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 امر با دانشجويي سياسي هاي تشكل رابطه بررسي :بودگي _هم با و بودگي _هم دور
 1 سياست

  حامد كيا، رضاييمحمد 
  )25/02/96 ، تاريخ پذيرش15/07/95(تاريخ دريافت 

  
  چكيده

ها را در  هاي دانشجويي است كه آن هدف اين مقاله به دست آوردن تصويري از تشكل
اي از  هاي سياسي دانشجويي قبل از هر چيز شبكه كند. تشكل رابطه با سياست تعريف مي

اند. اما، اين روابط دوستي در  روابط دوستي هستند كه بر اساس اهداف مشترك شكل گرفته
گيرند: اول، در سطح دور هم بودن و بدون دغدغه و هدف  مي دو سطح مورد ارزيابي قرار

مشخصي ادامه دادن؛ دوم، با هم بودن و حول اهداف مشترك گرد هم آمدن. در تحقيق 
هاي سياسي نوعي از دور هم بودن   صورت گرفته، در نظر بسياري از دانشجويان تشكل

هاي سياسي  رف ديگر، سوژهشود. اما، از ط ها ديده نمي هستند چون هدف مشتركي در آن
كنند قادر به تأثيرگذاري و تغيير فضاي اطراف خود هستند.  ها شكل پيدا مي كه در تشكل

 _با همو  بودگي _دور همبنابراين، براي بررسي اين مسئله، ما سعي كرديم با خلق مفاهيم 
ويي را با هاي دانشج دو وضعيتي را تعريف كنيم كه بر اساس آن بتوان رابطه تشكل بودگي

امر سياست باز تعريف كرد. اين تحقيق به شيوه كيفي انجام شده و با دانشجويان فعال و 
گيري آمده است كه  غير فعال مصاحبه و مشاهده ميداني به عمل آمده است. در نتيجه

هاي دانشجويي  مثابه جرياني اثرپذير و اثرگذار، كه در زندگي روزمره تشكل سياست به
شود. بنابراين پاسداري و ادامه اين  باعث به وجود آمدن حس مشترك مي گيرد، صورت مي

  شود. هاي سياسي تعريف مي حس مشترك به شكل آرمان و هدف براي تشكل

 
    كنم. همفكري كردند تشكر و قدرداني ميگيري اين تحقيق بسيار همياري و  دكتر كاظمي كه در تدوين و شكل قايآاز  ١
 ت مدرس، تهرانيدانشگاه ترب يشناس ار گروه جامعهيستادا  rezaeim@modares.ac.ir 

  گذاري فرهنگي در پژوهشكده مطالعات فرهنگي و علوم اجتماعي وزارت علوم و تحقيقات و  دانشجوي دكتري رشته سياست
 kia.erhut@gmail.com مسئول) يسندهاوري (نوفن
 



  1395 ، زمستان4شناسي ايران، دوره هفدهم، شمارة  مجله جامعه
 

٢۶ 
 

بودگي، سياست،  _بودگي، دور هم _هماثرگذاري، اثرپذيري، با  :مفاهيم كليدي
  دانشگاه، دانشجو 

  
  مقدمه

اند به چيستي، كاركرد  هاي سياسي دانشجويي كارهايي كه انجام شده مطالعات تشكل ٔزمينه در
ها بر اين است كه جنبش دانشجويي،  پردازند. تمركز آن هاي مختلف جنبش دانشجويي مي و دوره

و   اي بين آن ها چه رابطه هايي بوده است و يا با عوض شدن دولت ن بعد از انقالب، داراي چه گفتما
 و زاده جمعه امام ؛1389 پور، جاليي ؛1391 محبوبي، و ر قدرت وجود داشته است (محمديساختا
). بنابراين، در زمينه تحقيقات انجام 1388 شيرازي، و كسرايي ؛1388 سجادي، ؛1389 پور، نجات

دست ديده  مثابه يك امر كلي و يك شده اين مسئله مشخص نيست كه: چرا جنبش دانشجويي به
توانيم از كليتي واحد  شده است؟ جايگاه عقايد مختلف در جنبش دانشجويي چيست؟ و آيا اصالً مي

هاي سياسي  گيري فعاليت گي شكلبه اسم جنبش دانشجويي مورد بحث كنيم؟ و يا بايد به چگون
هاي سياسي  ها چيست؟ فعاليت هاي مختلف بپردازيم؟ نوع شناسي اين فعاليت دانشجويان در دوره

دانشجويان با تغييرات فرهنگي و اجتماعي همراه هستند. در نتيجه جايگاه اين موارد در بررسي 
  جنبش دانشجويي چگونه است؟ 

دانشجويي به شكل روايت تاريخي بوده است و در قالب نظريه همچنين، نگاه به تاريخ مبارزات 
كه فعاليت سياسي با سبك زندگي آميخته است و چگونگي سبك  اند. در حالي گفتمان بحث شده

اند. بنابراين، در زمينه ادبيات تحقيق در اين زمينه ما با  زندگي در تحقيقات مورد بررسي قرار نگرفته
غير انتقادي، جنبش _هاي تاريخي عالوه بر تقليل پيدا كردن به ديدگاهاين مسئله روبرو هستيم كه 

دانشجويي يك كليت به ارث رسيده از مبارزات دانشجويي قبل از انقالب است كه، در رابطه با تغيير 
توانند به ما اطالعات كلي و  ها نيز تغيير پيدا كرده است. اين رويكردها تنها مي ها، گفتمان آن دولت

تر،  هايي انتقادي كه از ماهيت جنبش دانشجويي تحليل از موضوع را ارائه دهند بدون اين تاريخي
  تري را بيان كنند.  تر و عميق پديدارشناسانه

گيري  از اين ديدگاه، پرسش اصلي تحقيق اين است كه ماهيت روابط بين دانشجويان در شكل
سياسي تشكل در چه نسبتي با  هاي همچنين، اهداف و آرمان  يك تشكل سياسي چگونه است؟

گرفته در بين اعضاء قرار دارد؟ و در نهايت، با سياست حكومتي چه نسبتي پيدا   روابط شكل
كنند؟ با نزديك شدن به تجربه زيسته دانشجويان فعال سياسي و همچنين دانشجوياني كه در  مي

ها با سياست  گري از رابطه تشكلكنند، ما به دنبال اين هستيم تا شكل دي نمي  ها فعاليت اين تشكل
را مورد بررسي قرار دهيم. به عالوه، به دنبال پاسخ به اين پرسش هستيم كه فارغ از سياست به 
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شود، چه نوع ديگري از سياست را  كه در رابطه با تقسيمات حكومتي تعريف مي معناي سنتي آن
ها در  گونه به هم پيوستن سوژههاي سياسي دانشجويي تعريف كرد؟ چ توان در رابطه با تشكل مي

  شود؟ گيري سياست در روابط روزمره دانشجويي مي هاي سياسي باعث شكل تشكل
  

  چارچوب نظري
گيري [شخصيت] فرد را نه به تنهايي بلكه در رابطه با ديگران در نظر  هگل شرايط شكل

ه فرد به خودآگاهي گيرد. از نظر او هر فردي ابژه شناخت ديگري است و در اين روابط است ك مي
كند كه در جريان به  ). ماركس نيز از به هم پيوستن افرادي صحبت مي111: 1977رسد (هگل،  مي

كنند و در قالب اين حس  رسند و براي خود حس مشترك ايجاد مي هم پيوستن به خودآگاهي مي
رك مورد تقليد ). بنابراين، در اين روابط حس مشت53: 2004، 1شوند (هال مشترك اهداف پيدا مي

گيري اجتماع انساني بر اساس تقليد است و تقليد است كه  گيرد. همچنين، از نظر تارد شكل قرار مي
). اين 1393كيا،   ، همچنين نگاه كنيد به طاهري3: 1903 شود (تارد، گيري اجتماع مي باعث شكل

و آگاهي هستند. آگاهي، ها نيز داراي دو قدرت ميل  گيرد كه آن هايي صورت مي تقليد توسط سوژه
گيرد. بنابراين،  ها در نظر مي گيري گروه عنوان كاركرد شكل را به چيزي است كه ماركس آن  آن

كننده در آن  رو است كه افراد شركت هاي دانشجويي با روابط ميان فردي روبه گيري تشكل شكل
رسند. همچنين،  مي كنند و از موقعيت خود به شناخت و آگاهي هويت گروهي و سياسي كسب مي

هاي دوستي در آن شكل  آرام شبكه ها بر اساس تقليد است، يعني، آرام سازوكار كاركرد اين تشكل
  كنند. ها در آن معنا پيدا مي شوند و آرمان ها ساخته مي كنند، هويت پيدا مي

سياست را گيريم بايد نوع و چگونگي  ها را در رابطه با سياست در نظر مي همچنين، وقتي تشكل
توان ابتدا در حالتي كالن و حكومتي در نظر گرفت كه در آن  مشخص كنيم. سياست را مي

گيرنده و اجراكننده حضور دارند. اما سياست، در بعدي ديگر، در طول زندگي  هاي تصميم دستگاه
). 213: 2005، 2هاي زندگي روزمره جاري است (دلوز دهد؛ سياستي كه در شريان روزمره رخ مي

مثابه يك اراده وارد زندگي  كند و به نيز قدرت را از مفهوم كالن و حكومتي آن خارج مي 3فوكو
شود كه در برابر آن  مثابه قدرت تأثيرگذاري بر رفتار ديگري تعبير مي كند. قدرت به روزمره مي

ذيري و تغيير در گذاري/ اثرپ مثابه ارتباط اثر كند بنابراين، ما سياست را به مقاومت نيز شكل پيدا مي
  ).134: 1980گيريم (نگاه كنيد به فوكو، نظر مي

 
1 Hall 
2 Deleuze 
3 Foucault 
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گيرد و موقعيتي كه بين اين  گذاشتن در نظر مي پذيري و اثر را به معناي توانايي اثر  1دلوز نيز اثر
اثرگذاري و  كند. گذاري مي نام 2شود را تأثير دو يعني موقعيت اثرگذار و موقعيت اثرپذير ايجاد مي

كنند. پس وقتي چيزي ما را تحت تأثير  هايي هستند كه موقعيت تأثير را ايجاد مي نشاثرپذيري ك
اند. اگر از  دهد يعني يك موقعيت اثرگذار و موقعيت اثرپذير با هم تقاطع و برخورد پيدا كرده قرار مي

ياست در گذاري و ايجاد موقعيت تأثير است. اين س مثابه انگيزه اثر اين ديدگاه وارد شويم سياست به
) را شكل 2003شود و سياست تغيير (نگاه كنيد به التور،  روزمره جاري مي بين روابط زندگي 

  دهد.  مي
هاي سياسي دانشجويي مفهوم ايجاد تغيير سياسي، قسمت مهمي از ماهيت وجودي  براي تشكل

رت در سطح هاي قد ها با اهداف سياسي در پيوند با تقسيم ن دهد؛ هرچند كه آ ها را شكل مي آن
شوند. سياست تغيير با ايجاد انگيزه و ميل همراه است. به كار بردن سياست  حكومت شناخته مي

كند تا ميل تغيير را در بين دانشجويان شكل دهد و اين ميل با باال رفتن خودآگاهي  تغيير، سعي مي
دهند و بر  كل ميهاي اجتماعي را ش اي هستند كه هسته سوژه همراه است. ميل و آگاهي دو مؤلفه

خورند. بنابراين، در سياست تغيير مسئله اين است كه چطور  ها به هم پيوند مي اين اساس آن
(موبي  3شود تغيير را به راه انداخت. اين مسئله با انقالب همراه نيست بلكه با رفتن در خالل مي

  ) همراه است.2: 2008، 4برايجنتي 
گيرد؛ يعني  ) در نظر مي7مثابه جريان (همان:  را به تغيير در مفهوم رفتن در خالل، سياست

دهي كرد.  يابي به آن را سامان توان آگاهي نسبت به چيزي را ايجاد كرد و بعد ميل دست چگونه مي
ها تغيير كرده است. تغيير يعني سوژه در حال  هايي مواجه هستيم كه هويت آن وقت ما با سوژه آن

ردن چيزي را دارد كه بر اساس آگاهي ايجاد شده است و اين حاضر ميل به تجربه و به دست آو
اند  هايي كه ميل چيزي را كرده فرايند با ايجاد تغيير در خود و پيرامون همراه است. بنابراين، سوژه

كنند و وقتي در سطح  اي از حس مشترك و دوستي را ايجاد مي خورند شبكه به هم پيوند مي
با شكل گرفتن تشكل، گرفتن اتاق، بودجه و برگزاري مراسم شكل دانشگاه نگاه كنيم اين مسئله 

هاي سياسي دانشجويي را از اين  مثابه تغيير در رابطه با تشكل گيرد. بنابراين، سياست به مي
  توان بررسي كرد.  چارچوب مي

  
  

 
1 Affect 
2 Affection 
3Diavolusion 
4 Mubi Brighenti 
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  روش تحقيق:
ير، دانشكده تحقيق حاضر به شيوه كيفي انجام شده است. حوزه مورد مطالعه سه دانشگاه اميركب

علوم اجتماعي دانشگاه عالمه و دانشكده پزشكي دانشگاه تهران بودند. همچنين، از دانشجويان فعال 
شدند مصاحبه به  تشكل مي 9هاي اسالمي كه بر روي هم  هاي سياسي بسيج و انجمن در تشكل

مصاحبه  40ود ها نيز دانشجويان غير فعال نيز مصاحبه شدند كه در كل حد عمل آمد. عالوه بر آن
ها باز و نيمه ساخت يافته بودند. در كنار مصاحبه نيز مشاهده  عميق صورت گرفته شد. پرسش

ها نيز محقق  هاي سياسي انجام شد و در دفاتر و بعضي از جلسات آن هاي تشكل ميداني از فعاليت
  كرد.   حضور پيدا مي

ها به صورت نظري بوده است.  كلهاي دانشجويان فعال سياسي حاضر در تش شيوه انتخاب نمونه
طور تصادفي براي مصاحبه  همچنين دانشجويان غير فعال سياسي در فضاهاي عمومي دانشگاه به

هاي  با توجه به پرسش تحقيق كه در رابطه با چگونگي رابطه جمعي تشكل 1شدند. انتخاب مي
ايي چون جنسيت و سياسي است و تشكل در كليت خود مورد توجه بوده است، بنابراين متغيره

گيري جمع سياسي در  اند. از ديدگاهي ديگر، شكل شرايط اقتصاد و فرهنگي خانواده مورد نظر نبوده
هاي سياسي  دانشگاه، فارغ از متغيرهايي چون جنسيت و شرايط اقتصاديي، بر اساس خط مش

ها و  رزشهاي سياسي بر اساس ا گيري تشكل حكومتي است. از اين ديدگاه، هسته مركزي شكل_
شوند و نه متغيرهايي چون جنسيت. در نتيجه  نامه عنوان مي اهدافي هستند كه در قالب اساس

هاي و اهداف سياسي شكل  محقق در پي كشف نوع و كيفيت روابطي بوده است كه حول ارزش
ها و اهداف  اند. در نتيجه، بررسي كيفي ديدگاه دانشجويان سياسي و غير سياسي از ارزش گرفته

  هاي سياسي هدف اصلي پژوهش حاضر است. ياسي تشكلس
كدگذاري باز شدند و بعد از آن نيز كدها از لحاظ  NVivoافزار تحليل كيفي  ها در نرم مصاحبه

بندي قرار گرفتند. اما شيوه تحليل بر اساس  دادند مورد دسته نقاط مشتركي كه پوشش مي
ها از تحليل  كدگذاري محوري و منتهي شدن به كد مركزي نبوده است. براي شيوه تحليل داده

هايي كه قرار داشتند  بندي كدهاي باز در دسته ريزوماتيك استفاده شده است. در اين شيوه از تحليل
هاي محقق  نوشته دوباره مورد مطالعه قرار گرفتند. در اين مرحله چرخشي بين مباحث نظري، دست
ها توسط محقق  و كدهاي باز صورت گرفت و با پياده كردن كدهاي باز در متن تحليل و تفسير آن

هاي ديگر نيز ساخته شدند و با  ها پاراگراف يري آنگ هاي مفهومي شكل گرفتند و با شكل پاراگراف
هاي هر بخش ظاهر شدند. در اين روش  هاي مفهومي در قالب عنوان ها عنوان تر شدن پاراگراف بزرگ

 
كردند  هايي كه دانشجويان مورد مصاحبه بيان مي الزم به ذكر است كه با توجه به اهميت موضوع تحقيق و حساسيت  ١

  ها عنوان نشده است. نام، جنسيت و مقطع تحصيل آن
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كه  اي از روابط را صورت دهد تا اين كند تا نقشه ها سعي مي محقق از دل روابط بين كدها و پيوند آن
  .  1دنبال كند كدها را به گونه پوزيتيويستي
اشاره به دو دال مركزي متفاوت دارند. بودگي  _با همو بودگي  _دور همدر اين راستا، دو مفهوم 
گردد كه در آن زمان به صورت چرخشي است  باشي و سرخوشي باز مي مورد اول به مفهوم خوش

شود.  بندي نمي كند و به سمت جلو مرحله ها معنا پيدا نمي يعني در راستاي اهداف و رسيدن به آن
شود.  ها تعريف مي ف و رسيدن به آناما در مفهوم دوم زمان به صورت خطي است و در جهت اهدا

خواهي و تالش  گيري تشكل در قالب احساس مسئوليت، آرمان همچنين، دال مركزي براي شكل
 _با همو  بودگي _دور همكند. در بياني ديگر، تفاوت مهم در بين دو مفهوم  براي تغيير معنا پيدا مي

  گردد.   ز ميشدت حضور ايدئولوژيك افراد در گروه با  به جنبه بودگي
  

  "..._هم"گيري پديده  ها، اهداف و شكل تشكل
خوايم فعاليتي رو انجام بديم اون لذت  وقتي ما دور هم جمع ميشيم و مي

دوني يك چيز مشتركي اون  كه يك همي دنبالشه؛ مي صداييه، همدرديِ اين هم
و اون وسط هست. ولي توي كالس درس اونقدر اون جاذبه همنواييِ وجود نداره كه ت

فعاليت وجود داره. ... اون فعاليت هر چي كه هست يك هدف مشخص يك، آرماني 
گيره،  كنه اون رشد رو داره مي افته آدم احساس مي داره كه ... رشد درش اتفاق مي

اي داره بهش اضافه ميشه چهارتا آدم جديد، چهارتا اطالعات جديد، چهارتا  يك داده
افته. (دانشجوي فعال قديم دانشكده  ين اتفاق نميمنبع جديد ولي در كالس درسي ا

  علوم اجتماعي دانشگاه عالمه)
دهند كه بر اساس حس  هاي دوستي نوعي از ايجاد رابطه را شكل مي شبكه

: 1986ميالن و چاويز،  (مك 3كند و  اين معادل با اجتماع معني پيدا مي 2عاطفي
همدلي، هويت و بودن در يك ها به دنبال يافتن  ) است. در اين معنا، سوژه14

ها و اميال هستند. به معنايي ديگر،  ها، آرزوها، شوق اي مشترك از ايده قبيله
اي مولد است.  ... پديده _همدهند.  را تشكيل مي ... _همهاي دوستي يك  شبكه

 _همگرايي و  آرمان _همذات پنداري،  _همدلي،  _همتوان با  را مي ... _هممفهوم 
  بودن تعريف كرد.  _همهايت با سنگري و در ن

 
1 Eileen, Honan (2007), “Writing a rhizome: an (im)plausible methodology”, 
International Journal of Qualitative Studies in Education,Vol. 20, No.5, 531-546. 
2 Affective Sense 
3 Gemeinschaft 
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بوعلي. اما چون اونا  ]دانشگاه [شده بوده  ]1388سال  [انجمن اون موقع منحل 
ها وسط حياط  گفتن ما رو غير قانوني منحل كردن هر دوشنبه يك سري گعده مي

شدن و حول يك  گذاشتن دور هم جمع مي گذاشتن غير قانوني، مي دانشگاه مي
كردن. مثالً حول صداوسيما، حول [موضوع] صيغه [و غيره]. مثالً  موضوع بحث مي

زدند. ... اون  و دور هم با صداي بلند حرف مي شدند نفر جمع مي 200دفعه  يك
سري چيزا ميومد توي گوشم كه مثالً خدايا اينا يعني چي كه اينا دارن  موقع يك

دونم دموكراسي كه  ميگن، مثالً هژمون يعني چي؟ اوليگارشي يعني چي؟ نمي
ن فهميدم اينا چيه. ولي خود به خود اين دغدغه و اي گن چيه؟ و من اصالً نمي مي

  شد. (دانشجوي فعال سياسي در دانشگاه عالمه) سؤال هي ايجاد مي
كنند تا جاي خالي  گيرند و سعي مي در اينجا ما با جمعيتي روبرو هستيم كه در كنار هم قرار مي

قول مشخص است درب انجمن با  طور كه در نقل مكان شدن را در مكان حياط جبران كنند. همان بي
بسته شده است. انجمن، اكنون مكاني  88و  87نژاد در سال  احمدي هاي دولت توجه به سياست

را ...  _هم شوند و يك ندارد و حال ديگر مكان آن صحن حياط است. جمعيتي به دور هم جمع مي
شوند و با صداي بلند حول  ها دور هم جمع مي دهند. آن در برابر وضعيت به وجود آمده تشكيل مي

گيرد  مي  مند هست و در فضايي شكل مكان... _همراين، تشكيل يك كنند. بناب موضوعي صحبت مي
دهد تا احساسات، اهداف و مفاهيم مشترك چرخش پيدا كنند. بنابراين، فضا امكان  كه اجازه مي

  آورد. و شناخت را به وجود مي _همگيري نوعي از  شكل
طقي جا بودن جواباي من هايي كه اين هاي اساسي داشتم و بچه سري سؤال يك

هايي كه داشتم و اين باعث شد كه جذب فعاليتاشون بشم. (عضو  دادن به سؤال
  بسيج دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه)

 ..._همشود تا افراد جذب يك  ها باعث مي ها و پاسخ به دغدغه بنابراين، شناخت و يافتن سؤال
شود تا وارد  كند باعث مي ت پيدا ميرسد كه سوژه در آن شناخ اي مي ... وقتي به مرحله _همشوند. 
تر شدن  تر و انضمامي ). اما واقعي537: 2002، 1تري شود (كرونيك تر و واقعي اي انضمامي مرحله

ما  - 2اين مكان ما هست.  - 1كند كه:  بيان مي 2همچنان به فضا و هدف نياز دارد. هرناندز ... _هم
گيرند كه در  هايي نيز در بيرون مجموعه قرار مي وهگر  ..._هم). در تشكيل 271: 1998تنها نيستيم (
گردد كه ما در  كه ما تنها نيستيم به اين مسئله باز مي شوند و اين بندي مي ها طبقه قالب ما و آن

دادن با احساس تعلق  _همبرابر يك ديگري تنها نيستيم. رسيدن به خودآگاهي و تشكيل 

 
١ Cronick  
٢ Hernandez  
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از پرورش سوژه همراه است كه ماركس به آن اشاره ) و با نوعي 8: 1986، 1ميالن و چاويز (مك
  كند. مي

آيد را به  ها مي توانند تجربه فشاري كه بر آن كند اگر افراد به هم بپيوندند مي ماركس بيان مي
). حس مشترك در قالب 52: 2004اشتراك بگذارند و حس مشتركي را ايجاد كنند (نقل از: هال، 

  دهد.  خود را نشان مي _همي از سوژگي است كه در قالب تجربه به هم پيوستن و تجربه نوع
تر  به مراتب هر چه جلوتر آمديم و افراد از نظر فكر و رفتار و منش به هم نزديك
ها  هستند الجرم وارد فازي ميشن كه فاز دوستيه. توي همين تشكل تقريباً اكثر بچه

هستند. رابطه دوستيِ  مراتب با هم دوست هم كنند به كه با هم كار مي جدا از اين
تر از همكاري هم باشه. كسي بوده كه براي كار وارد تشكل  شايد يك وقتايي قوي

شده اما گذر زمان باعث شده كه ما با هم دوست بشيم. ولي از همون طرفم بوده كه 
كنم ... و  ها با هم دوست بودن بعد فالني گفته من در اينجا كار مي خيلي از بچه
. (ي كي از مسئوالن تشكل فرهنگ و سياست در دانشگاه اميركبير)   معرفي كرد  

فهمم  كم با رفيقاي تشكلي گشتم و دغدغه پيدا كردم من مي نفر اول: مني كه يه
  كه بايد بيايم كار كنيم.

نفر دوم: من خودم يكي از دوستانم معرفي و به خاطر ايشون اومدم [ببينم] چه 
تا از دوستان رو اوردم و چهارتاشون رو  6تا  5خبره و ديدم خيلي خوبه. من نزديك 

  عضو كردم. 
نفر سوم: براي من به شخصه كندن از يك سري از دوستان و وارد شدن توي 

  خواه دانشكده اميركبير) اين جمع بود. (سه نفر از اعضاي انجمن ترقي
كنه  ها دوست شدم ولي فضاي دوستي خيلي كمك مي اون اول خودم با بچه

هارو آوردم تو. (عضو بسيج دانشكده علوم  دم با همين روش خيليچون من خو
  اجتماعي دانشگاه عالمه)

شود ما با نوعي از سوژگي مواجه هستيم كه در جمع دوستان شكل  طور كه ديده مي همان
آيد به شكلي از شناخت نسبت به يكديگر  گيرد و بر اساس دغدغه مشتركي كه به وجود مي مي
كند  گي را ايجاد مي آيد همراه با خود، سوژ ، هر تشكلي كه در دانشگاه به وجود ميرسند. بنابراين مي

  تواند دغدغه ... را در كنار يكديگر ايجاد كند. هر تشكل سياسي جديد مي _همتواند يك  چون مي
هاي دوستي و پيدا كردن حس مشترك به يك اجماع دست پيدا كنند.  ايجاد كند و در قالب شبكه

 
1 McMillan and Chavis 
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وقت  ل از مرحله پيوندهاي دوستي به مرحله تقسيم وظايف، برنامه و اهداف رسيد آنوقتي تشك
  است كه بايد صحبت از يك اجتماع كنيم. 

تواند  كند؛ بر اين اساس كه يك فرد نمي اجتماع در اين مفهوم به فرد و ديگري ربط پيدا مي
ذهنيت  سوژگي و مياندهد كه  بدون وجود ديگري به شناختي از خود برسد. هگل نشان مي

تواند در فضاي بايگاني شده شكل بگيرد. به بيان  توانند از يكديگر جدا باشند و اصالً فرد نمي نمي
گيري سوژه هستند  در جهت شكل  2و براي ديگري بودن 1هگل، فرايندهاي براي خود بودن

هاي دانشجويي در حركت  ). در نتيجه، سوژگي سياسي در تشكل532: 1998(هرناندز، 
بخش است و به نوعي موتور محركي است  وبرگشت هويت گيرد. حركت رفت وبرگشت شكل مي رفت
  كند.  زايي مي در ادامه خود دغدغه ..._همكند و  را ايجاد مي ..._همكه 

نفر  100جوري نيست كه مثالً مستقيم جايي باشي. يك حدود  انا اونتو شهرست
هاي هنري با هم هستند  جا با هم هستن مثالً تو برنامه آدم فعالن كه اونام همه

هاي تبليغاتي هستند، ستادا هستند  نگاري با هم هستند كمپين هاي روزنامه برنامه
هستند. ... ما يك دفتر جا   تر هست و همه همه ها محيط كوچك چون شهرستان

طلبان خوزستان بود به اضافه سه الي چهار دفتر ديگه كه ما  داشتيم دفتر اصالح
شديم (فعال سياسي در دوره كارشناسي در اهواز و دانشجوي  اونجاها جمع مي

  كارشناسي ارشد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه)
بودن خود  _همشود تا با  داشتن باعث مي بنابراين، مسئله جمع شدن و مسئله دغدغه مشترك

بود؟ براي پاسخ به  _همتوان با  تبديل به دغدغه مشترك شود و پاسخ به اين سؤال كه كجاها مي
هاي  هاي مختلف و در رابطه با فعاليت بودن در موقعيت _هماين پرسش بايد توجه داشت كه با 

هايي را انجام داد كه آن  توان فعاليت ميهايي  كند؛ يعني در چه موقعيت گوناگون شكل پيدا مي
هاي  پيوند داشته باشد؟ از اين ديدگاه، تشكل ..._همهاي مشترك آن  ها و آرمان ها با دغدغه فعاليت

كنند. بنابراين،  گيري مي سياسي دانشجويي با توجه به اهداف خود در رابطه با شرايط سياسي موضع
هاي سياسي  ساز براي تشكل هاي دغدغه ت موقعيتهاي مختلف ما با تغييرا با تغيير دولت

آيد اين است كه تغييرات سياسي حكومتي و  اي كه پيش مي دانشجويي روبرو هستيم.  اما مسئله
گيري سوژه سياسي در خالل شركت در روابط  هاي كافي براي شكل توانند انگيزه ها نمي وجود تشكل

  دوستي باشند. 
هاي دوستي تأثيرگذار هستند در  كه شبكهيك چيزي رو خدمت شما عرض كنم 

ها اما به هيچ عنوان تا زماني كه دغدغه و  ها به يك سري از فعاليت جذب شدن بچه
 
1 Being for another 
2 Being for himself 
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هاي  انگيزه اون عامل سبك زندگي اين تيپي در فرد وجود نداشته باشه اين شبكه
هاي عديدش رو خودم ديدم كه خودم  تونه يك آدم رو زنده كنه. مثال دوستي نمي

هاي فعالي بودند داخل دانشگاه دوستان و رفيقاني  ا افراد ديگه كه بسيار بچهي
داشتند در سطح دانشگاه كه خيلي هم با هم صميمي بودند اما اون افراد به هيچ 

دادند. (يكي از مسئوالن انجمن فرهنگ و  وجه به فعاليت دانشجويي اهميتي نمي
  سياست در دانشگاه اميركبير) 

جا هستند  هايي كه اين به خاطر يك هدفي و ديدم كه خيلي از بچهجا  اومدم اين
خوشبختانه به اون چيزايي كه من تمايل دارم و يا شايدم از اون چيزي كه من 

كه چهارتا رفيق  تمايل دارم بعضاً باالتر هم هستند ولي اينكه من لزوماً به خاطر اين
لزوماً من به خاطر اون نيومدم  پيدا بكنم يا چهارتا رفيق همفكر حتي پيدا بكنم نه

.  (عضو بسيج مركزي دانشگاه اميركبير)   اصالً
شود  هاي تشكيالتي مي اي كه جذب فعاليت شود سوژه طور كه در اين دو نقل ديده مي همان

شوند تا افراد يكديگر را  ها باعث مي هاي شوق و دغدغه باشد. سبك زندگي و ايده بايد داراي پايه مي
اي از  سياسي بشود بايد داراي درجه  كه وارد تشكل سوژه سياسي دانشجويي قبل از اينپيدا كنند. 

هاي جديد  هاي خود رابطه برقرار كند و در شكل دادن به دغدغه فرديت باشد كه بتواند با هم گروهي
گروه  فعال باشد. بنابراين، ايدئولوژي گروه نه در كليت گروه بلكه در روابط رفت و برگشتي بين فرد و

تواند از  هاي گروه را از آن خود كند گروه نمي گيرد. از اين ديدگاه، اگر فرد نتواند دغدغه شكل مي
اي است كه در ادامه آن را بررسي  برسد. اين مسئله بودگي _با همبه مرحله  بودگي _دور هممرحله 

  خواهيم كرد. 
هاي سياسي  ابطه با موقعيتهاي سياسي در ر هاي تشكل در مجموع بايد بيان كرد كه دغدغه

هاي  ها، موقعيت ها هستند كه براي هر تشكل، با توجه به ايدئولوژي آن گيرند و اين موقعيت شكل مي
هاي كنش دارد تا بتواند از مرحله  نياز به موقعيت ..._همآورند. به معنايي،  را به وجود مي كنش

مشترك برسد. در فرايند به واقعيت  هاي هاي مشترك به مرحله به عمل رساندن حس انتزاعي حس
كند. اين موقعيت در رابطه با  تري را تجربه مي موقعيت واقعي ..._همهاي مشترك يك  رساندن حس

هاي فرهنگي چون  هاي سياسي داراي فعاليت شود. تشكل هاي سياسي و فرهنگي تعريف مي موقعيت
هاي فرهنگي در كنار  موقعيت خواني هستند. هر كدام از اين هاي كتاب محيط زيست و حلقه

شوند تا سلسله اهداف ميان مدتي پياده  آذر و انتخابات باعث مي 16هاي سياسي چون  موقعيت
شود تا گروه در  ها باعث مي هاي سياسي، كه فرايند تحقق دادن به آن شوند، همانند برگزاري جلسه

هاي كنش، با به واقعيت  وقعيتخود و نسبت به خود تجربه و درك بهتري پيدا كند. بنابراين، م
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كنند. در نتيجه،  تر مي تر و به يكديگر پيوسته هاي مشترك، گروه را انضمامي ها و حس رساندن ايده
هاي مشترك  گيري دغدغه هاي گرد هم آمدن و شكل هاي كنش، مكان هاي فردي، موقعيت انگيزه

را ادامه دهيم بررسي  صد داريم آن شوند. اما چيزي كه در ادامه ق مي ..._همباعث به وجود آمدن 
  شود.     تعبير مي بودگي _دور هممثابه  به ..._هموضعيتي است كه يك 

  
  و آرمان سياسي بودگي _دور هم 

كنند. ... چهارتا دانشجويي  كنند رفاقتي كار مي انجمن بيشتر دور همي كار مي
پزشكي دانشگاه جوري بدون هيچ هماهنگي مديريتي. (دانشجوي دانشكده   همين
  تهران)

هاي  شد كه فعاليت ها اين نقد وارد مي ها با دانشجويان غير فعال در تشكل در بسياري از مصاحبه
هاي سياسي بيشتر شكلي از دورهمي است تا داشتن هدف و توان براي تغيير. به همين دليل  تشكل

 _دور همورد بررسي قرار دهيم؛ ها را م اين مسئله مهمي است كه به دو مسئله بپردازيم و رابطه آن
اي از روابط اشاره دارد كه در آن خوشا باشي،  به شبكه بودگي _دور هم؟ بودگي _هميا با  بودگي
اي از روابط  با شبكه بودگي _همهدفي وجود دارد. اما در با  زدگي، تظاهر و بي گرايي، هيجان اطوار

مشترك و هدف مشترك وجود دارند. در پذير، حس  هاي مسئوليت روبرو هستيم كه در آن سوژه
مراتبي و يا جدا از هم قرار دهيم، تصميم داريم تا به  اي سلسه جاي اينكه اين دو را در رابطه ادامه، به

  مثابه فرايند نگاه كنيم و مورد بررسي قرار دهيم.  ها به آن
مونه ظاهر خيلي قشنگي  شه مثل يك نظام كمونيستي مي وقتي آدم وارد مي

بيني كه پوچه... يعني شما روز دانشجوش رو بياييد  ه ولي وقتي واردش ميشي ميدار
كنند. چهارتا  نگاه كنيد دو به دو وايسادن دختر و پسر و دارن با هم كر كر مي

دن، دخترِ خوشش بياد پسرِ خوشش بياد. چهارتا شيشه خورد بكنِ. ...  فحشم مي
براي چي مياد بيرون شعار ميده فحش ميده دونه  مثالً روز دانشجو اصالً يارو نمي

شكونِ. بعد وقتيم كه دعوا ميشه درگيري تو اين دانشگاه زياد بوده ديگه  شيشه مي
كني و ديگه ميزني طرف رو و  بعد شما عصبي ميشي و ديگه هدف دعوا رو ول مي

. كه بگم نه هدف خاصي باشه ... اصالً جوري ميشه كه درگيري به وجود مياد. اين اين
... بيشتر يك تفريحِ براشون. ... بازيِ بيشتر، سه چهارتا كتابي بخونند يك چهارتا 

كه بفهمند به كارشون ببرند ... هر كسي به دنبال  اصطالحي حفظ كنند، بدون اون
  اينِ كه يك جوري به چشم بياد بيشتر. (دانشجويي از دانشگاه اميركبير)
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مواجه هستيم. فضايي كه در آن  بودگي _با همشاد از شود ما با فضايي  طور كه ديده مي همان
ها قصد دارند تا براي يكديگر جلب توجه  كنند و با قالب بودن جو اختالط جنسيتي آن شادي مي

زدگي است تا فهم چيزي كه در واقع در  گذرد بيشتر نوعي از هيجان چه در آن مي كنند. بنابراين، آن
بودگي  _دور همكند.  رو مي روبه بودگي _دور همرا با نوعي از  حال انجام آن هستند. اين وضعيت ما

  دهند.  وضعيتي است كه سوژه را بدون هدف لقب مي
ها اگر ولش كننده به باد ديگه. يك چيز  كنند يعني بچه اي كار نمي حرفه
  چناني هم نيست. (دانشجوي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران) اي آن پشتوانه

. يك ره اما اكثراً بي عاً هدف داشته باشن آدم مينفر اول: اگر واق  سري فقط  هدف
خوان بگن فعال سياسي، اما هيچ فعاليت خاصي هم ندارند. ميري و فقط بازيچه  مي

  گيري.  قرار مي
نفر دوم: توقع داري خيلي پرتر از اين حرفا باشن ولي وقتي باهاشون حرف 

چناني؛ فقط جو. ... جوگيرانه  ت آنزني فقط يك دورهمي درست كردن. نه اطالعا مي
كنند و هيچ نتيجه  و احساسي ... عقالني نيست و هيچ هدف خاصي رو دنبال نمي

  خوبي نداره.
خوان. حاال اگر هدف مشخصي بود اگر  دونند چي مي نفر سوم: خودشون هم نمي

زنه و اون براي  آدماي جدي بودن رفتن ارزششو داشت. ولي وقتي اين براي اون مي
دار آدم بخواد درگير يك  زنه و هدف مطرح نيست ... اون موقع خنده اين مي

هايي بشه. (سه نفر از دانشجويان دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه  همچنين بازي
  عالمه) 

هاي بااليي داشته باشند. شايد من خيلي  هاي سياسي و اجتماعي بايد هدف بحث
كه خودشون  ه اونجا ميرن صرفاً واسه اينكنم آدمايي ك كنم. حس مي آل فكر مي ايده

فهمند كه  ها اصالً نمي كنند. حتي بعضي رو بچسبونند به يك طرفي دارند كار مي
  هدف چي هست. (دانشجوي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران)

هاي سياسي  شود ما با وضعيت نبود هدف در تشكل ها ديده مي قول طور كه در اين نقل همان
دهد و دانشجويان فعالي كه بيشتر  نوعي از رقابت كه يكي را در برابر ديگري قرار مي رو هستيم. روبه

اشاره  بودگي _دور همزنند تا انديشه سياسي. ژست سياسي به مسئله  به ژست سياسي دست مي
جا تنها دور هم بودن و شناخته شدن است. اين  دارد كه در آن تنها دور هم هستند و هدف در اين

 _دور همگيرد كه در آن تنها  مثابه شرايطي در نظر مي هاي سياسي را به هاي تشكل اليتديدگاه فع
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توان هدفي را پس آن تصور كرد كه انگيزه ساز باشد. اما براي انتقاد به  دهد و نمي معنا مي بودگي
  قول زير اشاره داشت:  توان به نقل اين مسئله مي

خوام حلقه مطالعاتي  كه مي اينده مثل  انجمن يك سري امكانات به من مي
هايي كه خودم دارم توي  سري دغدغه خوام يك كه مي ايجاد كنم. به خاطر اين

هام اينه كه مثالً وقتي يك شخصي به دنيا مياد  هاي ديگه اونو فعال كنم. دغدغه بچه
به عدالت اجتماعي فكر كنه به دولت رفاهي فكر كنه. (عضو انجمن اسالمي دانشكده 

  دانشگاه تهران)پزشكي 
را  گذاري مواجه هستيم كه شايد بتوان آن  با توجه به آنچه در باال آمده است، ما با نوعي از هدف

گذاري كرد. هدف تغيير سياست در كليت دستگاه سياسي نيست، بلكه هدف در  هدف خاموش نام
فرد ديگري است.  يك فردبهها از  افتد و آن انتقال دغدغه تر اتفاق مي تر و روزمره سطحي بسيار پايين

ريزي كرد و از طريق تشكل سياسي و امكاناتي كه ايجاد  ها بتوان برنامه كه براي انتقال دغدغه اين
 بودگي _دور همشوند. بنابراين،  ترين اهدافي هستند كه ديده نمي را دنبال كرد از مهم كند آن  مي

ان اين دو را از هم جدا كرد. بر اين اساس، تو است. نمي بودگي _با همشايد چيزي در هم آميخته با 
گذاري مواجه هستيم كه معطوف به تغييرات قابل  در نقدهاي وارد شده ما با نوعي از تعريف هدف

رو هستيم كه در روابط ساده  كه ما با شكل ديگري از هدف نيز روبه لمس و كالن هستند در حالي
ن نوع از سياست را بتوان سياست جذب، سياست گيرد. شايد اي دانشگاه در بين دوستان صورت مي

 _با همهاي مشترك و در نهايت رسيدن به يك  ، سياست تأثير و ايجاد دغدغهبودگي _دور هم
افتد و اين چيزي نيست كه از  ها اتفاق مي نام برد. اين شرايط در فضاي شبكه روابط تشكل بودگي

هاي راديكال و اعتراضي انتظار  ياسي حركتبيرون ديده شود. همچنين، چون بيرون از يك تشكل س
هدف بودن است.  زدگي سياسي و بي رسد نوعي از هيجان چه به نظر مي رود، در نتيجه آن مي

قسمت مهم و پيش  بودگي _دور هماي فكر كرد كه در آن مرحله  بايد به گزينه بنابراين، مي
هاي  هاي سياسي از جاذبه كلاست. به همين دليل تش بودگي _با همدرآمدي براي رسيدن به 

  كنند.  هاي دوستي براي جذب دانشجويان اقدام مي شبكه
جا با خانوما آشنا شدم. يعني اگر آشنا  بر اساس تصادف اردو گذاشتن اون

كه بيام داخل. البته از  شدم مثالً شايد مخاطب عمومي كانون ميشدم نه اين نمي
ما صرف اون ارتباط كه يك نفر هست قبلش دوست داشتم و اون انگيزه ايجاد نشد ا

تونم باهاش مثالً كار كنم اما انگيزه رو از قبلش  جا كه من باهاش راحتم، مي اين
  داشتم.  (عضو كانون انديشه مسلمان)

هاي دانشگاه بوديم و اون يكي  دانشگاه كه اومدم خوب تقريباً جزو بچه مذهبي
ه رو بشناسيم، افراد، گروها، كرديم جاهاي مختلف دانشگا دو ترم اول سعي مي
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هايي كه هستن. از اونجا كه ما يك بنيه ريز مذهبي تقريباً از قبل داشتيم به  تشكل
كم به  دو سه جا كه مثالً جاهاي مذهبي دانشگاه بود روي خوش نشون داديم و كم

وآمد داشتيم مثالً اردوي اول  هاي بسيج بيشتر رفت اونا نزديك شديم و چون با بچه
ي كه براي ورودي جديداً برگزار كرديم ما توي اون اردو شركت كرديم و خوب سال

هاي بسيج  پس تعداد افرادي كه شناختيم همون اول كار از افراد بسيج بودن و بچه
باز كرديم ديديم نه ما هم جزو يكي از  رو بيشتر شناختيم  و كم، كم، كم چشم

  شگاه اميركبير)هاي بسيج هستيم. (يكي از اعضاي بسيج دان بچه
توي دانشگاه فضايي كه مثالً وارد شدم دوستاني كه تشكيالتي بودن بعد 
اردوهاي تشكيالتي كه رفتم كتابايي كه خودم در تابستون ورود به دانشگاه كه 

ها. (عضو دفتر تحكيم  خوندم. زندگينامه شهدا بگيريم تا كتاباي شهيد مطهري و اين
  وحدت)

 بودگي _دور هم هاي كنيم اردوها يكي از موقعيت ها مشاهده مي قول نقلطور كه در تمام  همان
به بروز سياست  بودگي _دور هماند.  طور آشكار به جذب نيروهاي جديد كمك كرده اند كه به بوده

هاي  گيرند و اين شبكه هاي دوستي شكل مي  هاي نخستين شبكه دهد و پايه جذب نيرو امكان مي
گيري حس مشترك  زايي و امكان شكل هاي كنش به دغدغه با موقعيت دوستي به پيوند خوردن

تبديل بودگي  _با همرا به  بودگي _دور همكنند. اين بودن در نزد ديگري است كه  كمك مي
  گرفتن، عالقه  ديگران قرار كنار در )83: 2013، 2(ديك 1آرنت كند. از اين ديدگاه، بر اساس نظر مي

 خالل در و ديگران نزد در سوژه نتيجه، در. گيرد مي شكل سياسي تشود و هوي پيدا مي مشترك
 3»حضور فضاي« نقش فضا آرنت براي. كند مي پيدا سياسي سوژه وجه كه است گفتن سخن و كنش

 _دور همتوان بدون گذار از  شود. بنابراين، نمي مي توليد سياسي سوژه آن در كه فضايي دارد؛ را
وضعيتي است كه شوق، هيجان و ميل در كنار  بودگي _دور همرسيد. بودگي  _با همبه  بودگي

شوند كه با هم دغدغه پيدا كردن و تالش براي پاسخ  يكديگر بودن به آرامي به فرايندي تبديل مي
توان بدون گذار از مرحله  كنند. پس ديگر نمي ها در قالب كار گروهي معنا پيدا مي دادن به دغدغه

رسيد. از اين ديدگاه، آنچه در معناي بودگي  _با همآشنا شدن با هم به مرحله پيدا كردن همديگر و 
هاي بودن در حضور يكديگر، دغدغه  شود قسمتي از فرايندي است كه با سياست هدفي ديده مي بي

مشترك پيدا كردن، برهم تأثير گذاشتن و تشكيل اجتماع در پيوند است، اجتماعي كه در آن آرمان 
توان هدف از تشكل سياسي را از تغييرات كالن به سمت  يان دارد. به معنايي، ميو حس مشترك جر

 
1 Arendt 
2 Dikec 
3 Space of appearance 
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گيرد و آن فرايند  ها و روابطي در نظر گرفت كه در خالل آن سوژه سياسي شكل مي تغيير در هويت
  بر هم تأثيرگذاري است. 

  
   بودگي  _با هممثابه  فرايند تأثيرگذاري به

ريزي سياسي  هاي سياسي بتوانند از طريق آن برنامه تشكل موقعيت دانشگاه موقعيتي نيست كه
هاي سياسي در  داشته باشند كه به تغييرات سياسي كالن حكومتي منجر شود. بلكه، تشكل

كنند كه  طلب عمل مي گرا و اصالح هاي سياسي اصول عنوان ابزارهاي جناح تر به اي پايين سلسله
هاي سياسي دانشجويي  توان شاهد بود. همچنين، تشكل يهاي انتخاباتي م را در بزنگاه نمونه آن 
عنوان يك اپوزيسيون با جامعه رابطه  گونه پل ارتباطي با جامعه نيستند كه بتوانند به داراي هيچ

چيزي را كه به   هاي سياسي دانشجويي آن ها را به دولت انعكاس دهند. تشكل گرفته و نيازهاي آن
فرهنگي و سياسي هستند كه در كليت خود به صورت اخبار در دهند رخدادهاي  دولت انعكاس مي

هاي محيط زيستي  طور مثال، واكنش دهند. به آيند و كليت جامعه را تحت تأثير قرار مي مي
ها انعكاس پيدا كرد، را  سالي، كه بسيار در رسانه آبي و خشك هاي دانشجويي به مسئله بي تشكل

توانند  اند و نمي ها نتوانسته ه جنبش دانشجويي و تشكلتوان از اين دست دانست. اما، بدن مي
ترين  مثابه يك اپوزيسيون عمل كنند. يكي از مهم اي با پيكره جامعه رابطه برقرار كنند كه به گونه به

اي نيست كه بتواند توليد خبر كند و  داليل اين است كه بدنه تشكل سياسي دانشجويي داراي رسانه
ابطه برقرار كند. در دوران مبارزه با رژيم پهلوي جنبش مبارز دانشجويي با از طريق آن با جامعه ر

طور مستقيم با جنبش اجتماعي  بدنه جامعه رابطه بسيار تنگاتنگي داشت و تحركات دانشجويي به
هاي چپ  دستان و گروه هاي كارگري، تهي توان به پيوند جنبش كرد. براي نمونه مي رابطه برقرار مي

  ). 120: 1391هاي اول بعد از انقالب اشاره كرد (بيات، سال دانشجويي در
كردند كه   شد اعالم مي به همين دليل، با بسياري از دانشجويان غيرفعال دانشگاه كه مصاحبه مي

اي هم  هاي سياسي دانشجويي بودن تنها داشتن يك ژست سياسي است كه هيچ نتيجه عضو تشكل
بينند و  د كه نداشتن نتيجه را در تغييرات كالن سياسي ميها مشخص بو هاي آن ندارد. در گفته

مثابه يك جنبش، قدرت اين تغيير را ندارند اما داراي ادعاي آن  هاي دانشجويي به چون تشكل
  شوند.  هستند، بنابراين، دچار سرخوردگي شده و با نوعي از نااميدي سياسي مواجه مي

كه هيچ سودي  م به خاطر اينكني نه ما منفعليم چون خودمون رو قاطي نمي
كاري شده، دو تا گروه  ها دعوا كردن. كتك ها افتاده، خيلي جا خيلي اتفاق نداره. اين

اي دو تا گروه نرسيدن كه ما حاال بخوايم  مختلف شدن. ولي آخرش به هيچ نتيجه
كاري بكنيم. كه بگيم با اين گروهيم يا اون گروه. هيچي نميشه آخرش، فقط خود 

  يت ميشه. (دانشجوي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه عالمه)آدم اذ
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دوني! آدم دوست  ره، مي گردم چون طرف سياسي اينا مي دنبال اين چيزا نمي
نداره خودش رو قاطي اين مسائل كنه. ... چون همه اينا الكيه. ... جامعه ما 

ت. مثالً فايده اس زنه، خوب! بي دموكراسي نيست كه. آخرش حرف رو يكي ديگه مي
هاي انجمن سر كارند.  درصدش برسي. ... بچه 10درصد تالش كني به  100اگر 

  جوونند شور و شوق دارند. (دانشجوي پزشكي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران)
دانشجوهايي كه فارغ التحصيل ميشن و فعال هستند سرخورده از دانشگاه ميان 

  )بيرون. (دانشجوي فعال قديم دانشگاه اميركبير
اي نداره كه بخواي اين كارا رو بكني. اگر  من به اين نتيجه رسيدم كه هيچ فايده

بينيم فعاليتم،  پذيرم ولي وقتي مي اي داشته باشه خوب ضررش رو هم مي برام نتيجه
رسه، از اين گوش به اون گوش در ميشه، خوب  حرف زدنم به گوش هيشكي نمي

نكنم. ... ما داريم در يك كشوري زندگي منم ترجيح ميدم كه اصالً خودم رو اذيت 
خوان ميشه. (دانشجوي دانشكده علوم اجتماعي  كنيم كه هرچي كه خودشون مي مي

  دانشگاه عالمه)
شود ما با نوعي از سرخوردگي سياسي براي شركت در  ها ديده مي قول طور كه در اين نقل همان

شود كه كليت تشكل به  اسي باعث ميرو هستيم. اين سرخوردگي سي تشكل سياسي دانشجويي روبه
صورت اهرمي براي تغييرات سياسي به نظر بيايد كه حاال قدرت خود را از دست داده و شركت 

شود تا فعاليت تشكيالت انجمن به محدوده داشتن  فايده است. اين ديدگاه باعث مي كردن در آن بي
كومتي تقليل داده شود و يا نداشتن توان سياسي براي اثرگذاري در سطح كالن سياست ح

كاركرد تشكل براي تغييرات سياسي عظيم باعث   دهد. بنابراين، تقليل سرخوردگي سياسي را نتيجه 
مثابه يك علم و تخصص در نظر آيد، و نتيجه آن دور شدن از  شده است تا ورود به سياست به

هاي سياسي  دي تشكلهاي سياسي دانشجويي است و اين مسئله با ناكارآم شركت در فضاي تشكل
  كند.   محدود مي بودگي _دور همها را به  تشكل  خورد كه در نتيجه پيوند مي

هاي سياسيشون هم شركت كردم، مثالً براي  من خودم اول سال رفتم در مراسم
اي رسيدم. اونم اين بود توي اون  آذر رفتم شركت كردم. ولي  به يك نتيجه 16

بيشتر كساني كه اومدن يا دانشجوي مثالً علوم  جمعيتي كه من رفتم قرار گرفتم
اند، يعني يك چيزيِ كه مرتبط با  اند يا دانشجوي ادبيات اند، يا حقوق سياسي

رشتشونه. بعد من ديدم رشته پزشكي هيچ ارتباطي با اون نداره ... احساس كردم 
كه من  من اگر بخوام برم درگير اينا بشم شايد برام جذابيت داشته باشه ولي ديدم

كنه در حاليكه اون دانشجوي علوم سياسي وقتي ميره اونجا  رو ازون مسيرم دور مي
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اي كه توش بوده شايد مثالً  توي جلسه شايد مثالً بيست ساله ديگه اون جلسه
  خودش بخشي از كارش بشه. (دانشجوي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران)

مثابه علم، تخصص و  هاي سياسي دانشجويي به بنابراين، وقتي فعاليت سياسي را در قالب تشكل
هاي سياسي را هر چه  هاي تشكل ايم كه محدوده فعاليت رشته جلو ببريم به اين مسئله كمك كرده

سرخوردگي و نااميدي سياسي به  - 1شود تا:  تر كنيم و اين باعث مي تر و آرماني گرايانه بيشتر تقليل
جلوه دهد. بنابراين، ايده شركت در  بودگي _دور همك مثابه ي تشكل سياسي را به - 2وجود آيد. 

شوند تا  اي تخصصي و انتظار براي ايجاد تغييرات سياسي باعث مي مثابه مسئله تشكل سياسي به
  ها جنبه انضمامي و روزمره خود را از دست بدهند.  تشكل

  نفر اول: وقتي يك حرف براي گفتن داشته باشي آدم بايد بره ... 
ده مثالً من خودم سر در نميارم  ها نظر نمي دم كه توي همه زمينهنفر دوم: آ

تونم نظري بدم.  كه مسائل سياسي چي به چيه خوب نمي وقتي سر در نميارم از اين
آخه ما واقعا كل اون چيزي كه بلديم بيشتر راجع به مهندسي، رياضيات و فيزيك و 

د دادن بهمون. بنابراين، نظر تونيم نظر بديم چون ما اين چيزا رو يا اين چيزا مي
خواد وقتي آدم علمش رو نداره بياد چي بگه.  دادن تو هر چيزي علمشو مي

  (دانشجويان دانشگاه اميركبير)
واقعاً كار سياسي براي كسيِ كه علم سياسي داره شايد دانشجوي علوم سياسي، 

سياست و مباني كسي كه كتاب خونده و اصالً بدونه سياست چيه. بدونه مباني اين 
هاي روشنفكري فقط كار ادبي كردن اونجا.  اون طرز فكر سياسي چيه. همين بچه

كار سياسي به اين چيزا دخلي نداره. بيشتر به كتاب و پنل و اين چيزا ربط داره. من 
رفتم اين انرژي رو با آموزش  اگر رئيس اونجا بودم و قرار بود يك انرژي بگذارم مي

اختياري بگذارِ كه كتاب راجع مباني سياست خونده بشه.  گذاشتم يك واحد مي
  (دانشجوي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران)

كنند خودشون رو  ها هم سعي مي ها هستند سواد سياسي ندارند و بعضي بعضي
درگير نكنند. من شخصاً نه سواد و نه عالقه سياسي دارم. جذابيت نداره برام. 

  (دانشجوي دانشگاه اميركبير)
ها اگر ولش  كنند. يعني بچه اي كار نمي انجمن اسالمي تخصص نيست. حرفه
چنانيم نيست. (دانشجوي دانشكده پزشكي  كنند به باد ديگه يك چيز پشتوانه آن

  دانشگاه تهران)
تونيم مطالعه سياسي داشته باشيم اما فعاليت سياسي به نظر من بايد  آره ما مي

داره و متأسفانه زياد ديديم كه افراد سوختن  براي كسي باشه كه اطالعات بيشتري
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ده  جا ... ترجيح مي همه و اومده اين توي اين مسيرها. پس كسي كه تالش كرده اين
سر چيزي كه آينده خاصي براي خودش نداره حداقل و احتماالً نتيجه خوبي هم 
نداره و بازده خاصي هم نداره وقتش رو نذاره و به تخصص خودش بپردازه. 

  )تهران دانشگاه پزشكي دانشكده نشجويدا(
ها به بيرون دانشگاه نفوذ  ها ختم ميشه كه اين اكيپ بيشتر اين ماجراها به اكيپ

ها اون دوستيِ شكل  واسطه اين كنه چهارتا كوه ميرن، چهارتا رستوران ميرن و به مي
  گيره. (دانشجوي دانشگاه اميركبير) مي
مثابه يك دانش و علم صحبت  ها از سياست به ت همه آنها مشخص اس قول طور كه از نقل همان

» نتيجه بي«و » الكي«هايي چون  چيزي كه در حال حاضر در جريان است را با واژه  كنند. و آن مي
دور دهد. از اين ديدگاه،  تقليل مي بودگي _دور همكنند. اين مفاهيم تشكل را به مسئله  ارزيابي مي

هاي دوستي كه فقط  شود. شبكه ي و دور هم شاد بودن تعبير ميباش  با شرايط خوش بودگي _هم
ها به  هايي كه ادامه آن شوند. اكيپ هاي دوستي مي ها تبديل به اكيپ خودشان هستند و اين شبكه

مثابه  شود. بنابراين، از تشكل به هاي خارج از دانشگاه ختم مي فضاهاي تفريحي بيرون و دور همي
ها كاركرد  شود. تمامي اين ديدگاه حاصل مي» سوژه با اطوار سياسي«از  تنها نوعي بودگي _دور هم

گيرند و  دهند كه در پيوند باسياست كالن حكومتي قرار مي تشكل سياسي را در وضعيتي قرار مي
ها به تغييرات سياسي منجر شوند و يا حداقل يكي  هاي سياسي تشكل ها و كنش قرار است اعتراض

كه تشكل يك دور همي  ز اين ديدگاه است كه مسئله سرخوردگي سياسي و ايناز عوامل آن باشند. ا
ها  تر شدن به تشكل آيد. اما، براي دور شدن از اين آرمان كالن و نزديك حاصل است به دست مي بي

گيري امر  بايد به شرايط ديگري از شكل كنند مي تبديل ميبودگي  _با همرا به  بودگي _دور همكه 
  ها دقت داشت. لسياسي در تشك

  
  مثابه تأثير و سياست بهبودگي  _با هم

گذاشتن يكي از   چه در بخش چارچوب نظري آورده شده است، مفهوم تأثير و اثر بر اساس آن
هاي خود بر آن تأكيد دارد. اثر گذاشتن به احساس فردي  ترين مفاهيمي است كه دلوز در نوشته مهم

ركت اشاره ندارد، بلكه اشاره به توانمندي بر تأثيرگذاري و تأثيرپذيري است. همچنين، به وضعيت ح
شود. از اين  از وضعيتي به وضعيت ديگر اشاره دارد كه در آن قدرت مانور سوژه كم و يا زياد مي

شود منظور نوعي از سياست  هاي سياسي صحبت از اثرگذاري و اثرپذيري مي ديدگاه وقتي در تشكل
راين، گيرند. بناب هايي است كه در تشكل كنار هم قرار مي خرد است كه هدف آن تغيير در سوژه

كه تغيير را در سطح  جاي آن بايد سياست در مفهوم تغيير پيدا كرد. اما به ترين رويكرد را مي سياسي
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ها را در  كنيم كه دانشجويان تشكل هايي تصور مي مثابه مويرگ را به كالن سياسي قرار دهيم آن 
گذاري  اين هدف كند و در گذاري مي كند، هدف دهد، حس مشترك ايجاد مي رابطه با هم قرار مي

جا قصد داريم تا اثرگذاري و اثرپذيري  گذارند. درنتيجه، ما در اين بينند و تأثير مي ها تأثير مي سوژه
  هاي سياسي دانشجويي بررسي كنيم.  مثابه سياست در زندگي روزمره تشكل را به

شرايطي دگي بو _با همتعبير كرد. بودگي  _با همتوان به  را مي بودگي _دور همبر اين اساس 
كند.  است كه سوژه تشكل دانشجويي نسبت به موقعيت خودآگاهي و ميل به ارتقاء موقعيت پيدا مي

هاي تغيير دهنده  جا به معناي سياست تغيير است. سياستي كه در آن خرده فرهنگ سياست در اين
ها با پيوند  آنكنند.  ها شكل پيدا مي هاي دانشجويي از به هم پيوستن هويت گيرند. تشكل شكل مي

تر در قالب تشكل دانشجويي با تعدادي عضو، مكان و بودجه  آرام، به كليتي بزرگ به يكديگر، آرام
گيرد كه قابليت تغيير را دارد. اما، بايد نوع و  فرهنگي شكل مي شوند. بنابراين، خرده تبديل مي

در سطح كالن سياسي محدوده اين تغيير را مشخص كرد. در بخش قبل ديديم، كه وقتي تغيير 
شود با سرخوردگي سياسي مواجه هستيم، اما اگر پيكان پديده تغيير را به سمت  كشور تعريف مي

  توانيم شكل ديگري از شرايط را مورد بررسي قرار دهيم.  ديگري بچرخانيم مي
نفر اول: بيشتر هدف جذب نيست، هدف تعالي فرد. تفكر بسيج رو داشته باشه 

  كه اون فرد به اون عقيده درسته برسه. رو داشته باشه. مهم ايناون تفكر درست 
بينه بقيه چنين ديدي رو  كه مي رسه، اين جايي مي نفر دوم: آدم وقتي به يك

  كنند. كنه حالت خسرانه، دارند ضرر مي ندارند، آدم احساس مي
كنيم. ها رو بياريم وارد كار تشكيالتي  كه بچه نفر سوم: يكي از وظايفمون اين

كه مثالً بيام بگيم كه يك كاري براي كشورشون انجام بدن و  حاال نه فقط بسيج. اين
  ».بتونند مفيد باشند
بينم كه هيچي واسشون مهم نيست. نود درصد دانشجويان صرفاً  كسايي رو مي

جا و هنوزم به اين درك  اومدن كه يك جورايي جامعه هولشون داده بيان اين
اري بكنند، حداقل استفاده كنند از اين فضايي كه دارند. ولي نرسيدن كه آقا يك ك

نه چيزي واسشون مهمه. فقط ميان ميرن سر كالس و بعدشم ميرن. خيلي اعصاب 
كنم بقيه رو ترغيب كنم. توي اون  بينم. سعي مي خورد كنه وقتي خودم رو مي

مهم نيست.  چيز براشون اي كه دوست دارم برم جلو ولي خيليام همچنان هيچ زمينه
  خواه دانشگاه اميركبير) (عضو فعال انجمن ترقي

هاي  هاي تشكل شود اين است كه سوژه ها اولين چيزي كه مشخص مي قول با خواندن اين نقل
اند، ميل دارند تا  اند، رشد فكري و آگاهي پيدا كرده هايي هستند كه درجايي اثر گرفته سياسي سوژه

شود. مسئوليت اثرگذاري براي  اثرگذاري تبديل به مسئوليت مي اثر بگذارند و گاهي اين ميل به
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هاي  شود. يعني شركت در تشكل هاي سياسي گرفته مي پذيري در تشكل ها از حس مسئوليت آن
كند كه ربط مستقيم با رشد و آگاهي فردي  پذيري را ايجاد مي سياسي نوعي از پرورش مسئوليت

شود. در نتيجه، سياست تغيير وضعيت در همين  ان منجر ميگذاري بر ديگر دارد و آن به نقطه اثر
 _دور همها را مثابه  جايي كه ديگران تشكل خورد. در همان روزمره در دانشگاه رقم مي روابط زندگي

دادن است. اين سياست ميل  در حال رخبودگي  _با همكنند، در عمل، موقعيت  دريافت مي بودگي
تا نوعي از لذت داشتن اراده معطوف به قدرت در اعضاي شود  تغيير فضا است كه باعث مي

  هاي سياسي ايجاد شود.   تشكل
تونه باشه مثالً  ها برام لذت بخشه حاال در هر اشلي كه مي من اثرگذاري روي آدم
كه يك سري  ها ... اين ها يك چيزي اضافه كردن به آدم عوض كردن تصميم آدم

ها نداشتم  كه به شخصه خودم خيلي مهارت اين كني در ارتباطات. ها پيدا مي مهارت
شده. اين برام خيلي لذت بخشه. (يكي از  ها اآلن اضافه كه اين فعاليت قبل از اين

  كبير)  خواه دانشگاه امير اعضاي انجمن ترقي
گيرد. وقتي هركدام از اعضاي  شكل مي بودن _با هماي است كه در  اراده معطوف به قدرت اراده

گيرد كه  فرهنگي در دانشگاه شكل مي وقت خرده را تجربه كردند آن بودن _با هم وليتها مسئ تشكل
. با توجه به 1زند توان اثرگذاري دارد و اگر توان اثرگذاري آن دچار خدشه شود دست به اعتراض مي

گذاري، كه در باال مشخص شد، اثرگذاشتن يعني سياست تغيير فضا و اين پديده تغيير  مفهوم اثر
شود تا تجربه حاالت  گذاري باعث مي دهد. مسئله اثر كه سوژه سياسي در دانشگاه را شكل مي است

هاي درسي خود  مختلف در دانشگاه شكل بگيرد. يعني چگونه دانشجويي كه در رشته و كتاب
شود، نوعي از همدلي بر سر يك سري از  پرتاب ميبودگي  _با هممحدود است ناگهان به فضاي 

گيرد و احساس مسئوليت در برابر گروه ايجاد  ارج از درس خواندن هست شكل ميها كه خ هدف
كند و در تعامل با مديريت فرهنگي دانشگاه سعي  شود. اين گروه از دانشگاه مشروعيت كسب مي مي
  كند تا امتيازهايي را براي پيشبرد اهداف خود بگيرد.  مي

  
عرفي كنيم. يعني درست معرفي هايي كه داريم رو به بقيه م خوايم آرمان ما مي

خوايم گسترش  هاي انقالب اسالمي و جامعه اسالمي رو ما مي كنيم. و بتونيم آرمان
كه يك بعد شخصيم داره. واقعاً براي من كار  بديم. هدفمون ... گسترشه. بعدم اين

كنم كه  كردن توي بسيج واقعاً يك بخش خودسازي داره يعني من به اين فكر مي
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كنم، اين براي من خودش خيلي اهميت  سير اول خودم دارم رشد ميتوي اين م
  داره. (يكي از اعضاي بسيج دانشگاه اميركبير)

گم! ...  دوني چي مي كنم. مي حتي خيلي كوچيك، حتي خودم رو اصالح مي
خواي اصالح كني اول بايد خودت رو اصالح كني.  جايي رو مي  گن اگر شما يك مي

ع كردم به فعاليت گفتم حتي اگر يك نفر هم تونستم من به شخصه وقتي شرو
اصالح كنم توي اين موقعيتم و توي اين فعاليتم باسه من برده. مثالً تا آخر زندگي 

بينه يك چيزي خرابه و رد شه  تونم خوشحالي كنم. خوب آدم وقتي كه مي هم مي
م زمين تا بره و موقعي كه ميگه نه من دنبالِ اينم كه يك ذره اينرو درست كن

كنه. خوب يكسري  كنه. تو كل ديدگاه آدما اين قضيه فرق مي آسمون فرق مي
اي بچسبند مثل زالو و انگل بشن و از بقيه تغذيه كنند و  خوان يك گوشه مي

خوان خودشون خوراك تحويل مردم بدن. حتي به اين شكلِ كه  يكسري نه مي
رو براش  ها رِ و انواع هزينهخودشم هم وقت ماديش رو بگذارِ، هم پولش رو بگذا

. (عضو فعال انجمن فرهنگ و سياست دانشگاه اميركبير)   بگذارِ
بر اين اساس، سوژه سياسي كه ما در برابر آن هستيم سوژه سياسي است كه 

سياسي   جا، سوژه شود. در اين طور سنتي در رابطه با گفتمان حكومتي تعريف نمي به
كند. اين اثربخشي در برابر  را ايجاد ميسياست خودسازي و سياست اثربخشي 

دهد. جايي  صورت سياست اعتراضي نشان مي وضعيتي ناهنجار و نامناسب خود را به
ها نسبت به مسائل دانشگاه و فراتر از آن مسائل سياسي حكومتي نظر  كه تشكل

گيرند. بنابراين، موقعيت اثرپذيري، ارتقاء خود و  دهند و موضع انتقادي مي مي
هاي  ها و حس كم افراد دور دغدغه غه اثرگذاري بر ديگران باعث شده است تا كمدغد

اي را در برابر اين حس  مشترك جمع شوند و هدف پيدا كنند و وقتي مسئله
گيرند. اين فرايندي است كه در  بينند در برابر آن موضع مي مشترك در تضاد مي

  گيرد.  اه شكل ميسياسي در دانشگبودگي  _با همطي آن سوژه سياسي و 
مند بودم كه مثالً ... توي زندگي افرادي كه دورِ برِ من هستند يك تأثيري  عالقه

  بگذارم. (عضو كانون انديشه مسلمان دانشگاه اميركبير)
.  ميام به شيوه خودش هدفم اينه كه روش اثر بگذارم، هدف من اثر گذاشتنِ

  (عضو دفتر تحكيم وحدت)
هاي سياسي دانشجويي اثرگذاشتن است.  هاي سياسي در تشكل در نتيجه، هدف از سوژه

شود. بنابراين، خلق  اي جديد براي تشكل دانشجويي تبديل به هدف مي تأثيرگذاري براي خلق سوژه
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فرهنگ  ترين دستاوردي است كه از خرده مهم» مند شهروند دغدغه«مند در قالب  سوژه دغدغه
  شود.  حاصل مي هاي سياسي تشكل

مند هستيم كه واكنش بده. (عضو مجمع  ما دنبال توليد يك شهروند دغدغه
  خواه دانشگاه اميركبير) ترقي

ها اين بود كه دانشجو نگاه تك بعدي نداشته باشه.  توي اين تشكل هدف بچه
براي خروج از اين نگاه باز هم هدف اين نيست كه شما مثالً به يك بعد مسائل 

هاي سياسي  ها و واكنش ها، كنش سياسي جامعه بخواي توجه كني يا درگير بازي
ل سياسي هم درسته. اما جامعه صرفاً بخواي بشي كه گرچه نگاه كردن به مسائ

كنيم. ما در جامعه  كه ما در يك جامعه داريم زندگي مي اي كه مهمه اينه مسئله
نيازهاي گوناگوني داريم اين نيازها سياسي هست، اجتماعي هست، فرهنگي هست 
... هدف اينه كه دانشجو در اين مجموعه بتونه نگاه داشته باشه مبتني بر عالئقش. ... 

خواد پرورش داده  سعي بكنيم از تو دل دانشگاه كه قشر نخبه جامعه ميخوايم  ما مي
تر بشن. بتونند با هم ديالوگ  بشه اين آدما يك خورده بهتر بشن. يك خورده عميق

ها بتونند با هم حرف بزنند. بعد كار  كنند. سر يك موضوع خيلي ساده ... بچه
مند باشي.  ي جامعت دغدغهمشترك كنيم. ... شما موظفي كه نسبت به مسائل سياس

ها رو ببيني، بر اساس  مند باشي. درست و غلط مسائل اقتصادي جامعت دغدغه
جايگاهي كه داري اعتراض بكني. (عضو انجمن فرهنگ و سياست در دانشگاه 

  اميركبير)  
ها در حد مسائل  مند بودن رو به نظر من حتماً بايد داشته باشند آدم دغدغه

مثالً باهاش برخورد دارند ... فعاليت دانشجويي، فعاليت اي كه توش  روزمره
دانشجوييِ و نبايد ديگه امنيتي بشه، در حد فضاي روزمره كشور بايد بمونه ولي اين 

اي براي تأمينش  منديِ حتماً بايد وجود داشته باشه. مثالً وقتي جاي ديگه دغدغه
. بايد بفهمِ كه دور و برش د افته و يك  اره چه اتفاقي ميوجود نداره دانشگاه محلشِ

قدرت تحليل در حد اينكه در انتخابات رياست جمهوري من به كي رأي ميدم؟ براي 
چي؟ ... در اين حد رو يك دانشجو بايد بتونه تحليل كنه چون داره كشورش رو 

  سازه. (عضو انجمن اسالمي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران) مي
خواهيم مفاهيم و  عدي نيستش. ما مييك شهروند خوب بودن كسيه كه تك ب

چيزايي كه نسبت داده ميشه رو به چالش بكشيم؛ مثالً يك شهروند خوب بودن. 
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دوباره بيايم واسه خودمون تعريف كنيم. مثالً اگر ايرادي داره بيايم براي خودمون 
  يك تعريف ديگه ارائه بديم. (يكي از اعضاي كانون انديشه اسالمي) 

هاي سياسي  مند در تشكل شود، ساخت شهروند دغدغه ها ديده مي قول در نقلطور كه  همان   
هاي ظهور سياست است. اين جنبه از ماهيت سياست در زير تعريف سياست  ترين جنبه يكي از مهم

هاي  شود. سياست در تشكل مثابه امر كالن و پيوند با تقسيم قدرت حكومتي ناديده گرفته مي به
زايي نسبت به مسائل است. اين مسئله كه  ت تغيير و سياست حساسيتسياسي دانشجويي سياس

تواند ظهور پيدا  ترين مواردي است كه سياست در آن مي مند ساخته شود از مهم شهروند دغدغه
گذارند  شود. دانشجويان بر هم اثر مي روزمره دانشجويي مي كند. بنابراين، سياست وارد روابط زندگي

برد و ميل به داشتن حس و دغدغه مشترك  ن موقعيت است كه آگاهي را باال ميپذيرند و اي و اثر مي
  كند. را ايجاد مي

  
  گيري نتيجه
 ..._همكه يك تشكل اداري و ثبت شده باشند يك  هاي سياسي دانشجويي بيشتر از آن تشكل

 _مهدلي،  _همانديشي،  _همنشيني،  _هماين است كه مفاهيمي چون ... _همهستند. منظور از 
گرفتن گروه را توجيه كرد در آن وجود دارد.   ها شكل توان با آن هاي ديگري كه مي راهي و عبارت

تر از مفاهيمي است كه  مهم ..._همبه اين علت است كه خود شكل گرفتن  ... _هم استفاده از مفهوم
انشگاه موقعيتي در فضاي د ..._همگيري اين  هاي شكل آيند. انگيزه با آن تركيب شده و به وجود مي

  كند. است كه سياست را وارد فضاي دانشگاه مي
ها از لحاظ سنتي بر اساس  هاي سياسي در دانشگاه، آن با توجه به تاريخچه حضور تشكل

دهند و  هاي جناحي در رأس حكومت خود را در رابطه با سياست قرار مي بندي تقسيم
هاي دانشجويي نمونه بارز اين پيوند  وسط تشكلهاي انتخاباتي ت آذر و يا تالش 16هاي  داشت  بزرگ

هاي  شود سطح توقعات و انتظارهايي است كه از تشكل اي كه در پي آن ايجاد مي هستند. اما، مسئله
هاي سياسي تغييراتي را به وجود بياورند، اما بر  بايد در تالش هايي كه مي شود. تشكل دانشجويي مي

اند تجربه ثابت كرده  هاي دانشجويي نشده هاي تشكل د فعاليتاساس بسياري از دانشجوياني كه وار
اي  اند و فعاليت سياسي در دانشگاه نه تنها هيچ نتيجه ها در اين زمينه ناتوان بوده است كه آن

هاي  نداشته بلكه هزينه بردار هم بوده است. از اين ديدگاه، بسياري از دانشجويان ماهيت تشكل
گرايي  كردند. بنابراين، ما با نوعي از آرمان تعبير مي  بودگي _دور هممثابه يك  دانشجويي را به

انگيزگي براي شركت كردن  رو هستيم كه نتيجه آن نااميدي و سرخوردگي سياسي و بي سياسي روبه
هاي سياسي با تقسيمات  هاي سياسي دانشجويي است. از اين ديدگاه، پيوند كالن تشكل در فعاليت
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ها شناخته شوند و بر اين  هاي سياسي با آن شده است تا هويت تشكل قدرت در حكومت باعث
ها براي ايجاد تغيير ايجاد شود كه تحقق پيدا نكردن آن با سرخوردگي سياسي  اساس، توقعي از آن

  همراه شود.
كنند باعث  ها با سياست حكومتي برقرار مي ها و پيوندي كه آن اما اين تعريف كاركردي از تشكل

هاي سياسي ايجاد شود. به همين  تا نوعي از تحليل تقليل گرايانه نسبت به ماهيت تشكلشوند  مي
نگاه كنيم كه اولين كاركرد آن  ..._همها را، در ابتدا، به صورت يك  علت ما سعي كرديم تا تشكل

ها  كند و بر اساس آن ايجاد حس مشترك است. اين حس مشترك است كه نيروي جاذبه ايجاد مي
گيري حس مشترك با نوعي  دهند. بنابراين، شكل ها را معنا مي گيري شوند و موضع عريف مياهداف ت
هاي شركت كننده نسبت به حس مشترك و اهداف  گيري تغيير همراه است، چون سوژه از شكل

زنند و  ها دست به پاسداري مي كنند. بنابراين، براي حفظ آن ها را پيدا مي آگاهي و ميل به تحقق آن
ها  دهند كه ابتدا بر سوژه كنند. اين موارد ياد شده نوعي از سياست را نشان مي ليت قبول ميمسئو

اند و حال خود در پي ايجاد تأثير در فضاي دانشگاه هستند.  پذيرفته ها نيز اثر اند و سوژه گذاشته اثر
 _با همبرسيم. بودگي  _با همبه مفهوم  بودگي _دور همشود تا از مفهوم  اين فرايند باعث مي

مثابه سياستي است كه از  جايي است كه پيدا كردن حس مشترك و دغدغه پيدا كردن بهبودگي 
  شود.  مند ساخته مي خالل آن شهروند دغدغه
هايي كه  فرهنگ هاي تأثيرگذار هستند. خرده فرهنگ هاي دانشجويي خرده از اين ديدگاه، تشكل

اي كه معتقد به يك حس مشترك است و نسبت به آن  وژهتوانند سوژه متعهد را پرورش دهند. س مي
شوند تا  به خودآگاهي رسيده است. خودآگاهي و ميل به اثرگذاري دو نيرويي هستند كه باعث مي

مثابه جرياني اثرگذار كه در فضاي دانشگاه موقعيت  سياست به نوع ديگري تعريف شود. سياست به
ير جدا از نظام آموزشي دانشگاه است. اين موقعيت تأثير از كند. اين موقعيت تأث تأثير را ايجاد مي

خود دانشجويان بر خود دانشجويان است، بنابراين، ميل به تأثيرگذاري بر ديگري و آگاهي بخشي از 
هاي درون دانشگاه به جريان  ترين سازوكارهايي هستندكه سياست را در جريان ارتباط مهم
عناي سياست تغيير است كه در مركز آن حس مشترك وجود دارد اندازند. در اينجا، سياست به م مي

مند هستند. بنابراين، هر آنچه در برابر اين سياست تغيير و حس  ها در رابطه با آن دغدغه و سوژه
شود. در  شود كه در برابر آن موضع انتقادي گرفته مي مثابه مانعي ديده مي مشترك قرار گيرد به

ابط زندگي روزمره در دانشگاه است كه با سياست حكومتي پيوند نتيجه، سياست تغيير در رو
  خورد.   مي
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