتماعی - سیا سیح سازمان فیزیكیح محیط. ا  و مذهب سیا

سی دگرگونی در فرهنگ ستند تأثیرگذار اجتماعی - سیا سی دگرگونی. ه  ايپدیده اجتماعی - سیا

 از وتعبیري تعریف هر با. است یافته افزایش معاصر دوران در امّا استح اجتماعی زندگی در همیش ی

سی دگرگونی سان زندگی ارتقاي براي ن وییم اگر اجتماعی و سیا ستح درجریان جامعه یك هايان  ا

 که هاویژگی و هاقابییت این. شود محقق باید جامعه هر هايانسان وسییهه ب که گفت توانمی حداقل

 نظام توسط عمدتاً یادکردح اجتماعی - سیاسی دگرگونی نیاز پیش خصوصیاع عنوان به توانمی آن از

 .شودمی تعبیه هاانسان در آموزشی موسساع و آموزش

ست معتقد «لرنر دانیل» زمینه این در صر ا  آمادگی و ذهنی تحرك ظهور در که متغیرهایی و عنا

 گروهیح هايرسووانه گسووترش: عبارتنداز موثرندح نوشوودن و شوودن دگرگون براي هاانسووان روانی

 عوامل و ابعاد به لرنر گفتح توانمی مجموع در که مشارکت و تحصیهع سطح ارتقاي و سوادآموزي
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 سیاسی دگرگونی هايمحرك که هستند ها انسان که است معتقد و کرده ن اه جوامع درونی و فردي

 نوسازي بسوي حرکت براي زمینه باشندح دیده آموزش خوب هاانسان اگر پس. باشندمی اجتماعی -

سی صادي و اجتماعی – سیا ضامینی(. Lerner, 1964) شد خواهد فراهم اقت ست این از م  در را د

 بر تاکید با «راجرز اورع» مثال عنوان به. کرد مهحظه توانمی فراوان نوسوووازيح پردازاننظریه بین

 و داشووته اشوواره فرهن ی سوواختارهاي همچنین و افراد شووخصوویتی نظام با مرتبط و فردي متغیرهاي

 براي بنابراین و پنداردمی نو و جدید را آن فرد که نیسووت نظري و جزاندیشووه چیزي تغییر افزایدحمی

سعه پذیرش سازي و تو سان باید نو شند دیده آموزش هاان سازي پذیرش ومهیاي با شند نو  روکس) با

 (.53: 1370 بروفح

 سیاسی هايحوزه در خصوصاً دگرگونی و تغییر که آیدمی بر چنین دست این از مباحثی خهل از

 حداقل یا و نبوده پذیر امكان کارآمد آموزشووی موسووسوواع و نوین آموزش کمك با جزء اجتماعیح -

سیار ست این پرسش اما. شد خواهد مواجه مشكل با ب  چ ونه یا و چیست؟ کارآمد عالی آموزش که ا

 اگر داشووت؟ درآن سووهمی و گذاشووته تاثیر اجتماعی - سوویاسووی دگرگونی پیچیده برفرایند توانمی

سته سخی شود خوا شاره عالی آموزش نظام عمده کارکردهاي به باید گردد ارایه کوتاه و مجمل پا  ا

سدمی نظر به. شود سته دو عالی آموزش نظام ر سی کارکرد د سا ست دارا را ا  آموزيح الف( مهارع :ا

 شخصیتی نظام تعبیه و توسعه نیاز پیش هايارزش و هنجارها انتقال و ایجادب(  دانش؛ تولید و انتقال

 . آن مناسب

سته  افراد به مختیف هايتخصص و هاومهارع آموزش به معطوف فوق کارکردهاي از نخست د

 و شده منتقل دی ر نسل به نسیی از باید میراث این. است بشر عیمی و دانشی میراث انتقال و جامعه

شت یا شتر تولید و زایندگی هايزمینه آن انبا شیدن عمل جامعه. سازد فراهم را دانش بی  چنین به پو

شش نیازمند کارکردي صییی پو سب تح صی و عمومی هايآموزش کردن فراگیر و منا ص ست تخ . ا

 کارکردي چنین تحقق مبناي و پایه عنوان به آن کمی توسعه و پرورش و آموزش که پیداست ناگفته

ست ايوحرفه فنی آموزش یا عالی آموزش توسط سته این منظر از .ا شی نظام کارکردهاح از د  به آموز

ساسی ايمولفه عنوان  درجه در مختیف سطوح در آموزش که چرا استح مطرح اقتصادي رشد براي ا

 کشورهاي میان در. شودمی موجب را اقتصادي توسعه و رشد براي الزم هاين رش و هامهارع اول

ست مطرح بارزي نمونه عنوان به ژاپن جهانح صنعتی ستفاده با که ا سته تربیت و تعییم از ا ست توان  ا

 ژاپن. کند ایجاد را تحول و تغییر میزان باالترین خود فنی و اقتصوووادي و اجتماعی سووواختارهاي در

 نكرده تجربه را طوالنی وتجربه تهش فرایند شوودن صوونعتی زمینه در اروپایی کشووورهاي برخهف



     197و ...     و تأثور آن بر دگرگونی ساخت سواسی رشي و توسعه آموزش عالی

 عمومی دانشوو اه یك عنوان به جهان از اسووتفاده خود آموزشووی نظام ناگهانی توسووعه با بیكه. اسووت

 عامل را آموزش هفدهم قرن از پس کشووور این. یابد دسووت صوونعتی رشوود از درجه این به توانسووت

سی سا شد ا صادي ر شوري که حالی در. داد قرار خود اقت ستان مانند ک  صنعتی از مراحیی از بعد ان ی

 (.62: 1379 ازکیاح) است کرده توجه امر این به شدن

 طریق از مسووتقیم طوره ب عالی آموزش که اندداده نشووان نیز مرتبط مطالعاع و تجربی شووواهد

صهح شد به کارح نیروي تولیدي هايظرفیت و هامهارع ا  دلیل همین به. کندمی کمك میی درآمد ر

 همان) دارد توسعه در ايکننده تعیین نقش کرده تحصیل و متخصص انسانی نیروي که شودمی گفته

 مادي منابع با قیاس در انسووانی منابع برجسووته نقش برشوومردن ضوومن «هاریبسووون» لذا(. 63 منبعح

 آن از و دهد رشد را مردمش دانش و مهارتها نتواند که کشوري استح واضح: گویدمی توسعه درفرایند

 توداروح) بخشد توسعه را دی ري چیز هیچ نیست قادر کندح برداري بهره موثري نحو به میی اقتصاد در

1385 :473.)  

 سطح در آموزش کردن فراگیر و تعمیم تنها افزود باید نخستح دسته کارکردهاي خصوص در اما

صص تربیت آموزيح مهارع همچون کارکردهایی تواندنمی جامعه صاً کارآمد متخ صو  فرد ترتیب وخ

 هر در آموزش کارکردهاي از نوع این تحقق در بیكه. سووازد عمیی را وخهق دانشوومند یا دانش مولد

 به توجه بنابراین. شوووود توجه نیز یادگیري و آموزش کیفیت به باید کمی گسوووترش درکنار جامعه

 تعبیه و تعمیم و پایدار و درونی ان یزش ایجاد وان یزشح فرصوووت همچون آموزشوووی هايشووواخص

 مدارح پاسخ نه و مدار پرسش آموزش انتقاديح آموزش به توجه با یادگیريح درفرآیند ابزاري هايارزش

 از آموزش در اقتدارگرا نه و جو مشوووارکت مدیریتی نظام و فردي و رقابتی نه و مشوووارکتی یادگیري

 مهارع به منجر تواندمی آموزشوووی نظام این ونه ونهایتاً. اسوووت کیفیت با وآموزش یادگیري الزاماع

 .باشد جامعه براي توسعه با متناسب خروجی عرضه و مناسب آموزي

 با متناسووب شووخصوویتی نظام ایجاد و تعبیه به معطوف آموزشووی نظام کارکردهاي از دوم دسووته

سعه ست تو سعه نیاز پیش شناختی ساختارهاي و ذهنی هايان اره هنجارهاح هاحارزش آن در که ا  تو

 از را افراد که کوشدمی تنها نه رسمی آموزش پس. آمد خواهد وجود به جامعه افراد در آموزش توسط

 و اجتماعی سیاسیح تحول عامل چون که بدهد را توانایی این آنان به و سازد مندبهره مهارع و دانش

 هاییخواسووته و تفكراع هاحواندیشووه ارزشووها حال عین در بیكه کنند عمل خود جامعه در اقتصووادي

 (.475 همانح) باشد داشته کشور توسعه این براي را منافع بیشترین است ممكن که آوردمی بوجود

 متذکر و داده را بحرانها برخی از خبر حوزه این اندیشووومندان از برخی ن اهی چنین درکنار البته
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ست ممكن که شوندمی سعه با ا شها وتعمیق تو سعه نیاز پیش وعقاید ارز سل با تو  و آموزش به تو

ساع س سته از انبوهی با یكباره به عالیح آموزش مو شی که شویم مواجه فزاینده توقعاع و هاخوا  از نا

 نهادهاي توسط ضرباع و چالشها این باید ولی. است بوده امر این به بیشتر اقتصادي منابع اختصاص

 لمكوح) نشود متوقف عالی آموزش تقویت آنح از هراس با و شده جذب سیاسی ضد نیروهاي و مناسب

1367 :5.) 

 باید جدید آموزشوووی نظام که کندمی مطرح اخهقی آموزشوووی مبحث درذیل «دورکیم امیل»

 تفكیك کار تقسوویم نیاز مورد عمییح اسووتقهل به و کند منتقل را رفتاريح قواعد و دنیوي هايارزش

 به مختیف نظرانصووواحب دید از بحث مورد هايارزش(. 63: 1363 گیدنزح) دهد بروز اجازه شووودهح

 :دانندمی ذیل موارد را آنها برخی بطوریكه. است شده مطرح متفاوع صورع

 نابرابري کاهش همراه به آن تامین که وامنیت مسكن بهداشتح غذاح متضمن که مرفه زندگی. 1

 .است توسعه براي کافی نه و الزم شرایط جزء

ساس نفسح عزع افزایش قالب در که نفس به اعتماد. 2 صیتح خودگرایی اح  احترام و مقام شخ

 .شودمی سازي مفهوم

سی آزادي اینجا در آزادي از منظور بندگیح قید از آزادي یا انتخاب توانایی. 3  ایدئولوژیك یا سیا

 بدبختیح و جهل اجتماعیح قیود کننده خودبی انه از مادي تن ناهاي از رهایی آن از منظور بیكه نیست

 امكان انسان به مادي رفاه که گفت توانمی بنابراین. است جزمی باورهاي و نهادها و دی ر انسانهاي

 یا و کند دریافت بیشووتري خدماع و کاالها باشوودح داشووته را بیشووتري فراغت اوقاع بتواند تا دهدمی

 توداروح) کند اختیار معنوي زندگی و گذاشووته کناري به را مادي هاي خواسووته داراییح عین در اینكه

1385 :138 - 136.) 

شاره آنها به ظران صاحبن که هاییارزش دی ر از شته ا شارکت اندحدا ستح پذیري م شارکت ا  م

سیدن براي ابزاري عنوان به دی ر سوي از و بوده هدف یك خوبی به مردمی سعه به ر سوب تو  مح

 (.25: 1375 کنییح مك و گریفین) شودمی

 در اخهق کارایی عقهنیتح چون دی ري هايارزش و ذهنی ان ارهاي به مضوووامین این درکنار

 توسووییح) پذیري مسووووولیت پذیريح ریسووك اسووتقهلح و خوداتكایی قدرعح توزیع مردمح به خدمت

 تمرکززداییح و پذیري مشارکت فرهن یح تكثرگرایی تهشح و جدیت تقدیرگراییح عدم(. 265: 1374

 درکنار(. 37: 1376 بیرح) وفردي متثكر هاي هویت به توجه با سووواالري مردم شوووهرونديح آموزش

 توسووعهح نیاز پیش هايارزش عنوان به آنها برشوومردن ضوومن که خوریمبرمی آن امثال و میی هویت



     199و ...     و تأثور آن بر دگرگونی ساخت سواسی رشي و توسعه آموزش عالی

 .کرد یاد آنها از نیز یافته توسعه جامعه هايمعرف و هاشاخص عنوان به توانمی

 تحقق صووورع در که عالی آموزش کارکردهاي از دوم دسووته به مربوط مباحث از بنديجمع در

سعه جامعه به منجر شورماح در که معتقدند حوزه این نظرانب صاح غالب شدح خواهد یافته تو  نظام ک

 موثر نهادهاي ازمهمترین یكی عنوان به خود درحد دانش اهی دوره تا ابتدائی دوره از رسمی آموزشی

 نخواهد عقهنی و منطقی آن از پوشوی چشوم و بوده موثر توسوعه فرایند بر تواندمی پذیري جامعه در

سته مهم کارکردهاي بین این در. بود  تكثرگرایی پژوهش همچون عناوینی قالب در توانمی را دوم د

 بنديدسووته مداري پژوهش تمرکززداییح و گرایی مشووارکت انتقاديح و شووهروندي آموزش فرهن ی؛

 .کرد

 درفرایند آنها اعمال مناسووب کارهاي راه کردن پیدا و ایران آموزشووی نظام در موارد این به توجه

 ماندگیعقب شوم حیقه از رفت برون براي عامیی مدع دراز در تواندمی آکادمیكح و ايمدرسه آموزش

 .باشد دی ر سوي از انسانی و اقتصادي اجتماعیح سیاسیح توسعه به دستیابی و یكسو از

سته سان بدین سته کارکردهاي مجموع از کیی بنديد سعه نظر به که دوم و اول د . ج درفرایندتو

 باشدح کارساز تواندمی عالی آموزش مراکز بخصوص و آموزشی موسساع و آموزش طریق از ایران. ا

 تكثرگرایی وانتقاديح شوهروندي آموزش تمرکززداییح و گرایی فرصوتهاح مشوارکت برابري :از عبارتند

 عنوان به توانمی حال عین در را هاسووازه این. تحصووییی فراگیر پوشووش مداريح پژوهش فرهن یح

 معرفهایی. کرد قیمداد عالی آموزش و وپرورش آموزش بخش در توسعه اصیی شاخصهاي یا هامعرف

 .کندمی پیدا افزایش یافته توسعه جامعه به نیل امكان آنها تحقیق با که

 الملليبين سطح در عالي آموزش هايرسالت تحول. 1 - 2

 حاضر عصر در اجتماعی اقتصاديح توسعة در انسانی منابع عامل کییدي و روزافزون نقش به توجه با

 قرن براي عالی آموزش هايرسالت بیستمح قرن پایانی هايدهه بنیادي اجتماعی سیاسیح تحوالع و

. است تحول و بازن ري دست در ح«یونسكو» نظیر المیییبین و عیمی مجامع در مستمر طور به آینده

سالت که المیییبین جدید شرایط هايویژگی برخی شعاعتحت را عالی آموزش هاير  دهدحمی قرار ال

 :از اندعبارع

 است؛ گرفته لقب دانش انفجار عصر حق به که جهانح در پیشرفته فنّاوري و عیم سریع تحول. 1

 در( برسرمایه) سرمایه بر متكی و( کاربر) کار نیروي بر متكی فنّاوري از مدرن فنّاوري تحول. 2

 آینده؛ قرن در( بردانش) دانش بر متكی فنّاوري سمت به گذشته
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یل از المیییبین روابط در عمیق تحوالع. 3 هانی قب جارب و اقتصوووواد شوووودن ج جاد و ت  ای

 و پیشووورفته و صووونعتی کشوووورهاي بین شوووكاف روزافزون افزایش با همراه جدیدح هايبنديقطب

 افتاده؛ عقب کشورهاي

 فرهن ی و فكري تعالی به فرامدرن جامعة توجة و مادي تكاثر و رشووود دوران آمدن سووور به. 4

 .هاانسان

شرح حقوق زیستح محیط حفاظت مشترك مسائل به جهانی جامعة توجة. 5  فقرزداییح جمعیتح ب

شتح تغذیهح سانی هايارزش و فرهنگ بهدا سعة» عنوان تحت امروزه که جهانی و بومی ان  «پایدار تو

 است؛ مطرح المیییبین محافل در

ش اه. 6 شرفته هايآموزش ارائة بر عهوه بایدح دان  ايححرفه مدیران و متخصصان تربیت براي پی

 انسوووانی توسوووعة و عمومی دانش ارتقاء در همه براي آموزش تعمیم و العمرمادام هايآموزش هارائ با

 باشد؛ داشته اساسی نقش

سالت. 7 ش اه ر ست شهروندانی و رهبران تربیت آیندهح جامعة در دان شند قادر که ا  و تحییل با با

 باشند؛ حاکم خویش سرنوشت و مقدراع بر فنّاوريح و عیم کاربردهاي نقد

 عیمی تحییل و ارزیابی با باید جامعهح قشر ترینآگاه عنوان به فرهن ی عیمی جامعة و دانش اه. 8

شنهاد و طراحی در کشورح داخیی وضعیت و المیییبین شرایط منطقی و سب پی  توسعة فرایند ترینمنا

 باشد؛ پیش ام فرهن ی اجتماعیح اقتصاديح

 باشد؛ میی وحدع عامل و پیش ام بشر حقوق و دموکراسی افكارح هآزادان اشاعة در باید دانش اه. 9

 باشد؛ داشته مؤثر نقش جامعه اساسی معضهع و مشكهع حل و شناسایی در باید دانش اه. 10

 برقراري در را جامعه جهانی و المیییبین هايمهارع با افراد تربیت طریق از باید دانشووو اه. 11

 کند؛ راهبري المیییبین شرایط با تطبیق و ارتباط

ش اه. 12 شاع طریق از را جامعه رهبري و هدایت نقش باید دان سیح هايارزش و فرهنگ ها سا  ا

 (.228 ح1376 لشكريح) باشد دارعهده ابتكار و خهقیت تتبعح روحیة پرورش و اجتماعی نظم

 ايران در عالي آموزش هايرسالت. 1 - 3

 در که دالییی به المیییبین و داخیی محیطی شرایط به توجه با عالی آموزش هايرسالت ما کشور در

 را دولت ناپذیر اجتناب کنترل و حمایت و است دولتی عالی آموزش دوش بر عمدتاً شودمی اشاره زیر

 :از اندعبارع عالی آموزش هايرسالت اهم. طیبدمی



     201و ...     و تأثور آن بر دگرگونی ساخت سواسی رشي و توسعه آموزش عالی

 فرهن ی و اجتماعی اقتصاديح توسعه هايبرنامه نیاز مورد انسانی نیروي منابع توسعه و تربیت. 1

صل طبق بر جامعه؛ سی قانون 30 ا سا سهمی جمهوري ا ست؛ دولت عهده بر وظیفه این ا  در البته ا

سهیهع آوردن فراهم» قانون متن ست شده قید «خودکفایی حد سر تا رای ان عالی آموزش ت  که ا

سبی امري ست ن سیر جاي و ا سعة شده پذیرفته هايشاخص به شدن نزدیك اگر. دارد تأمل و تف  تو

سانی – اجتماعی شان موجود تطبیقی هايبررسی دهیمح قرار معیار را ان  یك عنوان به ایران دهدمی ن

شور صیه هنوز گذارح حال در ک سیاري حتی و المیییبین میان ین با زیادي فا شورهاي از ب  حال در ک

 دارد قرار پایین مراتب در ما کشور عالیح آموزش کیفی و کمی هايشاخص نظر از ویژه به دارد؛ رشد

 ؛(16 ح1374 نورشاهیح)

 این عالی؛ آموزش براي اجتماعی تقاضووواي به پاسوووخ ویی و عمومی فرهنگ و دانش ارتقاء. 2

 غیر بخش مشارکت زمینه این در ولی است دولت عهدة بر اساسی قانون 30 اصل طبق بر نیز رسالت

 عالی آموزش صدر در. باشد موثر بسیار تواندمی استح متداول المیییبین سطح در آنچه مشابه دولتیح

 حد در درصووديح 50 سووهم - حاضوور حال در - ایران در اسووهمی آزاد دانشوو اه عمدتاً دولتیح غیر

ست المیییبین هايباالترین سبت این حد از بیش افزایش و ا صل با ن  قرار تعارض در کیفیت حفظ ا

 (.11 ح1374 صالحیح) داشت خواهد

 مناسب عیمی موقعیت کسب و دانش مرزهاي گسترش فنّاوريح و ارتقاء و توسعه به دستیابی. 3

شور شورهاي اکثر تجربیاع المییی؛بین سطح در ک شان مختیط عالی آموزش نظام داراي ک  دهدحمی ن

سعه براي حیاتی و عمده تحقیقاتی هايفعالیت صادي تو شورح عیمی موقعیت حفظ و اقت ست در ک  د

ست دولتی عالی آموزش ضوع این راهبردي اهمیت(. 9 منبعح همان) ا سهمی جمهوري براي مو  در ا

شور تكنولوژیك سطح و عیمی منزلت حفظ و ارتقاء مبرم ضرورع و دانش و عیم زمینه  سطح در ک

 مانع امر این است بدیهی. باشد داشته رسالت این ایفاي به ویژه توجة دولت کندحمی ایجاب المیییبین

ست تحقیقاع زمینة در دولتی غیر بخش فعالیت با مغایر و  کنترل و گذاريسرمایه حالح این با ولی نی

 .است الزامی تحقیقاع امر بر دولت

شارکت. 4 سعة فرایند در مؤثر م صاديح تو سهیل طریق از فرهن ی و اجتماعی اقت  و عیم کاربرد ت

 عنوان تحت امروزه که اقتصادي و اجتماعی معضهع و هابحران مسائلح براي حل راه یافتن فنّاوري؛

شاهیح) «عالی آموزش اجتماعی الزام» ست مطرح( 15 ح1372 نور سالت از یكی باید و ا صیی هاير  ا

 هادانش اه توان افزایش یعنی قبیی هايرسالت به وابسته خود دهدح تشكیل را ایران در عالی آموزش

ساع و س سانی نیروي تربیت در عالی آموزش مؤ صص ان  و فنی عیمیح خدماع ارائة و نیاز مورد متخ
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 .دارد جامعه به پژوهشی

سعه. 5 شر و تو سهمی هايارزش و معارف ن سترش و ا سی ادبیاع و زبان گ  و میی سطح در فار

سالت این المییی؛بین سالت برگیرندة در ر ست ایران در عالی آموزش میی فرا هاير ستقیماً که ا  در م

 بدان دولت توجه و گذاريسرمایه ضرورع و دارد قرار اساسی قانون و اسهمی انقهب اهداف راستاي

 .پیداست روشنی به

 ايران.  ا . ج اجتماعي و سياسي ساخت دگرگوني و عالي آموزش. 2

 انقهب پیروزي از پس هايسوووال در که دهدمی نشوووان عالیح آموزش کمی رشووود به گذرا ن اهی

سهمیح شد این ا شی به ر ش اه کردگان تحصیل شمار افزایش در سریع جه ست انجامیده دان  این. ا

 نیز ایران جمعیتی بافت مجموع در متوسط طبقة کردگان تحصیل جمعیت درصد تا شده باعث جهش

سی تغییراع بروز با تحول این. یابد افزایش سته ظهور و سیا سی هايجنبش و هاگرایش هاحخوا  سیا

ستح همراه جدیدي شترح که ا سی جنبش نام با ح1376 خردادماه از پس خصوص به بی  خواهی دموکرا

 این میان داري معنا تاثیرگذاري رابطه وجود از اينشوووانه تواندمی همراهی این. شوووودمی شوووناخته

 . باشد یكدی ر بر دوعامل

 طبقة گسوووترش به پرورشح و آموزش توسوووعه کنار در عالی آموزش توسوووعه که گفت توانمی 

سط صیل متو سی 70 دهه از ایران جامعه در کرده تح ست انجامیده شم سترش. ا سط طبقة گ  متو

 : باشد داشته همراه به را زیر اجتماعی تبعاع تواندمی کردهح تحصیل

 کرده تحصیل متوسط طبقة مختص اجتماعیح زیست و تفكر نوین شیوة و اجتماعی هايارزش. 1

شد جامعه در ست متفاوع ایران جامعه در سنتی ن اهی با شیوه این. کندمی ر سازي خواهان و ا  و نو

 نوع تا گرفته پوشوواك و مسووكن و شووغل انتخاب نحوة از گوناگونح رفتارهاي و هنجارها در دگرگونی

 . است دی ر نیازهاي و ارزشها حكومتح و دولت با رابطه

سیاري. 2 سط طبقة افراد از ب صیل متو ضع که کرده تح  و هاآموخته و هایافته مطابق را موجود و

 . شوندمی اجتماعی تحول ایجاد و مفاهیم در اندیشی باز خواستار یابندحنمی خود هايخواسته

 اجتماعی مشارکت خواهان گروه این که شودمی موجب کردهح تحصیل متوسط طبقه گسترش. 3

 و هاخواسته میان چالش بروز به امر این. کند طیب قدرعح در تريافزون سهم و شود بیشتري سیاسی

 خواهد ایران جامعه در سیاسی - اجتماعی مسیط گروههاي از برخی با نوین گروه این طیبی مشارکت

 . انجامید
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شتغال زمینة که صورتی در. 4 شودح یافت طبقه این براي موثري ا شارکت همراه به نیاز این ن  م

سیح جویی ضاي به و کرد خواهد طی را آمیزي اعتراض روند سیا سی تحول تقا سا  - اداري نظام در ا

 روند و اخیر هايسووال در بیكاري باالي نرخ وجود زمینه این در. شوود خواهد مبدل کشووور سوویاسووی

 شووغیی دانشوو اه آموخت ان دانش از درصوود 50 براي آینده در اینكه در و آنح رشوود به رو اجتماعی

 . (1358 ادیبیح) باشد داشته پی در را طبقه این آمیزاعتراض هايالعملعكس تواند می بود نخواهد

 و کمی افزایش جمیه از مختیفح عوامل اثر بر که اسوووت اجتماعی بافت تغییر نتیجة هم ی اینها

 به را الذکرفوق سیاسی تحول تواند می بافت تغییر این. است آمده وجود به عالی آموزش بخش کیفی

 . باشد داشته دنبال

 تاریخی تجربیاع اسووواس بر آنح از منبعث هايخواسوووته و ثقل مرکز این تاثیر و حجم افزایش

شته دنبال به را هادگرگونی ايپاره تواندمی موجودح شد دا  ایران مردم متفاوع سیاسی حضور شاید. با

 انتخاباع 1392 و 1380ح 1376 سوووالهاي جمهوريریاسوووت انتخاباع در ح1370 دهة دوم نیمة در

 بافت نسبی تغییر نتایج از یكی نوگرایانح قاطع پیروزي1394 و 1378 سال در اسهمی شوراي مجیس

 . باشد کرده تحصیل متوسط طبقة حضور افزایش و جمعیت

 هايالیه یا و باالیی اقشار از اعم کارمندان تعداد اسهمی جمهوري سیاسی عمر اول سال ده در

صیی بدنه حقیقت در که طبقه این پایینی سی و مدیریتی ا شنا سی اداريح مراکز خدماتی و کار  سیا

 نیروها اعزام و بسیج ضرورع و عراق جنگ در ایران بودن درگیر خاطر به دادندحمی تشكیل را کشور

شته ايمهحظه قابل افزایش هاجبهه به ساسی طور به وضعیت جنگ پایان با که حالی در استح ندا  ا

سازي برنامه اجراي. کرد تغییر شی هايخرابه باز صادي و اجتماعی سازندگی و جنگ از نا شور اقت  ک

 خاطر بدین. بود داخیی کار نیروهاي و خارجی هايسوورمایه و متخصووصووان از گرفتن کمك مسووتیزم

 هسوتیمح خدماتی و صونعتی آموزشویح از اعم حكومتیح هايبوروکراسوی افزون روز گسوترش شواهد

 گذاري سرمایه امنیت نبود خاطر به همچنین و دولت طبقاتی و تحصییدار ماهیت خاطر به که روندي

 . دارد ادامه مختیف هايشكل به امروز به تا خصوصی بخش

 کردح اشاره آنها به جدید متوسط طبقه رشد هايشاخص درخصوص باید که دی ري مهم نكته دو

 با کارکنان تعداد افزایش دی ري و باالتر اجتماعی هايموقعیت جهت در زنان گسوووترده نقش یكی

 . است عالی تحصیهع

شی – فرهن ی مختیف سطوح در نحوي به که نیروهایی یا و دولت ب یران حقوق میان در  آموز

ست اه با ش اهی کردگان تحصیل دارندح سروکار حكومتی د  و مردم آگاهی و اطهعاع افزایش در دان
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صمیم فرآیند در همچنین سایل اجراي و گیريت سی م سبت بارزتري نقش اجتماعی و سیا  سایر به ن

شار و طبقاع سیاري. دارند جامعه اق ساتیدح از ب سندگانح ا سوولین هنرمندانح محققینح نوی  فرهن ی م

 کنندحمی فعالیت خصوصی بخش در یا و انددولت ب یر حقوق اینكه از اعم اداري مختیف هايدست اه

 دالیل به دانشجویان و اساتید از توجهی قابل بخش اسهمی انقهب از پس. دارند روشنفكري سرشت

صفیه مختیف سازي و ت سهمی جمهوري دولت. شدند پاک ش اه بر کنترل جنگ زمان در ا  از را هادان

 اسووهمی جامعه و هادانشوو اه مدرسووینح انجمن مانند دولتح به وابسووته اسووتادي نهادهاي طریق

ش اهیان ساتید با نزدیكی به جنگ از پس ولی کردحمی اعمال دان صان و ا ص شان منديعهقه متخ  ن

شورع با و داد ستقهل از دفاع و آنها از محدود خواهی م ش اه ا  آنان حقوق افزایش همچنین و هادان

 .آورد دست به را آنان رضایت و کرد تهش

شار از یكی سط طبقه هايالیه و اق ستقیم طوره ب که جدید متو صول م ست عالی آموزش مح  ا

 .باشدمی دانشجو قشر

 ایرانح مسائل به عهقمند توسعه شناسانجامعه از و سیاست عیم آمریكایی استاد جیمزبیل نظر از 

شجویان صت و پنجاه دهة سالهاي طی در دان  تغییراع و اجتماعی تحوالع سخن ویان میهدي ش

 این شدن گسترده ایران در دانشجویی جنبش به او توجه دلیل. (1373)بیلح  اندبوده ایران در سیاسی

ستم قرن نیمه در جنبش شورهایی در بی سهح مثل ک صرح فران سیواکیح مكزیكح آمریكاح هیندح م  چك

 .(Bill ،1968) است ایران نیز و جنوبی کره ترکیهح ویتنامح ژاپنح پاکستانح مجارستانح

 1360دهه  از بخصوووص و اسووهمی انقهب از بعد ایران در معتقدیم نیز ما جیمزبیل از تأسووی با

سی شم شد هجري هجري  سی ر صیل افراد تعداد سریع شم  و تاثیراع ایرانی جامعة در کرده تح

 افزایش بعبارتی. دارد و داشووته کشووور این سوویاسووی و اجتماعی شوورایط پیدایش در مهمی پیامدهاي

 جامعه درو فعال شدن جنبش دانشجویی  جدید متوسط طبقه گسترش به منجر کردهح تحصیل جوانان

 .است گردیده ایرانی

شجویاند سیس زمان از ایرانی ان ش اه تا شیب و فراز در همواره دان سی هاين شور سیا شرو ک  پی

سباع در نیز انقهب از پس و بودند شته اثرگذار و کننده تعیین نقشی کشور سیاسی منا  جمعیت. انددا

 تاثیر تحت را روند این اندتوانسته خوبی به دانشجویان میان از اخیر هايسال در ویژه به کشور جوان

 با سوووازنده تعامل و آن ثباع و دوام در چه و اسوووهمی جمهوري گیريشوووكل در چه. دهند قرار

 مختیف هايدولت در فعالیت و اثرگذاري این. اندشوووده ظاهر موثر بسووویار گروه این آن گردانندگان

شته ادامه تاکنون ست هايپایه از یكی واقع در و دا شور در سیا ست بوده ک شته آن از. ا  جنبش گذ
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 حساسح مقاطع در ویژه به سیاسی هايجریان به دادن شكل در اخیر هايسال تحوالع در دانشجویی

 نقش آن از پس چه و اصوووهحاع دوران در چه بنابراین حگذاشوووته نمایش به را خود اثرگذاري بارها

 ویژگی هادوران این تمامی در. اسووت بوده توجه قابل همواره دانشووجویی جنبش تاثیر و دانشووجویان

شجویی ش اهی هايچارچوب در فعالیت و جنبش بودن دان صیت از دان  جنبش این ثابت تقریبا هايخ

 .است یافته تغییر ناچار به مختیف هايبرهه در فعالیت هايروش و هاشیوه اما بوده

 در توانمی را ایران در اسوووهمی انقهب پیروزي از پس دانشوووجویی جنبش تحوالع کیی بطور

 و مشخص بطور و اسهمی خواهی عدالت لیبرالیستیح گراییحاسهم مسیط و غالب گفتمان سه قالب

 خواهی عدالت و اصووهحاع دوره سووازندگیح دوره مقاومتح دوره فرهن یح انقهب دوره پنج در خاص

 پیوسووته که دانشووجویی حرکتهاي اسووهمیح انقهب پیروزي از پس. کرد تبیین و بررسووی اسووهمی

 از بعد حاکمیت و موجود نظم حامی نیروي به داشوووتندح قرار موجود نظم مقابل در معترض بصوووورع

 دانش اهها متن در حاکمیت حامی هايگروه به اسهمی انجمنهاي یعنی شدند؛ تبدیل اسهمی انقهب

 همین بر سووالها آن در وحدع تحكیم دفتر عمیكرد که چنان شوودندح تبدیل دانشوو اهی حرکتهاي و

ساس شكل این عمیكرد اما. بود ا شجویی ت  دهه آغازین سالهاي از. یافت تغییر 70 دهه ابتداي در دان

صیه اولیه حالت آن از وحدع تحكیم دفتر 70 صورع بتدریج و گرفت فا  پیدا جیوه منتقد نیروي یك ب

 از جدیدي نسوول ورود با را خود ایدئولوژیك اندیشووه سووروشح چون افرادي افكار تأثیر تحت و کرد

شجویان شت نظر تجدید به دان  کردح پیدا بروز 76 سال از که بود جدیدي حرکت آغاز نقطه این. گذا

 از ايویژه حوزه در سوویاسووی اعتراض شووكل به بیكه چریكی شووكل به نه دی ر دانشووجویی حرکت

 انجام خود گذشته مشی در اساسی نظري تجدید 80 دهه آغازین سالهاي در و گرفت قرار رادیكالیسم

 .کرد ظهور و بروز اسهمی خواهی عدالت گفتمان قالب در و داد

 فرهنگي انقالب دوره در دانشجويي جنبش تحوالت .2 - 1

 در وحدع تحكیم دفتر خصوصا) دانشجویان اسهمی انجمنهاي و عام حالت در کشور دانشجویی بدنه

 تحقق براي مغتنم و طهیی فرصوووتی را ایران در اسوووهمی انقهب پیروزي خاص بطور( آن رأس

 طی دلیل همین به و کردند ارزیابی آن گراياسهم جریان و دانشجویی جنبش ساله ده چند آرمانهاي

 تحمیل با مصادف اتفاقا که( 1359 - 1361) فرهن ی انقهب سالهاي خصوصا انقهبح از بعد سالهاي

 داخل در مارکسوویسووتی گروههاي توسووط طیبانه تجزیه داخیی هايجنگ و عراق سوووي از جنگ

شجویی جنبش گرددحمی سهمی نظام و انقهب آرمانهاي خدمت در تا داندمی خویش وظیفه دان  قرار ا
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 انقهب پاسداران سپاه نظیر انقهب؛ نهادهاي تشكیل اولیه هايهسته که است جهت همین به. گیرد

 در کامه دانشووجویی جنبش و کندمی یارگیري دانشووجویان میان از...  و سووازندگی جهاد اسووهمیح

 را خود توان تمام دانشوووجویی جنبش دی ر عبارع به. اسوووت انقهب از برآمده نهادهاي این خدمت

 در. نمایدمی آن تاریخی ماندگیعقب بر غیبه یا رشوود و سووازندگی و اسووهمی انقهب حفظ مصووروف

شجویی جنبش سالها این طول سهم گفتمان قالب در دان  طیبح عدالت خواهح آرمان انقهبیح گرایی؛ا

 اغنیاءح عییه جنگ در فقرا یاور جهانیح اسهمی جنبشهاي طرفدار داريسرمایه مخالف ستیزح استكبار

 .(42 - 49 :1387 مطیبیح) است خواه سیاسی اسهم و طیب استقهل

شجویی جنبش دوره این در سی حاکمیت از مطیق حمایت به دان صطهح به و پرداخته سیا  خود ا

ست امامی خط ست در عدالت به که ا ستكبار با مبارزه و داخیی سیا سم) جهانی ا  رهبري به( امپریالی

 توسط 1358 آبان 13 در آمریكا جاسوسی النه تسخیر در که داشته تأکید خارجی سیاست در آمریكا

 .کندمی نمایان را خود امام خط پیرو دانشجویان

 مقاومت دوره در دانشجويي جنبش تحوالت .2 - 2

 در پزشكی و مهندسی - فنی دانشجویان حضور و جن ی نیازهاي به اهتمام جنگح سالهاي طول در

شها از دفاع جنگح ساع و شهدا خون به احترام و ارز شی شده دارجریحه احسا  پی هاي شهادع از نا

ضاي بر هاح جبهه در درپی ش اه و جامعه ف سی گرایش. بود حاکم دان سیط سیا ش اه در م  انجمن دان

سهمی سط از هرچند. بود ا سی هايمرزبندي و بندي جناح جنگ اوا  در که ايگونه به آمد بوجود سیا

 جامعه در انشوووعابی سووورانجام و انجامید آنها لفظی برخوردهاي به آشوووكارا سوووومح مجیس انتخاباع

 این طی در. شوودند موسوووم راسووت و چپ مذهبی جناح دو به پس آن از که گرفت صووورع روحانیت

 جناح لیست از و است سیاسی چپ جناح سمت به گرایششان دانشجویان اسهمی انجمنهاي دوران

 از بودندح نیز اقییت در که انجمنها این اعضووواي از برخی اینكه دلیل به و کردند حمایت اعهم چپ

سهمی انجمن از کردندمی حمایت مقابل جریان لیست ش اه در اما. گردیدند خارج ا  جنگ پایان تا دان

 مسیط داشتند مذهبی چپ به تمایل که اسهمی انجمنهاي فقط و شدنمی دیده چندان گرایش دو این

 .(139 :1381 بشیریهح) بودند

سهم گفتمان قالب در هم دوران این در ستكبار با مبارزه نظیر هاییواژه کیید بر گرایی ا  جهانیح ا

 مصووادره عدالت بهتر هرچه برقراري براي دولتی متمرکز اقتصوواد طرفدار و دارد تأکید محوري عدالت

یانح و دهقانان درمیان توزیع براي بزرگ ونیمه بزرگ زمینداران زمینهاي  مدارس مخالف روسوووتائ
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صیح صو سهمی آزادیبخش سازمانهاي از حمایت و تحمییی صیح مخالف و هاجبهه طرفدار خ  در ا

 .است دی ر سوي از آمریكایی اسهم درمقابل محمدي ناب اسهم از حمایت و است جهان

 سازندگي دوره در دانشجويي جنبش تحوالت .2 - 3

 تثبیت دوران و گذار و رکود متفاوع دوره دو شوواهد سووازندگی دوران در خمینی امام ازرحیت پس

شجویی درجنبش خواهیآزادي ستیم دان صیه در وگذار رکود دوران در. ه  شاهد 68 - 73 سالهاي فا

...  و لیبرالی ارزشووهاي گسووترش زدگیح سوویاسووت خواهیحآزادي به خواهیعدالت شووعارهاي تغییر

شیمحمی سهم گفتمان قالب در هنوز ولی با شمنی گراییا  مظیوم مردم از حمایت و آمریكا با ستیز و د

سطین شته ادامه فی صیه در اینكه تا دا  تثبیت دوران به را خود جاي رکورد دوران 73 - 76 سالهاي فا

 از. نمایدمی ظهور و بروز جمهوريریاسوووت براي خاتمی محمد انتخاب در که دهدمی خواهیآزادي

كاع لب ن یل دوران دراین توجه جا هاي به جنبش این رهبران عنوان به وحدع تحكیم دفتر م  بازی

سمی سی ر شارکت و سیا سی حزب شبه یك عنوان به قدرع بازي در م ست سیا  درتاریخ کمتر که ا

 .دارد سابقه دانشجویی هايجنبش

 اصالحات دردوره دانشجويي جنبش تحوالت .2 - 4

 عرصووة در مهمی دوران باید داشووتح ادامه 1384 تا و شوود آغاز 1376 از که راح چهارم دورة تردیدبی

 از نظر صرف خردادح دوم پیدایش در. دانست انتخاباعح در ویژه به دانشجوییح جنبش سیاسی فعالیت

 و سیاسی شرایط. نمود انكار را دانشجویی جنبش مؤثر سهم تواننمی آنح گیريشكل مبانی چ ون ی

سته و توقعاع گیري اوج جنگح از پس اجتماعی صادي هايخوا سی و اقت  را شرایطی...  و مردم سیا

 حضور و جمهوريریاست دوره هفتمین انتخاباع در تصادفی فرصت یك پیدایش با که ساخت فراهم

 فعال حضووور. داد قرار تأثیر تحت شوودع به را کشووور سوویاسووی فضوواي انتخاباعح در مردم گسووترده

شجویان سی هايعرصه در جوانان و دان شجویی و سیا  و هاسخنرانی در آنان گسترده مشارکت و دان

 ايگونه به دادح دانشجویی جنبش به خاصی خودنمایی و جیوه دانشجویی نشریاع انتشار و سمینارها

شریه 260 حدود 1377 سال در که شجویی ن ش اه در دان سر هايدان شور سرا شر ک  شدندمی منت

 تأمین و دانشجویی نیازهاي به پاسخ در اصهحاع دولت هايناکامی با اگرچه(. 142: 1378 مرتجیح)

سط از نیازهاح این شت دوره اوا ست ساله ه شجویان شوق و شور خاتمیح جمهوريریا  تكثر به دان

سی سو این ولی یافتح کاهش سیا شكل شدن کم به گاه هیچ یهم شجویی هايت شد منجر دان  به. ن

 بین که وحدتی از شووودیمح ترنزدیك دوره این در جمهوريریاسوووت دوم دوره پایان به هرچه عهوهح
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 و نبود خبري داشتح وجود ووو گرفتندمی قرار چپ جناح در اغیب که ووو دانشجویی هايتشكل ايپاره

 تا یافت تقییل شوودع به مخالفح دانشووجویی هايگروه گرفتن قوع با هاتشووكل این تازي یكه حتی

 . آمدنمی چشم به دانشجویی هايگروه از زیادي فعالیت دی رح که حدي

 هايفعالیت از طیباصوووهح جریان گیريبهره اوج دوران توانمی را 1384 تا 1376 هايسوووال

شنج به و سیاسی مختیف احزاب براي دانشجویان از «سازي نظام پیاده» طرح. دانست دانشجویی  ت

شیدن ش اه ک سی غوغاي هر پی از هادان صیی هايبرنامه از سیا سفانه و بود سالیان این ا  جنبش متأ

 دانشوو اه کوي حادثه. نهاد تأیید مهر فرایند این بر گذشووته تیخ حوادث فراموشووی با نیز دانشووجویی

ش اه به چنینی این ن اهی معیول آن از پس جاري حوادث و 1378 سال در تهران شجو و دان . بود دان

 سوورخوردگی بیان ر ح1379 و 1378 هايسووال از پس دانشووجویی هايفعالیت بر حاکم رکود هرچند

 اصیی هايریشه رسدمی نظر به استح مختیف هايگروه و احزاب و سیاسی هايفعالیت از دانشجویان

شته حوادث ش اه در همچنان گذ ست مانده باقی هادان شاندن تعطییی به براي تهش. ا ش اه ک  هاحدان

 هم ی...  و هادانش اه جو زدن برهم سیاسیح گرایش هر توسط واقعی یا تصنعی هايدرگیري ایجاد

 جنبش سیاسیح معادالع در نمایی قدرع براي دی ر بار کوشدمی که است پنهان جریانی دهندة نشان

: 1394دارابیح) کند هزینه خود منافع و اهداف براي کاذبح هاينمودن قطبی دو لواي در راح دانشجویی

327 .) 

 فشار نیازمند شانحسیاسی هايزنیچانه براي سیاسیح جریاناع از بعضی ح1376 خرداد دوم از پس

و اجتماعی پای اه نداشتن دلیل به و بودند پایین از . کردند خود تاز و تاخت محل را دانش اه مردمیح و

 کنند؛می دنبال شدع به سیاسی جریاناع از بعضی را احزاب ابزار به دانش اه تبدیل راهبرد ما کشور در

سی خمودگی و عیمی رکود جز اينتیجه راهبرد این هرچند ش اه سیا شته هادان ست ندا  نخواهد و ا

 .داشت

ست آن واقعیت شابهت که دورهح این در وحدع تحكیم دفتر که ا  هايسال در اول دورة با هاییم

شتح انقهب آغازین صهحاع جریان با رأیی هم و همفكري همراهیح در دا شین مانند ا  سازيرأي ما

 گفتمان اشووواعة و سووویاسوووی رقیبان طیبیدن مبارزه به براي که میزگردهایی اعظم بخش. کرد کار

 دفتر گستردة تشكیهتی کار و ریزيبرنامه مرهون شد برگزار کشور سراسر و هادانش اه در اصهحاع

ست نزدیك ظفر صبر اندکی». بود تحكیم  در وطنانهم به خطاب وحدع تحكیم انتخاباتی شعار «ا

 همانا شوود دوره این در تحكیم دفتر آشوویل پاشوونة آنچه اما. بود جمهوريریاسووت و مجیس شوووراهاح

سم ست و گريافراطی و رادیكالی صارطیبی عامل دو. بود مفرط زدگیسیا  همراه خواهیتمامیت و انح



     209و ...     و تأثور آن بر دگرگونی ساخت سواسی رشي و توسعه آموزش عالی

 مداراح رفاقتح رقابتح» پذیرش آن ویژگی ترینبزرگ که دانشوووجویی تشوووكل براي رأي اسوووتبداد

 داشوووتن خواهان تحكیم نام جویاي جوانان که هن امی ویژه به بود؛ خهص تیر اسوووت «همكاري

 و کاريپراکنده دچار جوانح را دانشووجویی جنبش» خرداد دوم پردازنظریه و شوودند قدرع در سووهمی

 فرا را تحكیم دفتر پیكرة تمام انفعال و سرخوردگی کرد معرفی «اجتماعی هايجنبش سایر رويدنباله

 رویكرد و سووكوالر گفتمان بدتر همه از و انزواطیبیح انشووعابح در انشووعاب که بود پس این از. گرفت

 از پس تحكیم دفتر محوریت با دانشووجویی جنبش و دربرگرفت را تحكیم از ايالیه نظام با مخالفت

 (. 245: 1379 تمدنح و زاده رفیع) رسید رسیدمی نباید که اينقطه به تهش قرن ربع

 گرددبرمی ح1365 سال به یعنی ح1376 خرداد دوم از قبل هايسال به جدایی و انشعاب اولین البته

شكیی که سهمی جامعه» عنوان با ت شجویان ا شكل این و گرفت شكل «دان سی گرایش با ت  به سیا

. کرد فعالیت رهبري و امام خط پیروان جبهة در هاسوووال و گردید میحق راسوووت جریان مجموعة

سیج» 1371 سال در آن از پس شجویی ب شكل به نیز «دان شجویی ت شكل این. شد افزوده دان  به ت

 در دی ري انشوووعاب 1377 سوووال. گذارد وجود عرصوووة به پا فراجناحی ن رش با که بود آن دنبال

شكل شجویی هايت سهمی هايانجمن اتحادیه» را خود نام که داد روي دان شجویان ا ستقل دان   «م

 (.329: 1394 دارابیح) گذاشت

 اسهمی هايانجمن از تعدادي 1380 سال در و نشد ختم اینجا به وحدع تحكیم دفتر در انشقاق

 قالب در نه انشعاب بار این البته. کردند برگزار انتخاباتی گیهنح دانش اه در نشستی طی دانشجویانح

 نیروهاي جزء اکثراً که شد معروف «وحدع تحكیم دفتر شیراز طیف» نام به بیكه جدیدح اتحادیة یك

 تبریزح شوویرازح» هايدانشوو اه نشووسووت این در کنندهشوورکت هايدانشوو اه از. بودند دفتر این مذهبی

شهدح مازندرانح گیهنح  جای اه در که دفاترح ماندة باقی مقابلح در. بودند «شاهرود صنعتی و قزوین م

ستی طی بودندح اکثریت ش ش اه در ن  عهمه طیف» به و کردند برگزار انتخاباع طباطبائیح عهمه دان

 دو به طیبحاصووهح جریان به وابسووت ی با تحكیمح عهمه طیف. شوودند معروف «وحدع تحكیم دفتر

 جدایی از بعد که) بودن «مذهبی» هاسنّتی اصیی صبغة که شد تقسیم «مدرن» و «سنّتی» فراکسیون

سیون صبغة و( بودند گرفته قرار اقییت در شیرازح طیف شتر مدرن فراک سم» به گرایش بی   «سكوالری

 دفتر به دانشووجویی جنبش در هاانشووعاب این البته(. 1386 آشووتیانیح میك ؛1383 الیهیح نعمت) بود

شجویی خواهعدالت جنبش» 1382 - 1381 هايسال در مثهً شود؛نمی محدود تحكیم  دل از «دان

 به نسبت تررادیكال حدودي تا و چپ هايروش به عمل آنح تمایز وجه که شد زاده دانشجویی بسیج

 براي اصووویح گزینة انتخاب در اختهف خاطر به ح1384 سوووال در و اسوووت؛ دانشوووجویی بسووویج
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ست ست ی جمهوريحریا سهمی جامعة اتحادیة در اختهف و دود شجویان ا : 1394 دارابیح) داد رخ دان

333.) 

 اسالمي خواهيعدالت دوره در دانشجويي جنبش تحوالت. 2 - 5

شجوییح خواهعدالت هايجریان سی 70 دهه اواخر از تدریج به دان  آن جمیه از که گرفتند شكل شم

 انقهب رهبر و خمینی امام خط از پیروي تشووكل این. اسووت «دانشووجویی خواهعدالت جنبش»

سهمی شت و ا صول به بازگ سهمی انقهب ا ستور در را ا ست داده قرار خود کار د  رویكردهاي از. ا

 اقتصووواديح و اداري فسوووادهاي فقرح همچون مسوووائیی در مسووووولین از مطالبه جنبش این اصووویی

ستی هايحرکت شدمی...  و ضدامپریالی سهمی جمهوري که بود این هاگروه این افق. با سیر از ا  م

صیی ست و شده خارج اشا ستی که هاییجهت بای سهمی جمهوري بای  تدوین برود آن سمت به ا

 .گردد

 70 دهه انتهاي هايسال در. دادندمی ادامه هم از منفك هايفعالیت به همچنان هامجموعه این

 پررنگ عدالت مسووویه صووورع به مشووخصوواً بودح انقهب به بازگشووت مسووویه که هاگروه این دغدغه

 انقهب معظم رهبر صریح و جدي تأکیداع. شدمی پی یري مختیف هايحیقه در هاحرکت و شودمی

. فسواد و فقر به مسوووالن توجهیبی بر تأکیداع ازجمیه. شود شوروع 70 دهه اوایل از عدالت درمورد

 انقهب معظم رهبر پیام. کنند عمل ترمنسوووجم که گرفتند تصووومیم هاگروه این که بود آن از پس

سهمی شجویی جنبش به خطاب 81 / 8 / 6 در ا  خواهعدالت جنبش گیريشكل در عطفی نقطه دان

 جهت و کرده ساماندهی جریان صورع به را شانفعالیتهاي گرفتند تصمیم هاگروه این آن از پس. بود

 :کرد پیدا ادامه کار کیی استراتژي با آن از پس. دهند تشكیل مرکزي هسته هایشانفعالیت هماهن ی

 فكري هايحیقه .1

 فرهن ی توزیع. 2

 هنرمندان و متفكر قالب در انقهبح جبهه .3

 نشریه تولید و هاهمایش برگزاري .4

 .مختیف جاهاي در عدالت مطالبه قالب در هاییحرکت .5

سهمی خواهیعدالت گفتمان ظهور و بروز شان ا ستی گفتمان که داد ن  ایران جامعه بدنه از لیبرالی

 از که کشوویده نقد به را ایران سوویاسووی نظام از خصوووصوویاتی و مواضووع و مانده غافل آن مطالباع و

 گفتمان دور چندان نه سالیان در و شده محسوب دانشجویی هايجنبش ايشالوده مواضع و هاخصیت



     211و ...     و تأثور آن بر دگرگونی ساخت سواسی رشي و توسعه آموزش عالی

 با مبارزه جهانیح داريسوورمایه با مبارزه فیسووطینح مردم از حمایت ازجمیه اسووت بوده آنها خود غالب

به یك مداخهع كا جان باع در رو این از ضوووعیفح جوامع در آمری خا  محمود از 1388 و 1384 انت

 امام گفتمان کردن زنده و استكبارستیزي و داخیی سیاست در خواهیعدالت بر تأکید با که نژاداحمدي

 .کردند اعهم را خود حمایت بودح گذاشته صحنه به پا خارجی سیاست در خمینی

 خود تاریخ از دی ري عرصه وارد دانشجویی جنبش نژادحاحمدي پیروزي و 1384 سال انتخاباع با

 خود ایده این نمود سعی و شد کشور اجرایی میدان وارد خواهیعدالت شعار با نژادحاحمدي دولت. شد

شتر چه هر را شكل از برخی. کند عمییاتی بی شجویی هايت  نژاداحمدي خواهیعدالت از حمایت به دان

 از دوره این اصوویی ویژگی. داشووتند مخالفت دولت عمیكرد و اقداماع با ابتدا از نیز برخی و پرداختند

شجویی جنبش شكل برخی جذب توانمی را دان شجویی هايت سط دان شخاص و هاگروه احزابح تو  ا

ست مختیف شجویان تا نمودند سعی غیردولتی و دولتی مختیف احزاب و هاگروه دوره این در. دان  دان

 جنبش خواهیآرمان و استقهل به که شد باعث امر این و نمایند جذب را مختیف هايتشكل در فعال

شجویی ساع و تجمعاع اغیب دوره این در. شود وارد سن ینی لطماع دان شجویی جی  صورع به دان

 ضربه براي دانشجویان توان از که کردندمی سعی سیاسی گروه یك حامیان و شدمی برگزار سفارشی

 نیز را دی ري هايویژگی دوره این براي ویژگیح این بر عهوه. کنند اسوتفاده رقیب هايگروه به زدن

 :کرد ذکر توانمی

 ح1384 سووال در نهم دولت آمدن کار روي با: دانشووجویی جنبش از بخشووی شوودن دولتیالف( 

 عرصووه وارد مختیف هايوزارتخانه و نهادها در جوان مشوواورین قالب در دانشووجویی بدنه از قسوومتی

 که جهت این از حسن. عیب هم و است حسن هم دانشجویان ورود از نحوه این. شدند کشور اجرایی

ستندمی دانشجویان سیاري توان شنا کشور امور اداره اجرایی روند با نزدیك از ب  تجربه این از و شوند آ

 عرصه به دانشجویان ورود با که است جایی در ماجرا عیب کنند؛ استفاده بتوانند آینده در خود گرانقدر

شاور صورع به چند هر - اجرایی ستقهل - م شجویان از بخشی گريمطالبه و طیبی ا سبت دان  به ن

 .شدند تبدیل دولت عناصر به مرور به دانشجویان و کرد پیدا شدیدي بسیار کاهش دولتح عمیكرد

شجویی جنبش عمیكردب(  سبت دان  موضوعاع سالهح هشت دوره این در: حیاتی موضوعاع به ن

 انتخاباع جمهوريحریاست دهم انتخاباع. شد مطرح کشور در خارجی و داخیی عرصه در مهمی بسیار

شتم مجالس سهمی بیداري نهمح و ه شورهاي از برخی در ا سهمیح ک صادي بحران ا  غربح در اقت

یاردي 3000 اختهس یت و عمیكرد. اسوووت موضووووعاع این از بخشوووی تنها...  و میی  جنبش فعال

 این اغیب مورد در. اسووت فراوانی ضووعف داراي هاسووال این در موضوووعاع این قبال در دانشووجویی
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 نیز اقداماع برخی البته. دهد انجام سازيجریان و اثرگذار اقدام نتوانست دانشجویی جنبش موضوعاع

 از. دانسووت کارآمد و مؤثر بسوویار را آنها در دانشووجویی جنبش توانمی که داشووت وجود دوره این در

 در دانشووجویان تحصوون به توانمی دورهح این در دانشووجویی جنبش سووازي جریان هايمثال جمیه

 روحیه توانسووت بجاح و مناسووب بسوویار تبییغی حرکت این. نمود اشوواره غزه به اعزام براي فرودگاه

 .کند احیاء حدودي تا را دانشجویی آرمانخواهی

 نتيجه

در جمهوري  العاده بخش آموزش عالیدهد که رشووود فوقهاي موجود نشوووان میآمارها و واقعیت

 ح زمینة گسترش طبقة متوسط جدیدایران اجتماعی و سیاسی ساخت اسهمی ایران بواسطه دگرگونی

در جامعه ایران را بیش از پیش فراهم کرده  هاي وابسته به آن را همچون جنبش دانشجوییو جنبش

ستهاهاح نرمو این امر نه تنها بافت اجتماعیح بیكه ارزش سی موجود در ها و گرایشح درخوا سیا هاي 

ساسجامعة ایران را بر  ست. ا ساخته ا سط متحول  صر  طبیعت طبقه متو مرور وقایع مهم تاریخ معا

شان می هاي آموزش عالی را به پایان به ویژه کسانی که دوره «طبقه متوسط جدید»دهد که ایرانح ن

اند . نقش فعال طبقة متوسووط و رسووانندح در ایجاد و هدایت آن وقایع نقشووی اسوواسووی بازي کرده

تحصوویل کردگان طبقة متوسووط در  زروشوونفكران در نهضووت مشووروطیتح جای اه بنیادي برخی ا

سازمان اد 1299سازماندهی کودتاهی  ساسی این طبقهارشمسی و ادارة  شاهح نقش ا به ویژه ) ي رضا

ح نقش تحصیل کردگان طبقة متوسط در جنبش میی شدن گیري جنبش چپنفر ( در شكل 53گروه 

سو و صنعت نفت ستم نووپاتریمونیال پهیوي دوم از یك سی ضت آزادي و مبارزه عییه  ح جبهه مییح نه

 حمترقیانه پهیوي دوم از سوووي دی ر هاي شووبهبرنامه تهش برخی از نخب ان این طبقه در پیشووبرد

هاي نوین فرهن ی ها و گرایشگرایی اسهمی و پدیدآوردن ن رشانقهب حگسترش روشنفكري دینی

و هاي جدید شووعري متجیی شوودند نویسووی و سووبكجدیدي مثل سووینماح تواترح رمان ايکه در هنره

گیري و شكل 1392خرداد  24و  1376هاي دوم خرداد بخصوص نقش بنیادین این طبقه در انتخاباع

طبقة متوسووط » هاي تاریخی روشوونی از حضووور فعال و موثرنمونه جنبش دموکراسووی خواهی و ....

 ایران هستند.  معاصردر تاریخ هاي وابسته به آن همچون جنبش دانشجویی و جنبش «جدید
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