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Background and Objectives: Academic Freedom may include both freedom of 
expression in and on academia. Recently, there has been hopes for technological 
possibilities of free speech in virtual classerooms, more interactivity in student-
professor (& professor-student) communications, and emergence (and prevalence) 
of academic participatory cultures (and participatory academic cultures) over the 
internet. Still the question is if students believe they possess freedom of expression 
(or not)? If yes, why they have not practiced it, or how they performed it alternately? 
If they don’t feel like this, what are the barriers of free speech and what are the 
limits of freedom of expression in technology-mediated communications in higher 
education in Iran?  

Methods: This paper is based on an auto-ethnography of an online learning 
experience. Data were collected from graduate students in MA program in 
Information Science, University of Tabriz, Iran, 2020-2021. This fieldwork was 
chosen through a convenience sampling technique. 

Findings: Most course instructors finished classes by ending their lectures, and 
never asked if there was a question, challenge, or comment. I hardly ever observed 
students asking questions, posing challenges, or expressing disagreement. Many 
students preferred not to participate in class activities or even community discussions. 
Some students expressed they were not interested in expressing their ideas in social 
media or the public sphere either. Students describe their initial encounters with 
instructors in terms of ambiguity , anxiety, avoidance, respect, or subterfuge. 
Students who did not participate in discussions, excessively appreciated instructors. 
There was a spiral of silence in the class: others did not express opinions; neither do 
I. There were three main reasons for not expressing almost anything in the class: I 
do not care about the course and/or class; I don’t have a piece of information, 
opinion, or any comment to share; I am worried about the class instructor or other 
students’ potential reaction. This reaction could  be muting, moralizing , 
marginalizing, censorship, threatening, enticement, bullying, mockery , rowdiness, or 
inadvertency. I referred to Rancièrean concepts of police, politics, impasse, 
dissensus, and subjectification, to make sense of students’ perceptions of (not) 
possessing freedom of expression, their acts of (not) exercising free speech, and 
their wider social contexts of communications.  

Conclusion: Freedom of expression over the internet, in academia, and within the 
digital university is restricted, censured, or even blocked. More than a space for 
expression (even with tension), Adobe Connect classes and WhatsApp groups were 
spaces of silence and dominance. Muting or marginalizing are not the only means 
and methods for neutralizing and naturalizing not to participate, or reducing 
participation to expression of agreement or even concensus. Over-stressing (in the 
name of motivating) to express ideas, or even making (pseudo)participation as 
compulsory, were alternative techniques and technologies of oppression and 
repression. The question is whether silence is a passive and minimal reaction to 
others’ expressions, or it can be a form of active and agentic dissensus or resistance 
against dominance or repression. Freedom of silence is a communication right, as 
important as freedom of expression; silence is an expression also, an out-and-loud 
expression. 
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 . مقدمه1
ش  ماری در  و اهمیتاهمیت ش  دن و ی  ا کمبرخی پژوهشگران و کنشگران آموزش دانشگاهی، از کم

رایشی یان گانشجونامند  »دگویند و این وضعیت را چالش مشروعیت دانشگاه در ایران میدانشگاه می
رغبت  ی دانش  جویان را م   ال ان  د، اس  تادان نی  ز بیاز نارضایتی نس  بت ب  ه محت  وای ک  ال  نش  ان داده

ها در (  بسیاری از دانشجویان در کال  مشارکتی ندارند یا مشارکت آن9:  1396آورند« )کاظمی،  می
ی اس  ت ک  ه ر ح  الای  ن دای ندارن  د   هایی است که محت  وای مباح   های به پرسشک مهحد پاسخ تک

ی س  رکش« ن  ام ب  رده های دولتی ایران با عنوان »س  وژهمجاب از )برخی( دانشجویان )برخی( دانشگاه
ی طور مستمر در حال پرسش، چالش و انتقاد است  پس آن س  وژهای که به(؛ سوژهMojab, 2004بود )

ها در ود در دانش  گاهت موجوضعی  ابادی یادآوری کرده است که انتقاد ازسرکش کجا است؟ البته، کرکه
ش  ود مفه  وم، هایی همراه است ک  ه باع    میها و بازدارندهها، خودممیزیایران پساانقالبی، با ممیزی

معی  ار و مص  داا آزادی بی  ان دانش  گاهی در ای  ران متف  اوت از بس  یاری م  وارد در غ  رب باش  د 
(Karkehabadi, 2009  ) 

های مغ  ایر گیری   تص  میم2ط وب آم  وزش، ت ن  امکیفی  1در دوران آموزش حضوری پیشاکرونا، 
  5ی پ  ایین، ی  ا    دریاف  ت نم  ره4  احسا  تبعیض می  ان دانش  جویان،  3خواست عموم دانشجویان،  

گیری نارض  ایتی دانش  جویی ب  وده اس  ت )نص  یرزاده، زدگی فضای دانشگاهی، موجب ش  کلسیاست
بی  ان نش  ده باش  ند  البت  ه، در دو ها  یرضایت(، ولی ممکن است این نا 39:  1394منتظری و نصیرزاده،  

ها، ممکن بود احسا  نارضایتی به بیان اعتراض منجر شود: ای  ن تص  ور مورد، بیشتر از دیگر موقعیت
حال، معم  و ا اعت  راض ت  ا ها اهانت شده است  بااینکه حقی از دانشجویان ضایع شده است، یا به آن

ها، در ( و این اعتراضibidشد )ستاد پیگیری مییک ا  اض بهحد بیان نارضایتی به یک دوست و یا اعتر
ه  ا و انتقاده  ای ها، چالشیافت  برخی دانشجویان پرس  شاغ ب موارد، تا نقدهای فراگیر فرازش نمی

کردند، و موضوع را در اینترنت نیز کردند، بیرون کال  با استاد صحبت نمیخود را در کال  بیان نمی
ه  ا و انتقاده  ایی در خ  ارال از ک  ال ، دور از اس  تاد و در ، چالشها س  شل  ی پردادن  د  وبازت  اب نمی

خواستند استاد ی  ا حت  ی برخ  ی شدند که دانشجویان اغ ب نمیهای غیررسمی شفاهی بیان میارتبا 
ی موض  ع خ  ود مطم  ئن نبودن  د  ها اطالع یابند، زیرا از امنیت پ  س از بی  ان آزادان  هها از آنکالسیهم

بیان )امتناع از بی  ان( ممک  ن توافق با گردباد نظرهای دیگران( یا حتی صرفاا عدم    عدم  )بیاندگراندیشی  
برخ  وداری از پش  تیبانی دیگ  ر یابی از رویدادهای آت  ی گ  روه ی  ا ع  دم  اطالعبود پیامدهایی مانند عدم  

 دانشجویان در امور صنفی را در پی داشته باشد 
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 . بیان مسئله2
ض  ا و موقعی  ت آم  وختن اس  ت؛ آم  وختن ن  ه از ک  ال  ش  روع ف  ت، فاز با کال  فقط یک نمونه  

ت  وان کالسی آن( را میهای برونیابد  ولی همین کال  در  )و ارتبا شود، نه در کال  پایان میمی
 های متفاوتی تصور کرد:  به شکل
 ها، خالقیت و سرکوب، هژمونی و پادهژمونی؛ها و تنشفضای اجتماعی امکان 
  فقط ط  رح مس  ئ ه، و ن  ه ح  ل مس  ئ ه: موقعی  ت گش  ایی، ن  هد: مح  ل مسئ همن هت مس  ئموقعی

 وگوی بازتابنده؛گفت
   ،( 1396دربرگیری و درگیری رویکردهای متعدد و متنوع به دانستن و فهمیدن )فراستخواه 

( 3اپوات  س 2رسان آنی، مجراهای ارتباطی رسمی )گروه در  در پیام1های آموختن مجازیمحیط
ت  وان چن  ین رس  ان( را نی  ز میرتب  اطی غیررس  می )گ  روه دانش  جویان در هم  ان پیامه  ای امجرا و

 پردازی کرد:مفهوم

 2ی دانش  گاهی دارن  د؛   نش  انی مشخص  ی در اینترن  ت و  ی  ل ی  ک دامن  ه1ی فض  ا: م اب  هبه  
و ّمیت    ک3های مشخصی تعریف و تأمین شده است؛  ها برای کاربران مشخص با نقشدسترسی به آن

( مس  تند 4ی مدیریت آم  وختنها )حداقل برای ناظران سامانهمشارکت( در آن یت مشارکت )یا عدمکیف
 و مشهود است؛

  فقط محل سخنرانی استاد )انتقال آبشاری اطالعات(، ب که محل ط  رح   نه1ی موقعیت:  م ابهبه
ات و من  ابع را ف  راهم اطالعها،    امکان همرسانی دیدگاه2پرسش، چالش و انتقاد دانشجویان هستند؛  

   محیطی برای بح  و بازاندیشی )و نه لزوماا توافق و تراضی( هستند؛3آورند؛  می

  ها، مواض  ع و شناسیها و معرفتشناسیوگو و یا رویارویی هستیی رویکرد: محل گفتم ابهبه
 ها است منافع، و البته ادعاها و تجربه

وگوگرایی، گوش  یدن  در نس  بت ب  ا انتق  اد، دگراندیش  ی، گف  ت گاهی  دانش     از دید نویسنده، آزادی بیان 
شود و بیش و پیش از همه، به ادراک بر آزادی پس از بی  ان )ی  ا  فعا نه و مدارا تعریف، تح یل و تحدید می 

ش  را ،  که بر پیوندهای ناگسس  تنی آزادی بی  ان در ای  ن ش  بکه عدم آن( مقید است  درحالی  ی مفه  ومی ا 
م  انیم ت  ا  تر نش  دن م  تن، ب  ر آزادی بی  ان متمرک  ز می ، در این مقاله، از جهت گسترده داریم صرار ا عان و ا 

ی آموختن برخط در دانشگاه ایرانی و مجراهای ارتب  اطی آن چگون  ه و چ  را موقعی  ت آزادی  دریابیم تجربه 
                                                                                                                                                                                              

 

1. Virtual Learning Environments (VLEs) 

2. Instant Messenger (IM) 

3. WhatsApp 

4. Learning Management System (LMS) 
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ب  ه ک  ال     م  رتبط ولی    شدند )یا نه(؟ در مجاری ارتباطی غیرسمی، شدند )یا نه( و به کار گرفته  بیان ت قی 
-انتق  ال آم  وزش )و دگردیس  ی  -شود ی  ا ن  ه؟ امت  داد  در  برخط، آزادی بیان دانشگاهی به کار گرفته می 

های آن( از فضای فیزیکی به فضای سایبر، کردارهای آزادی بیان دانشگاهی را توس  عه داده  دگرگونی ارتبا  
 نداشته است؟ ر پی ها د ها را محدود کرده است، یا تغییری اساسی در آن است، آن 

 
 . پیشینه پژوهش3

کند، مگر موقعی که دیگ  ران آن را ی قانون شناور است و کاری نمیآزادی دانشگاهی چون برگی بر برکه
عنوان امتی  ازی اعطاش  ده ی  ا حق  ی که به(  آزادی دانشگاهی بیش از آنByrne, 1989: 251تکان دهند )

عمال شود، چون  کسب شود که اگر نق  ض ی  ا س   ب ش  ود، ک  انون ه میگریستحقی نشده اندیشیده و ا 
ها، ب  یش از امتی  ازی تواند چنین باشد؛ در برخی بافتپرسش و پژوهش خواهد بود  آزادی بیان نیز می

جا، ابت  دا شود  در اینشده بدان پرداخته میشده یا س باعطایی یا حقی اکتسابی، همچون حقی نقض
( و نسبت آن ب  ا 3، خودگردانی2و استقالل دانشگاه )خودمداری  1اهیدانشگتفاوت و البته ارتبا  آزادی  

ای از آزادی دانش  گاهی )و ن  ه عنوان زیرمقولهشود  سپس آزادی ع می بهاختصار مرور میآزادی بیان به
شود  در پایان، به آزادی بیان دانشگاهی و نس  بت آن ب  ا برابرنهاد آن( و نسبت آن با آزادی بیان بح  می

 شود عمومی اشاره میبیان  زادی  آ
  2گیری،   خ  ودگردانی م  دیریت: آزادی تص  میم1استقالل دانشگاهی را مفه  ومی اع  م از    4تایت

عمال محدودیت بر فعالیت دانش  گاهی ن  ام ب  رده 3استقالل مالی: آزادی منابع، و     آزادی ع می: عدم ا 
ای تخصص  ی آم  وزش و محت  و ض  وع وکه آزادی ع می بیشتر ب  ه مو(  درحالی1382است )جاودانی،  

رس  انی ی  ا اظه  ارنظر وی توان  د ب  ه اطالعپژوهش فرد دانشگاهی اشاره دارد، آزادی بیان دانشگاهی می
رس  انی ی  ا اظه  ارنظر وی ی مس  ا ل در  و دانش  گاه در فض  ای غیردانش  گاهی، و البت  ه اطالعدرب  اره 
ه داشته باشد  یک تعری  ف از اشار  ی نیزی مسا ل غیردر  وغیر دانشگاه ولی در فضای دانشگاهدرباره 

صورت فردی ی  ا جمع  ی، در پیگی  ری، توس  عه و ی ع می، بهآزادی ع می آن است که »اعضای جامعه
(  تأکی  د چن  ین تعریف  ی ب  ر ح  ق 101:  1382انتقال دانش به طرا مخت ف آزاد باشند« )فراس  تخواه،  

( اس  ت   اکرص  الحی و  اکرص  الحی ندیش  هی اهی دانش )و نه لزوماا بیان آزادان   کسب و انتقال آزادانه
  2  آزادی بی  ان و نق  د،  1اند که خود شامل  ( آزادی ع می را ُبعدی از استقالل دانشگاه نام برده1388)
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  5آم  وختن، و  -  آزادی در آم  وزش  4ه  ا،    آزادی در انتش  ار نت  ایو پژوهش3پژوهش بدون ممی  زی،  
ان  د ک  ه ( و گ  زارش کرده42:  1388،  ص  الحی اکر  های تخصصی است ) اکرصالحی وآزادی تشکل

ی اس  تقالل بنی  ادی )آزادی ع م  ی و    ( ض  عیف اس  ت« های ای  ران در زمین  ه»وض  عیت دانش  گاه
 ( 56:  1389) اکرصالحی و  اکرصالحی،  

گاهی بیشتری از مقررات دانش  گاه ی سازمانی با تر، و آنالبته، استادان برخوردار از پایه هایی که آ
ی (  دو نکت  ه29:  1390اند )دهقانی و دیگران،  ادی ع می بیشتری را ادراک و ابراز کردهان آز، میزدارند

برخ  ورداری( از آزادی   برخ  ورداری )ی  ا ع  دم 1اساسی در چنین برداشتی از آزادی ع می نهفته است: 
ی زب  ان  ساخت  ابرازی است؛ یعنی، وابسته به برداشت فرد از موقعیت خود و-دانشگاهی امری ادراکی  

این برداشت  هنی از موقعیت خود است  پس ممکن است یک استاد یا دانش  جو از آزادی دانش  گاهی 
بیشتری از دیگری برخ  وردار باش  د )گفتاره  ا و کرداره  ای وی بیش  تر تحم  ل ش  وند(، ام  ا خ  ود را در 

باش  د محدودیت توصیف کند؛ و ممکن است دیگری آزادی دانشگاهی کمت  ری از دیگ  ری برخ  وردار  
  جایگ  اه ف  رد در س  اختار ق  درت 2کران توصیف کن  د   ممیزی شود(، اما آزادی بیان خود را بی)حتی  

برخ  ورداری( از آزادی دانش  گاهی،   سازمانی دانشگاه، در س  اخت  هن  ی ای  ن برخ  ورداری )ی  ا ع  دم
تری ی بیش   تأثیرگذار است  ممکن است یک استاد تمام، مدیر گروه یا ر یس دانشکده از آزادی دانشگاه

ز دیگری برخوردار باشد )چون دسترسی گفتمانی بیش  تری دارد(، ام  ا در مقایس  ه ب  ا برخ  ی همتای  ان ا
ی کارشناس  ی خارجی، خود را در تنگنا تصویر کند؛ و ممک  ن اس  ت ی  ک دانش  جوی دگران  دیش دوره 

ز رخ  ی اآزادی دانشگاهی کمتری از دیگری برخوردار باشد )چ  ون آزادی پ  س از بی  ان وی، کمت  ر از ب
 نشدنی و محدودنشدنی تصور و تصویر کند ایان خارجی اوست(، اما خود را مهارنشدنی، متوقفهمت

ع می، وضعیت آزادی ع م  ی دانش  گاهی در اند که از دید اعضای هیئتزارع و همکاران ادعا کرده
ر و پولیکه ع  ا (؛ این در حالی است Nazarzadeh Zare, 2016تر از میانگین جهانی نیست )ایران پایین

ها ی آنانگارانهاند، بنابراین سنجش مط ق( آزادی ع می را مفهومی نسبی دانسته267:  1399دیگران )
ها آزادی ع می را اعم از آزادی آموزش، پ  ژوهش، آم  وختن، بی  ان و در سطح جهانی مقدور نیست  آن

  آزادی در 2در ن  وع بی  ان، زادی   آ1  اند:بعدی برش  مردهای س  هاند و آزادی بی  ان را س  ازه اندیشه دانسته
ی گان  ههای پنو  آزادی در انتخاب مجرای بیان  اگر از الگوی ارتب  اطی پرس  ش3انتخاب مخاطب، و  

ی آن است ک  ه چ  ه کس  ی، ب  ه چ  ه گیری درباره بنگریم، آزادی بیان دانشگاهی تصمیم  1هارولد  سول 
وی  د  آزادی بی  ان دانش  گاهی ید/نگا بگوکسی، چه چیزی بگوید/نگوید، چگون  ه بگوید/نگوی  د، چ  ر

 فقط شامل گفتن، ب که ناگفتن و گفتن ولی گویی نگفتن هم هست نه
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د مینی مفاهیم استقالل دانشگاهی و آزادی دانشگاهی را مرتبط ولی مستقل و مستقل ولی م  رتبط 
ت و دریاف   دول  ت (  بعید است در دانشگاهی که منابع مالی خ  ود را از Dlamini, 1997نام برده است )

کند، انتقاد از دانشگاه و یا دولت آزاد باشد یا پیامد منف  ی کرد خود را نیز به دولت ارا ه میگزارش هزینه
ه  ا( برای فرد به دنبال نداشته باشد؛ ولی ممکن است دانشگاهی منابع م  الی مج  زا )از دول  ت ی  ا بنگاه

ی مواض  ع در فض  ای نع بیان آزادانهان ما همچن  ها(داشته باشد، اما مدیریت آن )همچون دولت یا بنگاه
ی دولتی است و دانشجویی که از تحصیل رایگان دانشگاهی شود  استادی که درآمدش از محل بودجه

ها مقید که از آزادی بیان برخوردار نباشند، اما آزادی بیان دانشگاهی آندولتی برخوردار است، نه از این
دانشگاه )تحت مالکیت، تحت مدیریت، و یا تحت نظ  ارت ی از  ل مالاستقال)اگر نه متص ب( به عدم  

تحق  ق  تحق  ق اس  تقالل آم  وزش ع  الی )و ع  دم ( یکی از د یل عدم1389دولت( است  فراستخواه )
ی مدنی )از جم ه آزادی بیان دانشگاهی( در ایران را همین وابستگی به دولت و ضعف نهادهای جامعه

  2ی عمومی ضمانت ق  انونی ن  دارد،    وقتی آزادی بیان در حوزه 1ست   رده اها( در ایران برشمدانشگاه
  یا این نگرانی وج  ود دارد ک  ه 3کند که در فضای فیزیکی آزادی  پس از بیان ندارند، و  فرد احسا  می

های افراد در فضای سایبر اس  تفاده رهگیری بیان-ارتباطی برای مستندسازی  -های اطالعاتی  از فناوری
ت  أثیر منف  ی   ع  دم  2  پشتیبانی اس  تاد دانش  گاه از آزادی بی  ان دانش  جویان،  1توان به  ه میچگون  شود،

ی نق  ض ح  ریم خصوص  ی دانش  جو )ب  ه بهان  ه  ع  دم  3اظهارنظر دانشجو در فرایند تحصی ی وی، و  
 مستندسازی آمارهای آموزشی( امیدوار بود؟

را به خطر نیندازد  ولی اگر کسی به گران  دی دیشود هر فرد تا جایی آزاد است که آزااغ ب بازگو می
اسم استفاده از حق اساسی خود بر آزادی بیان، آزادی بیان دیگران را به خطر اندازد تک یف چیست؟ آیا 

عم  ال مح  دودیت درب  اره  ی تهدید، توهین، تحقیر، تمسخر یا تخطئه مصداا آزادی بیان هستند؟ آی  ا ا 
وان ب  رای ص  یانت از آزادی بی  ان )یعن  ی نهراس  یدن از ت   می ؟ آی  ا ها مصداا نقض آزادی بیان اس  تآن

بازخوردهای زبانی دیگران( آزادی بیان را محدود کرد، یا این مصداا نق  ض آزادی بی  ان اس  ت؟ طب  ق 
که مخل به مبانی اس  الم قانون اساسی، »نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن  24اصل  

صراحت نگفته است چه چیز مخل مبانی اسالم یا حقوا عمومی ون بها قانیا حقوا عمومی باشد«؛ ام
آمیز )غیرمس   حانه( قانون اساسی، تنها شر  اعالم اعتراض مس  المت  27است  همچنین، طبق اصل  

ای ک  ه ش  رو  دیگ  ری ب  ر ای  ن دو نام  همخل نبودن در مبانی اسالم است و »وضع هرگونه قانون و آ ین
نماید، خ  ال  ص  ریح ق  انون اساس  ی اس  ت« )عروت  ی موف  ق و ضافه  اسی اشر  مصرح در قانون اس

انگاران  ه، ه  ای آزادی بی  ان در ای  ران، از رویک  رد جرم(  ول  ی اغ   ب پژوهش37: 1400فتح  ی، 
اند  در این رویکرد، »اخالا حس  نه، نظ  م عم  ومی،     من  افع شناسانه و یا تنبیهی به آن پرداختهآسیب



 

 

 

 آزادی بیان دانشگاهی  
 ...  در ایران

 شگاهعات دانلافصلنامه مط

131 

اند« )م کوتی، ناصری های آزادی بیان مقرر شدهان محدودیتعنوهان، بعمومی، حقوا و حی یت دیگر
(؛ »آزادی بیان نق  ش ک ی  دی در     ارتق  ای تحم  ل مخالف  ان دارد«، ول  ی 157:  1395آبادی،  و قاسم

: 1399الطریقی،  »یکی از حدود این آزادی من  ع تحری  ک ب  ه تبع  یض     اس  ت« )انص  اری و ام  امی
ه  ای معن  وی و کرام  ت یدوشر  نیست و اگر در تقاب  ل ب  ا آزادیقبی ط ق و(؛ »آزادی بیان حقی م161

(؛ حفظ کرامت بش  ر 182: 1399انسانی قرار گیرد، محکوم به تقیید و تحدید است« )باقری و مکارم، 
های آنان هس  تند« و اصل منع ایراد ضرر به دیگران، مبانی مسئولیت اجتماعی افراد و محدودیت آزادی

زاده و طور قانونی آزادی بیان را محدود نمایند« )ف  الح ها اختیار دارند »بهدولت  (؛29  :1400)امیدی،  
هم  ه مح  دودیت مص  رح، ج  ایی ب  رای آزادی بی  ان ب  اقی (  آی  ا ب  ا این39:  1396موسوی میرکال ی،  

 رسد آزادی بیان در گفتمان قضایی )نه قانونی( ایران، مصداا تخصیص اک ر باشد:ماند؟ به نظر میمی
  1تر افراد عام از حکم آنال بیشاخرا

 تأکید دارد:   2ی جهانی حقوا بشراعالمیه  19ی  رویکرد بدیل آن بر ماده
ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد  این حق ش  امل پ  ذیرفتن هرگون  ه هر کس آزاد است هر عقیده
هد، ب  دون بخوا    ه کهتواند به هر وسیشود  شخص میی دیگران میباور بدون نگرانی از مداخ ه

ها را دریافت کند ی اطالعات و افکار تحقیق نماید و آنهیچ قید و محدودیت جغرافیایی، درباره 
 و انتشار دهد  

ی حق طبیعی، »آزادی بیان از مقتضیات اس  تقالل ف  ردی انس  ان انگارانه یا نظریهاز دیدگاه غایت   
ر چارچوب است نای ضروری تبیین ک  رد« اید درا ب  ی یک غایت بالذات است و محدودسازی آنم ابهبه

 گویند:(  هواداران تعریف موسع از آزادی بیان می153:  1395آبادی،  )احمدی، ناصری و قاسم
انگاری هر نوع فعالیت     غیرهمسو با ]گفتمان حاکم[، امک  ان پیگ  رد قض  ایی ه  ر ن  وع با جرم

یاب  د      ]ص  ر  انتق  اد ی  ا گس  ترش می       انتقاد، تح یل، اظهارنظر و فعالی  ت     ن  اهمخوان
ی خاصی م ل توهین، افترا، نش  ر اکا ی  ب و     اظهارنظر را[ تا زمانی که متضمن رفتار مجرمانه

 ( 125: 1397نباشد، نباید جرم ب که باید از آثار آزادی بیان ت قی نمود )فخر و دیبامهر، 

آزادی بی  ان )ی  ا فق  دان، دس  تکاری   اریخیافت ت   که ب( با ا عان به این1400زمانی و همکاران )   
شدن یا محدودیت آن( در فضای فیزیکی ایران متفاوت از غ  رب اس  ت، ب  اور دارن  د در غ  رب عموم  اا 

( اصل بر آزادی بیان است، مگر مواردی که به ص  راحت من  ع ش  ده باش  ند؛ ام  ا در ای  ران )ولی نه لزوماا
منع نشده باشد  اصل آزادی بی  ان در ق  انون   صراحته بهاصل بر عدم بیان آزادانه است، مگر مواردی ک
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های آزادی جای  ک  ر تض  مینصراحت  کر شده است؛ ام  ا در ای  ران، ب  هاساسی بسیاری از کشورها به
ه  ای آموزش  ی ها( پس از بی  ان م  ورد تأکی  د ق  انون اس  ت  در ارتبا بیان، پیامدها )یعنی س ب آزادی

ی نام  همشی رفت  اری، آ ینو پشتیبانی شود، در قالب خطدانشجبیان  که از آزادی  جای آندانشگاهی، به
ها، پیام  دهای های پیشین ارجاع به کمیسیون موارد خاص دانشگاهی انضباطی دانشگاه یا پروندهکمیته

س  ازی اند  البت  ه، اقتب  ا  ب  دون متناسبی دانشجو از آزادی بیان به وی تذکر داده ش  ده)سوء(استفاده
های مطبوعاتی فضای فیزیکی دوران نوزایی(، و ک  اربرد آن ی آن در فعالیتپیشینه)با    بیان  مفهوم آزادی

 برانگیز است های ایران امروز، بح های آموزشی در اینترنت در دانشگاهدر تح یل ارتبا 
 

 . چارچوب مفهومی4
پرس  ش،  دیش  ی،دگرانبرد که چرا دانش  جو را ب  ه تردی  د، های آموزش یورش میبه گفتمان  1ژاک رانسیر

چ  ه از رانسیر، ط  رح روش  نگری ب  رای آن  بینگهام و بیستا   خوانند  در خوانشچالش و نقد خود فرانمی
مند است، زیرا هرچند هد  ادعایی آن رهاندن است، کاری است ک  ه بخشی خوانده شده مسئ هرهایی

تخ  اب چگ  ونگی در انزادی  شود، یعنی استقالل فرد برای ره  ایی، آتوسط کسی برای دیگری انجام می
(  Bingham & Biesta, 2010: 30-31)کش  د رهاش  ونده را ب  ه چ  الش می-رهایی و براب  ری رهاکنن  ده 

گاهانه را پیشنهاد می رانسیر آن رهایی عم  ال -کند که آ فعا نه انجام شود، یعنی توس  ط خ  ود دانش  جو ا 
(  اگ  ر دانش  جو در Rancière, 1991: 48که استاد برای آزادی دانش  جو ک  اری انج  ام ده  د )شود، نه آن

تواند به درگی  ری خ  ود، خواس  ت ب  ر ره  ایی و های آموزش دانشگاهی است، چگونه میانقیاد گفتمان
های زبانی معرفت نیست، دیگر از رهایی از چ  ه بندیی آن مفصلروش رهایی پی ببرد؛ و اگر در چنبره

های آموختن برخط هم آزادی بیان در تجربهدر ف  ما راکه رویکرد رانسیری بتواند  برای آنگوییم؟  سن می
توافق و سوژه شدن در دانشگاه ایرانی یاری کند، مفاهیم ک یدی وی یعنی پ یس، سیاست، ناراهه، عدم  

 کنیم را بازخوانی می
ده  ی منطق  ی های قهری دولت نیس  ت، ب ک  ه نظم»منظور رانسیر از پ یس اشاره به دستگاهپ یس:  

: 1394پناه،  اجتم  اعی اس  ت« )تاجی  ک و رض  ایی-ها در هر نظم سیاس  ی  تو هوی ها  شها، نقمکان
ی معینی از تقس  یم ام  ر محس  و  اس  ت (   ات پ یس نه سرکوب است نه حتی نظارت، ب که شیوه 21

س  ازی و کوش  ند ت  ا س   طه را طبیعی(  پ یس و فراین  دهای پ یس  ی هم  واره می36ب:  1392)رانسیر،  
است که چه چیزی دیدنی   2هاییها و چونی(  پ یس »تعیین افق18لف:  ا1392سیر،  بازتولید کنند )ران
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تواند گفته ش  ود، اندیش  یده ش  ود، س  اخته ش  ود ی  ا انج  ام داده ش  ود« و شنیدنی است و چه چیزی می
(Rancière, 2004: 85؛ »نظم دادن به آن چیزی است که ب  ه) عنوان گفتم  ان و ک  نش هدفمن  د ش  ناخته

ای مکان، نق  ش و موقعی  ت (  پ یس امری فراگیر است که »هر سوژهBingham, 2018: 375شود« )می
کس از ای  ن نظ  م بی  رون ران  ده خاصی در آن دارد و برای هر کس  ی ه  ویتی ف  راهم اس  ت     ک  ه ه  یچ

اند ک  ه ها و وظایف ایجاد ش  دهها، جایگاهمراتب(  س س هBingham & Biesta, 2010: 34شود« )نمی
ه  ای ی ق  درت و کنش(  فاص   ه65: 1394ش  وند )رانس  یر،     میس  تقر ظم  ی مس  بب ایج  اد ن

ش  ود  ی یادگیرنده توسط یاددهنده و نظام آموزش عالی در مقام پ   یس تعی  ین و ت بی  ت میشدهپذیرفته
ج  ا ه  ا( ه  م همانی ارتبا ه  ا درب  اره ه  ا )ارتبا ه  ای می  ان یادگیرن  دگان و فراارتبا حت  ی فعالیت

شوند  منظور از پ یس نیروهای انتظامی یا نظامی نیستند  »به ب  اور رانس  یر، ب میمتص   بندی ومفصل
ها نیست، ب که نمودی از ضعف نظام تنها بیانگر قدرت آنحضور و فعالیت بسیاری از افسران پ یس نه

 ( Chambers, 2013: 72-96پ یس است« )

 خن   ی را پ   یس نظام درک قابل سیماتتق سیاست: فعالیت سیاسی همواره حالتی از بیان است که

ای از کنش اشاره دارد که آرایش/نظم پ یس را آش  فته (  »سیاست به شیوه Rancière, 2004: 30کند )می
تواف  ق (  لزوم سیاس  ت ع  دم Rancière, 2003: 226پذیرد« )ی برابری تحقق میسازد و این با اعادهمی

 نیس  ت، سیاس  ی خود خودی به چیزی (  »هیچHewlett, 2007: 101نظمی است )میان نابرابری و بی

 :Rancière, 2010نیست: برابری« ) آن به متع ق که دهدمی رخ اصولی یوسی هبه تنها  سیاسی زیرا امر

ش  وند ها دی  ده و ش  نیده میها س  وژههایی است که در آنی شیوه (  سیاست فرایند پیکربندی دوباره 53
(Davis, 2010: 91« ،البته  )ر گسستی را سیاست نامید و رانسیر این مفه  وم را ب  رای ک  نش، وان هتنمی

 هایش  کا  در را براب  ری  ک  ه ب  رده  ا، مباح        ب  ه ک  ار میموقعی  ت گفت  اری، نموده  ا، پراکتیس

(  خ  وانش م  ن از سیاس  ت 95: 1395پناه، کنند« )تاجیک و رضاییمی ترسیم ی نابرابری شدهپ یسی
بر خشونت جسمی جمع  ی اس  توار باش  د، ب  ر اب  راز نارض  ایتی، ب  ه که ناز آ  رانسیری آن است که بیش

 ها و بیان نابرابری در دسترسی گفتمانی به آزادی بیان د لت دارد چالش کشیدن اندیشه
رس  یدن اس  ت؛ ام  ا در   3بس  ت بودن و ی  ا ب  ه بن  2الفظی آن راه نداشتن، در تنگنا : معنای تحت 1ناراهه 

تعبیر شده است، و در بالغت به بیان شک و ی  ا بی  ان ش  کاکانه اش  اره   5معما ستان/ یا چی  4ف سفه به بغرنجی 
                                                                                                                                                                                              

 

1. Apori, A+Poros, No+Way 

2. Impasse 

3. Deadlock 

4. Conundrum   
5. Puzzlement 
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اعتب  ار  کننده نمایاندن موقعیت، بیان اعت  راض ی  ا حت  ی بی   در رویکرد بالغی، ناراهه راهی برای گیو 1دارد 
بی  ان  ترفن  دی ب  رای گری  ز، پرهی  ز ی  ا تع ی  ق    3شک    2های ادعایی دیگران نام برده شده است ساختن گزاره 

توان  د کیفی  ت  تواند محتوای بیان شک باشد که به آن آگاه هستیم )از شک(، یا می است  ناراهه می موضع  
ی فض  ایی ته  ی،  م اب  ه ی خود ش  ک باش  د: »به تواند بیان شکاکانه بیان موضع باشد )با شک(، و حتی می 

(  بی  ان  34:  1393،  ف  رد ی منش خالقه داشته و شرطی تاریخی برای     سیاست     است« )تاجیک و ایران 
 ها است  ها و دگراندیشی در دگراندیشی ی پرسش، شک، مخالفت، بازاندیشی در بازاندیشی آزادانه 

: م  وقعیتی اس  ت ک  ه در آن ط  رفین بح    منظ  ور ادع  ایی از بی  ان ط  ر  مقاب  ل را 4تواف  ق ع  دم
انضمامی اس  ت و گ  اه )که    ر دومکنند و با این منظویابند، اما منظور دیگری از آن را نیز ادراک میدرمی

توافق سوءتفاهم نیست؛ یعن  ی، موض  وع آن نیس  ت ک  ه معن  ی شود( موافق نیستند  پس عدم  انکار می
شده از آن با هم متفاوت باشند و منظور پیام فهمیده نش  ده شده و معنی دریافتشده در پیام ارسالتعبیه

بان )بر اس  ا  خاس  تگاه اجتم  اعی، مخاط   دراکیتوافق خوانش هم نیست؛ یعنی، به تنوع اباشد  عدم  
های تفسیری نیز مربو  گیری جماعتموقعیت فیزیکی و یا وضعیت روانی( در رمزگشایی پیام و شکل

گوین  ده -شنونده ب  ا محت  وای ادع  ای نویس  نده  -توافق حتی فقط موافقت نکردن خواننده    نیست  عدم
ه  ا و لیل من  افع، مواض  ع، موقعیتد)ب  هرفین  نیست، ب که بیان آن اس  ت ک  ه حص  ول تواف  ق می  ان ط   

 ( 1394های متعارض( ناشدنی است، هرچند زبانی، غیر از این، وانمود شود )رانسیر،  محدودیت
نظر میان کسانی که در نظ  م عبارت است از »خ ق مکان مشترک اختال   5سوژه شدن: سوژه شدن

های مس  تولی د »خ  ود را از مقول  هکه ف  ریندی (؛ فراRancière, 2004: 92کنند« )مستقر نقشی ایفا نمی
سازد؛ تحقق فعل شدن برای »کس  ی اس  ت ک  ه مستخرال/مجزا می  7بندیو طبقه  6یابی/همانندیهویت

(  سوژه شدن ن  زاع ب  رای Bingham, 2018: 375در ]ابراز[ مخالف/دگراندیشی مشارکت نموده است« )
گاه ی گروسیاس ی(  »یک سوژهDavis, 2010: 84موجودیت یافتن است ) هی نیست که نسبت به خود آ

عنوان س  وژه پ  یش شود، صدای خود را بیابد و خود را بر جامعه تحمیل کند؛ زیرا که قرار دادن کسی ب  ه
(  Rancière, 2004: 36ده  د« )دهد؛ این امر در خالل امر سیاس  ت روی میاز کنش سیاست رخ نمی

 :ند کهسوژه شدن و هویت یافتن از این رو تفاوت دار
                                                                                                                                                                                              

 

1. http://p4e.ir/?p=2764 

2. https://ewikifa.top/wiki/Aporia 

3. Dubitatio  

4. Diagreement 

5. Subjectification 
6. Identification 
7. Classification  

http://p4e.ir/?p=2764
https://ewikifa.top/wiki/Aporia
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پردازد؛ این امر راهی برای به وج  ود آم  دن، ص  حبت هویت یافتن به دربرگرفتن هویتی موجود می
کردن، شناختن و شناخته شدن است و اکنون نیز در نظ  ام موج  ود امک  ان دارد  از س  وی دیگ  ر، س  وژه 

 Simons andمعنای ع  دم ش  ناخته ش  دن و ح  ذ  از طبیع  ی ب  ودن ی  ک مک  ان اس  ت )ش  دن ب  ه

Masschelein, 2011: 38 ) 
 نزد فوکو و رانسیر متفاوت است: مفهوم سوژه شدن

س  ازی معن  ایی منف  ی داش  ت و ب  رای او فراین  دهایی را برجس  ته ی فوکو، اصطالح سوژهدر اندیشه
شوند  رانسیر ای  ن مفه  وم را ب  ه ی منقاد تبدیل میها نهادها و فرایندها به یک سوژهکرد که توسط آنمی

عنوان ساز پدیدار شدن یک فرد و ایجاد ی  ک ف  رد ب  هبرد  سوژه شدن زمینهمی ه کار    بی متفاوتی  شیوه 
 ( 28:  1394پناه،  سوژه و تحت تأثیر قرار دادن یک فرد نسبت به یک صحنه است )تاجیک و رضایی

 
 شناسی. روش5

ل ز خ  التفسیرگرا است ک  ه »ه  د  آن فه  م  فرهنگ  ی  زن  دگی  روزم  ره ا-نگاری روشی کیفیخودمردم
پ  ردازد« ی محقق است که     ب  ه توص  یف غن  ی ای  ن تجرب  ه در بس  تر فرهنگ  ی آن میی زیستهبهتجر

  کردارهای بیان )یا ع  دم 1( و از دو جهت مناسب این مطالعه است: 33: 1399پور، )نظرپور و داداش
اره  ا را در ن کرد  ای2ها مشارکت داشته است؛  نگار در آنکند که مردمهایی مطالعه میآن( را در تجربه

نگ  اری، ب  یش از ف  ن در کن  د  خودمردم)نه در خأل( تح ی  ل می  1400بافت آموزش دانشگاهی ایران  
مطالعات دانشگاه، فرایند یافتن خود در مقام استاد، دانش  جو و پژوهن  ده در دانش  گاه اس  ت )فاض   ی، 

هایی را ب  رای ، عدس  یکنی  د  دآوریای را چگونه گرکه بگوید با چه ابزاری چه داده(؛ بیش از آن1396
نگاری گذارد  خودمردمهای دانشگاهی در اختیار ما میهای روزمره در ارتبا دیدن، درک و بیان تجربه

وگوه  ای نگ  اری گفت( و خودمردم1394تمرین نوشتن اندیشه و بازاندیشیدن نوشته اس  ت )فاض   ی،  
ه  ای دانش  گاهی و ی از ارتبا ی بخش   ندسازهای مجراهای ارتباطی آن، مستکال  در  برخط و پیام

 تالش برای بازسازی آن تجربه برای دیگران است 
های آموختن و آموزش است )قنب  ری و الماس  ی، نگاری روشی متداول در بازگویی تجربهخودمردم

های های ف  ردی و چ  ه مح  دودیتها چه کاستیهای آن( تا دانشجویان و استادان دریابند تجربه1396
فقط دسترس  ی ب  ه نگاری، با درگیری وسیع و عمیق پژوهنده با میدان، نهت  خودمردمته اسی داشمحیط 

س  ازد، ب ک  ه امک  ان بازاندیش  ی و خودانتق  ادی را ف  راهم منابع اطالعاتی متعدد و متن  وع را مق  دور می
از کن  د دری  ابیم چ  را  نگ  اری کم  ک می(  خودمردم33-54:  1398آورد )هاشمیان و  والفقاری،  می
نژاد و حس  ینت  وانیم آن را تغیی  ر ده  یم )عط  اران، حاجیزش خود راضی نیستیم و چگونه میش آمورو
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کند دریابیم چرا بیان ما حین ب  رخط آم  وختن، محت  وا و (  همچنین کمک می1392حیدری نقدع ی،  
روش این    های برخط ما چه نسبتی با کردارهای بیانی ما را دارد گیرد و بافت ارتبا شکل مشخصی می

ی ش  فاهی، ب  از ه  ای ارا   هها در کس  ب مهارتی کوش  شرساند دریابیم چ  را ب  ا هم  ها را یاری میم
( یا چ  را از بی  ان 1399توانیم موضع خود را در کال  بیان کنیم )نرسیسیانس، ودادهیر و قاسمی،  نمی

دهمتان و ب ن   ردس  ت  کنیم  قنبری  ان ق ن  در، زب ی خود در حض  ور دیگ  ران امتن  اع م  یی اندیشهآزادانه
های فراوان اساتید برای انگی  زش اند که با وجود کوششنگارانه ا عان کردهای مردم( در مطالعه1398)

دانشجویان به دگراندیشی و مشارکت بیشتر در کال ، همچنان بسیاری از دانش  جویان مای  ل ب  ه بی  ان 
 ند نیست  کال    های دیگران دری دیدگاه خود یا به چالش کشیدن دیدگاهآزادانه

ی ع   م ی دو ترم آموختن برخط در مقطع کارشناسی ارش  د رش  تهنگاری ما تجربهمیدان خودمردم
ص  ورت بوده اس  ت  ای  ن نمون  ه به  1399-1400اطالعات در دانشگاه دولتی تبریز در سال تحصی ی  

ه س  تفادرای اصورت تصادفی نبوده است؛ موقعیتی بتصادفی در دستر  قرار گرفت، ولی انتخاب آن به
ی آموزش برخط دانش  گاه ف  راهم ش  د، پ  س از محتوای تخصصی برخی از درو  این رشته در سامانه

نف  ر   7ی م  ورد مطالع  ه  نگ  اری نی  ز م  دنظر ق  رار گرف  ت  نمون  هی دردستر  خودمردمعنوان نمونهبه
ش گ  رای نفر دانشجوی نوبت دوم گ  رایش م  دیریت اطالع  ات بودن  د و ف  ردی از  5دانشجوی روزانه و  

ه  ا متأه  ل بودن  د، و نف  ر از آن 9ها زن بودن  د، نفر از آن 11سنجی در این مطالعه حضور نداشت  ع م
ها ا عان داشتند تأهل باع  شده بود وقت، انرژی و توجه خود را بین زندگی شخصی، زن  دگی خود آن

ی آزادی بی  ان رب  اره ها دهای آزادی و بازاندیشیشغ ی و زندگی دانشجویی تقسیم نمایند، که شاید بیان
ی کارشناس  ی را در هم  ین رش  ته و در ه  ا دوره نفر از آن  2داد   ها را کّمی و کیفی تحت تأثیر قرار میآن

های ارتباطی گروه و فضای کال  دوران آموزش حض  وری همین گروه گذرانده بودند و با اساتید، رویه
ها گذران  ده بودن  د و ولی در دیگر دانشگاهرشته همین ی کارشناسی را در نفر دیگر دوره  8آشنا بودند، و 

هایی فراوان، اولین برخورد با این اساتید را تجربه کردن  د  ادراک در دوران آموزش غیرحضوری، با ابهام
 های بیانی دو گروه، حداقل در ابتدای نیمسال تحصی ی اول، متفاوت بود بر آزادی بیان و کنش

ی سنی ارشناسی وارد تحصیالت تکمی ی شده بودند، در بازه ی که م دورنفر بالفاص ه پس از اتما   4
عنوان ه  ا )ب  ههای بی  انی آنای و کنشسال بودند، که شاید بر رفتار اطالعاتی، مصر  رسانه25تا    22

ی کارشناس  ی س  ال پ  یش از دوره  5نف  ر ب  یش از  5بومیان دیجیت  ال( در فض  ای س  ایبر ت  أثیر داش  ت  
کردند که آموزش برخط را پیش از ای  ن تجرب  ه نک  رده بودن  د، تنها ادعا میو نهودند  آموخته شده بدانش

های عمومی است و ها از رایانه و اینترنت محدود به کاربری ی آنکردند استفادهها ادعا میب که اک ر آن
 یگراناز د  حتی در بسیاری موارد، برای کاربرد رایانه یا ت فن همراه جهت انجام امور شغ ی یا شخصی،
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های آن  ی، ب  ر رس  انهای اجتم  اعی و پیامه  ا از رس  انهی آنگیرند  کّمیت و کیفیت اس  تفادهکمک می
های پساکال  )نه لزوماا ول  ی( احتم  ا ا کّمیت و کیفیت بیان و بازخورددهی در کال  برخط و ارتبا 

ر از اف  راد ب کمت   ا اغ    ه   موثر است  نیمی از گروه م  ورد مطالع  ه ش  اغل بودن  د و مش  ارکت بی  انی آن
راهی  ابی دلیل ع  دم  ها مرتبط به ع م اطالعات بود، ول  ی ب  هنفر از آن  3غیرشاغل بود  البته، فقط شغل  

ها در دوران کرونا، این افراد وقت آزاد زیادی در محل کار خود داشتند و در اغ   ب مراجعین به کتابخانه
کردن  د  اف  راد ش  اغل و روهی مش  ارکت ی و گکالس هایموارد، حتی بیشتر از افراد غیرشاغل، در بح 

های کاربری فناوری اطالعات )تعدادی( بیشتر و )سطحی( با تری از خود نشان تر مهارتافراد جوان
ه  ای بیش  تر، کّمی  ت و دلیل برخ  ورداری از س  طح ب  ا تری از مهارترفت ب  هدادند و شاید انتظار می

ه  ا نی  ز ح  داک ر در ک  اربرد ه  ای آنحت  ی مهارت  ؛ ولیباشد  ها متفاوت از دیگرانکیفیت مشارکت آن
ت  وان از نگ  اری نمیهای گسترده بود و ح  داقل در قال  ب ای  ن خودمردمپرداز و صفحهافزارهای واژهنرم

-ه  ای بی  انی  متن  وع و س  طح کنش-های دیجیت  ال متع  دد  ارتبا  مستقیم معنادار سطح با تر مهارت
های ف  وری اس  تفاده رس  انه  ا از پیامها، اک   ر آنیح خود آنان صربه بیبازخورددهی آزادانه سن گفت   

های ضروری محدود بود و جز به موق  ع دریافت پیام در ارتبا -ها به ارسال  کردند، ولی کاربری آنمی
کردند  بنابراین، ت  رجیح داده ش  د و ها برای بیان یا بازخورددهی استفاده نمیرسانضرورت، از این پیام

 ها پرهیز شود های آنسازی کنشانتزاعیسازی و بیشقطبید از  یده شکوش
ی آموزش مجازی  انجام شود، ولی ای  ن فض  اها و ها در سامانهرفت گردآوری دادهشاید انتظار می

ش  وند؛ ها طراحی، تولی  د، عرض  ه، اس  تفاده و نظ  ارت میها، دولت و شرکتها توسط دانشگاهفناوری
( و »ابزارهای ارب  اب ب  رای     Lorde, 1979: 98چیند« )ارباب را برنمیی نهگز خا »ابزارهای ارباب هر

(  ش  اید ای  ن Smith, 2021: 22آی  د« )چه ارباب ساخته، ب  ه ک  ار نمی]استیال[، برای     ]رهایی[ از آن
ن ی آزادی بی  ا فضاها مستعد آزادی بیان و مساعد بی  ان آزادان  ه نباش  ند؛ ش  اید می  دان مناس  ب مطالع  ه

های ارتب  اطی طور که موقعیتآپ( باشد؛ همانتباطی غیررسمی )گروه دانشجویان در واتسری ارمجا 
های دانش  جویی پوی  اتر غیررسمی در فضای فیزیکی )مانند حیا ، بوفه و پشت دانشکده( محل بح 

 شدند تری ت قی میولی امن
 
 ها. یافته6

 میدان اول: کالس برخط. 1-6

کردن  د و حت  ی ب  رای ایج  اد ی  ا حف  ظ شده ت ق  ی مین سخنرانی خود تمامپایا   را با اک ر استادان کال   
خواستند پرسش، نقد ی  ا نظ  ری بی  ان کنن  د  آن تع  داد ی مشارکتی از کال ، از دانشجویان نمیوجهه
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ش  دند، ب  ه ان  دکی از اس  تادان ک  ه فق  ط در پای  ان ج س  ه ب  ازخوردی کمین  ه از دانش  جویان جوی  ا می
کردن  د ک  ه وج  ه اس  تفهام انک  اری داش  ت )  س  ؤالی رید؟« بس  نده میی ندا»سؤالهایی چون  عبارت

ک  ه پی  ام داد  قب  ل از اینجویانه و یا آزادمنشانه به استاد م  یی دوسونگرانه، مشارکتندارید(، اما وجهه
 داد(، یا وقت  یها را »در حال تایپ« نشان میی گپ دیده شود )سامانه وضعیت آندانشجویان در جعبه

ی صحبت از طریق میکروف  ون ب  رای وی فع  ال ش  ود، ی دست را فعال کرده بود تا اجازه انهجو نشدانش
اند، ی  ا )ب  ا کردن  د متوج  ه پیام/درخواس  ت نش  دهکردند؛ بعدا ادعا میاغ ب استادان کال  را ترک می

تی رخواس   کردن  د پیامی/دی آم  وزش مج  ازی( بی  ان میهای اتصال اینترنت یا سامانهارجاع به مشکل
ش  دنی ب  ود: س  الم، اع  الم حض  ور، و اند  مشارکت دانشجویان در سه عب  ارت خالصهیافت نکردهدر

خسته نباشید  اک ر استادان انتقادی به این وضعیت نداشتند، پرسشی از محت  وای در  از دانش  جویان 
ع  الم ند  اا نشدی در  جوی پرسیدند، و حتی در پایان نیمسال تحصی ی، نظر دانشجویان را درباره نمی

وگو، ی گف  تی استفاده از میکروفون ی  ا نادی  ده گ  رفتن پی  ام متن  ی در جعب  هاتمام کال ، ندادن اجازه 
عم  الی ب  ر ارتبا  ه  ای ب  رخط ک  ال   همگی مصادیق توزیع امر محسو  هستند؛ نیروهای پ یسی ا 

م ک  ه نظ   اس  ت    بروز سیاس  ت توس  ط دانش  جویان ب  ودهبیان پرسش، چالش و نقد مصداا عدم  عدم  
 زده است دانشجو را بر هم نمی-ارتباطی استاد  

های کردن  د ی  ا پرس  شدانشجویان اغ ب در کال  آنالین یا گروه رسمی در  پرسشی بی  ان نمی
ی اظه  ارنظر نداش  ت  دانش  جویان ورودی های ارزیابی آموزش  ی ب  ود و جنب  هها محدود به دغدغهآن

ای از ابهام، اضطراب، اجتناب، احت  رام و ی  ا دا در هالهر ابتند، دشناختجدید، که اساتید را از پیش نمی
کردن  د،   پرسشی ط  رح نمی2کردند،  ها مشارکت نمی  اغ ب در بح 1احتراز نسبت به استاد بودند:  

کردن  د، و   حشوگونه از استاد تش  کر می4کشیدند،   موضع،ادعا، یا اطالعات استاد را به چالش نمی3
کردن  د  زاری کال  داشتند، آن را )در حضور دیگ  ران( ب  ه اس  تاد بی  ان نمیی برگ نحوه   اگر نقدی به  5

  3  نقد یا پیشنهادی برای برگزاری کال  دارن  د، 2  پرسشی دارند،  1خواست اگر  حتی وقتی استاد می
 کنن  د،ها را بی  ان ها را درگیر کرده است، آنی درسی یا وضعیت دانشگاه چالشی  هن آنی برنامهدرباره 

کردن  د )ب  ازخورد   سپاس  گزاری می2دادن  د(، کردن  د )ب  ازخورد نمی  اظه  ارنظر نمی1انشجویان  از د
های کردند که وانمود ش  ود ب  ه گفت  هاهمیت اظهارنظر میی موضوعی کم  درباره 3غیرانتقادی بود(، یا  

کردن  د نق  د میا را  ه   آن  آموختند، و فعا ن  هکردند، فعا نه مطالب درسی را میاستاد فعا نه گوش می
کردن  د و آزادی بی  ان خ  ود را انتقادی بود(  در هر سه حالت، نظر خود را آزادانه بیان نمی)بازخورد شبه

عمال نمی ک  ه در کال  فراگیر بود: دانشجویان با مش  اهده این  1کردند  مارپیچی سکوت)به هر دلیل( ا 
                                                                                                                                                                                              

 

1. Spiral of Silence  
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کردن  د  نن  د، موض  ع خ  ود را بی  ان نمیکنمیبی  ان کنند، پرسش، چالش، انتق  ادی بقیه اظهار نظر نمی
ها از سوی استاد، و ی  ا از س  وی دیگ  ر دانش  جویان، بعضی این نگرانی را ابراز کرده بودند که موضع آن

نقد یا حتی تحقیر، تمسخر و تخطئ  ه ش  ود، و بعض  ی دیگ  ر ادع  ا کردن  د وقت  ی دیگ  ران ه  یچ بی  انی 
بی  ان تردی  د ام  ن س  کوت ح  اکم باش  ند  ع  دم  جری  انی از اند بخش   ها هم ترجیح دادهاند، آننداشته
ه  ا ی  ا بازخورده  ای پیش  ین ی بیانبیان تردید درب  اره های استاد یا دیگر دانشجویان، عدم  ی بیاندرباره 

راه  ه رف  تن از ناراه  ه در ارتب  ا  دانش  جویان ب  ا خود، و نامناسب ت قی شدن بیان شک، مصادیق به بی
 استاد است 

 
 رسمی درسگروه دوم: میدان . 2-6

ب  رای  -ربطپیش  گیری از س  رریز اطالع  ات ب  ی-ی م  دیریت محت  وا تر، ب  ه بهان  هدو اس  تادیار ج  وان
ه  ا های خود، کانال تعریف کرده بودند تا حق و امکان ارسال و مدیریت پیام فقط برای خ  ود آنکال  

ی ک  ال  درباره سویه  رسانی یکفراهم باشد  بدین ترتیب، کانال کالسی بیشتر در نقش مجرای اطالع
ب  ود و امک  ان پرس  ش، چ  الش و نق  د توس  ط دانش  جویان در آن غیرفع  ال ب  ود  ای  ن س  بک م  دیریت 

ورزی دانش  جویان های ارتباطی کال  مصداا فرایندهای پ یس  ی اس  ت ک  ه راه را ب  ر سیاس  تجریان
ی ل خط  ی، نظ  م اقتدارورزان  هی تعام ی به کرداره  ای بالفع   های بالقوه بندد و با بازگرداندن امکانمی

 سازد کند و برهم زدن ساختار انقیادی آن را بیش از پیش دشوار میکال  سنتی را باز برقرار می
ه  ا مش  ارکت محت  وایی  ها گروه تعریف شده ب  ود ت  ا دانش  جویان نی  ز بتوانن  د در آن برای اغ ب در  

توانست ج  ایی ب  رای  طور بالقوه می درسی به )ارسال پیام و بازخورددهی( داشته باشند  بدین ترتیب، گروه  
ی  س  ویه رسانی یک ها هم، مانند کانال، برای اطالع پرسش، چالش و نقد باشد؛ ولی در عمل، از این گروه 

بیان آزادان  ه( ب  ود  برخ  ی  تمایل دانشجویان به مشارکت )و عدم  شد، و این ناشی از عدم استاد استفاده می 
خواس  تند  ی بع  دی ی  ا خس  تگی( از دانش  جویان می وقت کال ، داش  تن ج س  ه ی پایان اساتید )به بهانه 

ه  ا  ها پاسخ داده ش  ود  برخ  ی از ای  ن پیام آپ بفرستند تا به آن بازخوردهای خود را در گروه در  در واتس 
ش  د،  های بعدی دانشجویان گ  م می ها گویی در ریسمان پیام کرد، برخی از آن اصالا پاسخی دریافت نمی 

 شد  ها به آخر نیمسال تحصی ی موکول می استاد به بسیاری از آن و پاسخ  
ه  ا عب  ارت از کردن  د، محت  وای پیامهای درسی که دانشجویان نیز پیامی ارس  ال میدر اندک گروه

تنها ی نم  ره ب  ود؛ ن  هی  ابی درب  اره تبریک و تس یت مناسبتی، اطالع از برگزاری یا لغو کال ، ی  ا اطالع
گرف  ت، ب ک  ه ، محت  وای منب  ع مطالع  ه ی  ا روی  دادهای ک  ال  بح   ی درنمیی موض  وع در درب  اره 

کردن  د  زنی نمیدانشجویان حتی برای لغو ک  ال ، اف  زایش نم  ره ی  ا تغیی  ر من  ابع اص   ی در  چان  ه
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های تحمی ی استاد، یا   تصمیم2های در ،    محتوای اطالعاتی گزاره 1توافق خود با  دانشجویان عدم  
کردن  د؛ پ  س چگون  ه س  وژه ش  دن را یچ سکوت دیگ  ر دانش  جویان را اب  زار نمی  فشار گروهی مارپ3

ص  ورت ه  ای ک  ال  آنالی  ن و گ  روه رس  می آن بهتوانستند نمودین کنند؟ به همین دلیل ه  م، پیاممی
 چالشی، انتقادی، بازاندیشانه )مصداا آزادی بیان دگراندیشانه( نبودند:

 منبع و یا محتوای درس: 

کن  د؟ از ک  دام ی کتاب الزامی اس  ت ی  ا خوان  دن ج  زوه کفای  ت می: مطالعهشدههای بیانپرسش
 شوند؟  ها در آزمون پایانی ارزیابی نمیهای منبع آزمون گرفته خواهد شد و کدام بخشبخش

عنوان منبع درسی یا مرجع استنادها انتخاب ش  ده اس  ت؟ از نشده: چرا این متن بههای بیانپرسش
 د این مطالب یا رویکردهای بدیل در این زمینه را مطالعه کنیم؟ توانیم نقچه منابعی می

 کالس: های  ها و تعاملفعالیت

ی ش  فاهی ی  ا منف  ی در نم  ره دارد؟ آی  ا ارا   ه-غیاب اث  ر م ب  ت -شده: آیا حضور های بیانپرسش
ها ی  ا منفی در نمره دارد؟ تا چه تاریخی فرصت هست تا پاسخ تمرین-ها اثر م بت  اظهارنظر در بح 

 ای کسب شده است؟ها یا تکالیف قب ی چه نمرهتکالیف ارسال شوند؟ از تمرین

گونه( انجام دهیم؟ این فعالیت چ  ه ارتب  اطی نشده: چرا باید این فعالیت را )و اینهایی بیانپرسش
 ی آموزشی( دارد؟با محتوای در  )و اهدا  برنامه

یابی عملکرد و نمره  دهی: ارز

ده: این آزمون چند نمره دارد؟ ارزیابی مستمر بر چه اسا  اس  ت؟ چ  ه چی  زی شهای بیانپرسش
ه  ای ای  ن در  در ترین نمره یا میانگین نمرهشود؟ پایینباع  افزایش نمره یا کاهش و کسری نمره می

 گذشته چند بوده است؟

چ  ه گون  ه تعی  ین ش  ده اس  ت؟ ه  ا ایننش  ده: چ  را نظ  ام امتی  ازدهی ب  ه فعالیتهایی بیانپرس  ش
 توانست برای ارزیابی عم کرد ما در نظر گرفته شود؟های جایگزینی میشاخص

 های بحث: ها یا موضعموضوع

ی ش  ما چیس  ت؟ نشده: استد ل، گواه ی  ا منب  ع پش  تیبان ادع  ا، گ  زاره ی  ا نظری  ههایی بیانپرسش
 م؟های خودم یا دیدگاه خودم را بیان کنمشاهده-ها توانم اطالعات خودم، تجربهمی

در گروه رسمی در ، بعد از معدود مواردی که پرسش، چ  الش ی  ا انتق  ادی از س  وی دانش  جویی 
شد، واکنش استاد اغ ب تمسخر، تخطئه، تهدید، تحقیر یا پرخاش مستقیم نبود، ب که گاه بیان بیان می

کردن  د، ی  ا دهی ب  ه آن را ب  ه آین  ده واگ  ذار میکردند، گ  اه پاس  خدانشجو را نشنیده/نخوانده وانمود می
داد  برخ  ی اس  اتید ادع  ا دادند که دانشجو در لحظه به آن واک  نش نش  ان نم  یپاسخی پاداستد لی می
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ی روند مدیریت کالس  ی، و ی محتوای در ، چه درباره کردند از پرسش، چالش و انتقاد چه درباره می
حوص   گی، بیش  تر بیه  ا کنن  د، ام  ا واک  نش آنی مسا ل آموزشی دانش  جویان اس  تقبال میچه درباره 

اعتنایی به بازخوردهای دانش  جویان د ل  ت داش  ت  دو نگران  ی های مرتبط یا با نامرتبط خواندن بح 
ها عبارت بودند از: طرد توس  ط دیگ  ر دانش  جویان ی  ا بیان آزادانه در این گروهابرازی دانشجو برای عدم 

دانشجویان نگ  ران بودن  د اگ  ر از دیگ  ر   )و بازنمایی ضداخالقی از( آزادی بیان   1سازیحداقل اخالقی
گ  واه ب  ه -ها را با اس  تد ل ها در کال ( پرسشی کنند، یا ادعاهای آنی آنی ارا هدوستان خود )درباره 

ها ناراح  ت خواهن  د ش  د؛ پ  س ها بیان کنند، دیگران از آنچالش کشند، یا نقدی بر موضع اظهاری آن
ص  رفه و ی  ا بهی انتخ  اب عقالی  ی( مقروناب  زاری و نظری  هفایده، عقالنی  ت  -)بر اسا  تح یل هزینه  

ه  ا داش  ته ک  ه عای  دی ب  رای آنمنطقی نیست ارتبا  غیررسمی خود با دیگر دانش  جویان را )ب  دون این
باشد( مخدوش یا حتی قطع کنن  د  بس  یاری از دانش  جویان پرس  ش، چ  الش و انتق  اد از اس  تاد را نی  ز 

آموختگی ی در ، دانشخواستند از نمرهدانستند، زیرا میطقی نمیصرفه و یا منبهای( مقرون)محاسبه
دوره و امتیازهای پسینی مدرک دانشگاهی مقطع با تر برخودار شوند )یا حداقل از آن محروم نش  وند(  

های استاد توسط دانشجویان دلیل دیگ  ری نی  ز داش  ت؛ برخ  ی پرسش، چالش و انتقاد از بیاناما عدم  
های استاد را نه آزادانه و انتق  ادی، نامنص  فانه و ی  ا نامحترمان  ه تعبی  ر ازخوردها به بیاندانشجویان این ب

کردند(  نامنص  فانه اس  ت، زی  را اس  تاد را در جم  ع دانش  جویان در کردند )یا حداقل چنین بیان میمی
چ  الش   ی او بهدهد، شاید پاسخ درخوری در اختیار نداشته باشد، و وجههتنگنای پاسخگویی قرار می

رود ق  درت )اعتب  ار، کشیده شود؛ و یا نامحترمانه است، زیرا در جایگاه نهادی قرار دارد که انتظ  ار م  ی
چالش  ی -  تعداد دانشجویان پرسشگر 1نفو  و توان تخصیص منابع( با تری از دانشجویان دارد  ولی  

ه  ای بی  ان   تعداد موقعیت2  کردند کمتر بود؛منتقد از تعداد دانشجویانی که مواضع خود را بیان نمی-
هایی که دانشجو احسا  کرده بود به وی فرصت داده نش  ده اس  ت مواض  ع خ  ود را مواضع از موقعیت

ه  ای ارتب  اطی منتق  د مع  دود موقعیت-چالش  ی  -  حتی دانشجویان پرسش  گر  3بیان کنند کمتر بود؛  
 ردند کی مواضع ت قی میهای بیان آزادانهآمده را کمتر مصداا وضعیتپیش

 

 میدان سوم: گروه غیررسمی دانشجویان
ی اس  تاد توس  ط دانش  جویان ب  ه ش  وخی ها یا صدای محیط ارا هها، لهجه، دیدگاه، م الکالمتکیه
ی ای  ن مس  ا ل ی محتواهای درسی، اک ر دانشجویان درباره ها درباره شدند و برخال  سکوتبازگو می

فرستادند  مش  ارکت صوت می-تصویر  -ها شک ک  به آندادند، یا حداقل در واکنش  غیردرسی نظر می
                                                                                                                                                                                              

 

1. Moralization 



 

 فصلنامه مطالعات دانشگاه

142 
 1  شماره    ، 1    دوره 

 1401پاییز  
 1پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لزوماا هایی طو نی از بیان انتق  ادی، ول  ی ن  هی این محتواها بیشتر بود و گاه ریسماندانشجویان درباره 
های درسی، سیاسی ی  ا م  ذهبی اغ   ب م  ورد بح    نبودن  د، ی  ا بی  ان گرفت  موضوعجدی را دربرمی

ش  دند، ی  ا ط  رفین ب  ه ج  دی نگ  رفتن میها سریع حذ  ی  ا گ  م ی آنهای متفاوت درباره گیری موضع
ی دانشجویان زن بودن  د و نگار، همهشدند  غیر از خودمردمموضوع )و ادامه ندادن مباح ه( دعوت می

هایی داشتند  گروهی دخترانه ه  م ب  ود ت  ا های زنانه بیانی برخی مسا ل شخصی در نقشگاه درباره گه
ج  ا ص  حبت های گ  روه غیررس  می در آنهای گروه رسمی و ناگفت  ه ، ناگفتههای کالی ناگفتهدرباره 

ی در  پی  ام مبادل  ه نگار به آن دسترسی نداشت  در ابتدا، دانشجویان فقط درباره کنند؛ ولی خودمردم
ی ه  ر ت  دریو درب  اره ها کوتاه بودند و با سبک نگارش رسمی نوشته ش  ده بودن  د  ام  ا بهکردند  پیاممی

شدند  در ای و به زبانی غیررسمی  تدریو طو نی، چندرسانهها بهدر  پیام مبادله شد  پیام  چیزی جز
پرس  یدند و بیش  تر گروه غیررسمی، هم کّمیت و هم کیفیت بیان متف  اوت ب  ود: دانش  جویان بیش  تر می

ای  ن   کردن  د وهای اس  تاد در ک  ال  و گ  روه رس  می( اظه  ارنظر میهای یکدیگر و بیانی بیان)درباره 
ی ها و نظرها گاه چالشی، انتقادی، بازاندیشانه و یا دگراندیشانه نسبت به موض  ع اس  تاد ی  ا بقی  هپرسش

 دانشجویان بود:
 منبع و یا محتوای درس: 

ی درس  ی دوره دارد؟ چ  را ای دارد؟ ای  ن در  چ  ه ربط  ی ب  ه برنام  هگذراندن این در  چه فای  ده
عنوان منب  ع چرا کتاب ق  دیمی، حج  یم ی  ا پیچی  ده ب  هگذراندن این در  اجباری تعریف شده است؟  

درسی معرفی شده است؟ چرا )همه یا حتی بخش کوتاهی از( منب  ع درس  ی انگ یس  ی انتخ  اب ش  ده 
 است؟

 کالس: های  ها و تعاملفعالیت

های در  ها چ  ه ربط  ی ب  ه سرفص  لکنند؟ آنها به ما چه کمکی میتک یف-ها  انجام این تمرین
 ای از ما کسر خواهد شد؟ها را انجام ندهیم، نمرهتک یف-ها  یندارند؟ اگر تمر

یابی عملکرد و نمره  دهی: ارز

که استاد تبعیض قا ل شد اعتراض نکردید؟ چرا ب  ه ی خود اعتراض نکردید؟ چرا به اینچرا به نمره
 رسانی( تأخیر یا غیبت داشت اعتراض نکردید؟که استاد )بدون اطالعاین

 های بحث: ضعها یا مو موضوع

ی من بازخوردی ندادید؟ چرا وقتی استاد نظرخواهی کرد سکوت کردید؟ چرا ب  ه ی ارا هچرا درباره 
استاد نگفتید با دیدگاه او موافق نیس  تید؟ چ  را ب  ه رفتار/گفت  ار اس  تاد واک  نش نش  ان ندادی  د؟ چ  را ب  ه 

 رفتار/گفتار یک دانشجو واکنش نشان ندادید؟
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کنن  د، رسیده شد چرا حتی در این گروه مواضع خود را آزادانه بی  ان نمیوقتی از برخی دانشجویان پ
ه  ای قدر برای من اهمیت ندارد تا اظهارنظری کنم یا ب  ه بیانکال  آن-  در   1سه دلیل نام برده شد:  

ی آن، نظ  ری ه  ای دیگ  ران درب  اره ی بیانی موضوع بح ، یا درب  اره   درباره 2دیگران بازخورد بدهم؛  
  از بازخوردهای احتمالی دیگر دانشجویان هرا  یا پرهیز دارم  این بازخورده  ای 3یان کنم؛  نداشتم ب

 احتمالی چنین نام برده شدند:  
 خیال؛شود، بیسازی: نگو/ننویس، حذ /پاک کن، دردسر/شر میخاموش 
 ادبانه است؛سازی: درست/اخالقی/مؤدبانه نیست، زشت/ضداخالقی/بیاخالقی
 ی من به خطر افتاد؛درد گرفتم، موقعیت/آیندهد/ق ببازی: سردرهوچی

 های او توجه نکنید؛رانی: این موضوع مهم نیست، به حر حاشیهبه
 ممیزی: پاک کردن پیام توسط مدیر گروه، یا مهاجرت جمعی دانشجویان به گروه جدید؛

 کنم؛  کتبی( شکایت می-کنم، )رسمی  شفاهی( اعتراض می-تهدید: )غیررسمی  
 دهم، خیالت راحت/مطمئن باشید؛یع: قول/تعهد میتطم

 ق دری: برچسب زدن به گوینده، تهدید به بازنشر موضوع در خارال از گروه غیررسمی؛  
 استهزا: »یک کالم از مادر عرو «، یا »مرغ پخته هم به خنده میفته«؛

 جاع( به پیام دریافت بازخورد مستقیم )پاسخ(، یا بازخورد غیرمستقیم )اراعتنایی: عدم  بی

 پلیس: استاد، دانشجو یا دیگران؟
از دید برخی دانشجویان، حتی در آموختن آنالین هم، استاد چ  ون پ   یس آزادی بی  ان دانش  جویی 

هایی را ادام  ه کرد چه دانشجویی صحبت کند، چقدر صحبت کند، و چه صحبتبود؛ استاد تعیین می
ه  ای ن  وعی اس  تاد )ن  ه ی  ک اس  تاد خ  اص( در اکنشی برخی دانشجویان از وندهد  از سویی، تجربه

آموزش حضوری فضای فیزیکی، باع  شده بود تصور پ یسی از مفهوم استاد به آموزش غیرحض  وری 
عم  ال  فضای سایبر نیز امتداد یابد  از سوی دیگر، ادراک برخی دانشجویان آن بود ک  ه ت  وان اس  تاد در ا 

ضا، فناورانه مجهز شده است، و اخ  تالل در اینترن  ت، ی  ا محدودیت بر آزادی بیان دانشجویان در این ف
ی خوبی برای نق  ض آزادی بی  ان دانش  جویی اس  ت، رسان آنی، بهانهی مدیریت آموزش، یا پیامسامانه

 که استاد را در مظان چنین اتهامی قرار دهد بدون آن
ی گ  پ ک  ال  جعب  ه توانست تعیین کند دانش  جو دراز دید برخی دیگر از دانشجویان، استاد نمی

مجازی یا در گروه رسمی در  بنویسد یا ننویسد، چه بنویسد و چه ننویسد، چقدر یا چگونه بنویسد؛ 
توانست تعیین کند باز هم دسترسی برای حضور در کال  آنالین ی  ا در گ  روه رس  می در  را فقط می

زیکی، قدرت پ یسی ب  ر آزادی ی فضای فی  استاد در فضای سایبر، به اندازه 1خواهد داشت یا نه  پس:  



 

 فصلنامه مطالعات دانشگاه

144 
 1  شماره    ، 1    دوره 

 1401پاییز  
 1پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ولی همچنان دسترسی گفتمانی ب  ه امک  ان آزادی بی  ان در ای  ن فض  ا توس  ط 2بیان دانشجویی ندارد؛  
ه  ای فناوران  ه یابد( و چون دسترسی با امکانشود )افزایش یا کاهش میاستاد گرفته یا بازپس گرفته می

محسو  )ممی  زی محت  وا( س  ه ویژگ  ی یافت  ه   شود، توزیع امرها( مدیریت میها، منوها، جعبه)دکمه
انگارانه، پذیر(، مس   ح )ت  دافعی، دش  منش  دنی، دس  تر  اس  ت: مجه  ز )ابزارمن  د، دستکاری

ی اس  تاد ب  ه س  ویهی استاد ب  ه آزادی بی  ان، دسترس  ی یکسویهدستانه(، و متص ب )دسترسی یکپیش
عمال محدودیت بر آزادی بیان دانشجویان، و ترجیح دانشجویان بیان آزادانه از ه  را  مس  تند بر عدم    ا 

 ی دانشجویان، بیش از بیان آزادانه، آزادی پس از بیان است   دغدغه3ها(؛ ها به ضرر آنشدن بیان
صراحت نقد کردند، نه نق  دهای دانش  جویان ب  ر موض  ع اغ ب استادان نه مواضع دانشجویان را به

ه  ا در س  امانه ه  ای گفت  اری آنکنند ک  ه کنشمی  خود را سرکوب کردند، نه حتی دانشجویان را تهدید
ی ی دانشجو در فضای فیزیکی، ولی ساختهپ یس برخاسته از تجربه-ی استاد  شوند؛ انگاره نظارت می

صرفه، محترمانه، منصفانه نیست که خطاب به استاد یا دیگ  ر بهادارک خود دانشجویان است که مقرون
ترتیب وه رسمی در ( نق  دی را مط  رح ک  رد  ای  ن رفتاره  ا ب  هدانشجویان )در کال  مجازی یا در گر

مصداا کنش راهبردی، کنش ابزاری و کنش نمایشی هستند و با کنش ارتباطی هابرماس  ی )البت  ه اگ  ر 
 مصداا آزادی بیان باشد( تعارض دارند 

گر دانش  جویان بیش  تر  بیشتر دانشجویان در ارتبا  با استاد بیشتر شنونده بودند تا گوینده، و در ارتبا  با دی 
ندرت یک دانشجو در کال  آنالی  ن ی  ا در گ  روه رس  می در  موض  وعی را بی  ان  گوینده بودند تا شنونده  به 

های معدود هم اغ ب پرسش، چالش و نقد نبود، و حت  ی اگ  ر پرس  ش، چ  الش و نق  د ب  ود،  کرد؛ آن بیان می 
ریخ  ت، ب ک  ه آن را  تنها ب  ه ه  م نمی جو را ن  ه دانش -شده بود که نظم گفتمانی ارتبا  استاد  چندان خودممیزی 

ک  رد: اس  تاد گوین  ده اس  ت؛ دانش  جو ش  نونده اس  ت؛ در  ش  نیدنی اس  ت؛ ول  ی نظره  ای  بازتولید نیز می 
ی ق  درتی مش  هودی وج  ود  دانشجویان چندان شنیدنی نیست؛ میان آزادی بیان اس  تاد و دانش  جویان فاص   ه 

ی ای  ن ن  ابرابری،  بهتر است گوینده نباش  د؛ و بهت  ر اس  ت درب  اره دارد  استاد احتما ا شنونده نیست؛ دانشجو  
نم  ایی ن  ابرابری در دسترس  ی ب  ه بی  ان  ای واقع نشود  کار گفتمان آزادی بی  ان ابت  ر، طبیعی بیان انتقادی آزادانه 

 آزادانه، طرح احتمال س ب آزادی )پسا(بیان، و محدودسازی آزادی )پسا(بیان دیگران است  
ن، بر اسا  اقتدار موقعیتی، گاهی نقش پ   یس ک  ال  و گ  روه رس  می در  را شاید برخی استادا

رانی، ممی  زی، تهدی  د، حاش  یهب  ازی، بهس  ازی، هوچیایفا کنند؛ شاید برخی دانشجویان، ب  ا خاموش 
تطمیع، استهزا یا حتی استرحام، گاهی نقش پ یس گروه غیررسمی را ایف  ا کنن  د؛ ول  ی پ   یس نهادین  ه 

ی بیشتری دارد )یا زیان کمتری دارد( چیزی بی  ان ک  نم، است: این ادراک که فایدهخودممیزی دانشجو  
 یا اصالا فرقی ندارد چیزی بیان نکنم 
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 توافق و راهبردهای بیانسیاست: ناراهه، عدم  

کردند گاهی شک دارند چیزی بیان کنند یا نه، و اگ  ر ق  رار اس  ت بی  انی برخی دانشجویان بیان می
ها نگران ها به دنبال نداشته باشد  آنیزی را چگونه بیان کنند که پیامد منفی برای آنداشته باشند، چه چ

ی اس  تاد، ن  ه ش  دهقول، به چالش کشیدن بنیان ادعا یا انتقاد از موضع بیانبودند هر پرسش از منبع نقل
ی در ل  وای انگاری کال (، براندازکمگذرانی )دستکوششی برای بازاندیشی، ب که کرداری برای وقت

اعتبارس  ازی دانشجو(، یا حت  ی بی-های استاد ی قدرتی نامتقارن در ارتبا خواهی )تغییر فاص هبرابری 
ه  ا ش  ک ی برخی بیانها گاهی درباره کردند  آناستاد )تخریب وجهه( ت قی شود؛ پس از آن پرهیز می

ودن  د، ب  ه ناراه  ه برخ  ورده بودن  د، راهه نبها در بیداشتند، ولی شک داشتند شک خود را بیان کنند؛ آن
کردند؛ گاهی به بازبیان، تأیید یا تأکید بر دیدگاه اس  تاد پس متوقف مانده بودند  گاهی از بیان پرهیز می

کردن  د ت  ا از پیام  دهای کردند؛ و گاهی آن محتوا را با ُحسن تعبیر بیان مییا دیگر دانشجویان اکتفا می
ه  ا، های ادراک  ی خ  ود )دادهگریزی باقی بماند  پس دانشجویان تفاوت  منفی احتمالی بیان آزادانه، راه

کردن  د، مخالف  ت ی  ا ها( را در بس  یاری م  وارد بی  ان نمیبازاندیشی-ها  ها، انددیشهمشاهده-ها  تجربه
ه  ا و کردن  د، و ب  ر ای  ن تفاوتحداقل ناهمخوانی دیدگاه ب  ا اس  تاد ی  ا دیگ  ر دانش  جویان را بی  ان نمی

 کردند تأکید نمی  ها ناهمخوانی

کاسینگ این گ  زاره را پ  یش نه  اد ک  ه اف  راد ب  رای بی  ان موض  ع مخ  الف در س  اختارهای رس  می، 
راهب  رد ب  رای بی  ان دگراندیش  انه (  او از س  ه کالنKassing, 1997های ارتباطی متف  اوتی دارن  د )سبک

ردی ک  ه موض  وع )اظهار مخالفت( در ساختارهای رسمی نام برد: راهبرد آشکار )ط  رح موض  وع ب  ا ف   
مستقیماا به وی مربو  اس  ت(، راهب  رد پنه  ان )ط  رح موض  وع ب  ا ف  ردی دیگ  ر ول  ی در هم  ان باف  ت 
سازمانی(، و راهبرد جایگزین )طرح موضوع به فردی که از طریق آن بافت س  ازمانی ب  ا وی در ارتب  ا  

ح به استاد بی  ان (  دانشجویان، در اغ ب موارد، حتی پرسش و چالش را صریKassing, 1998نیستیم( )
کنن  د؛ بن  ابراین، کمت  ر از راهب  رد شک ی ضمنی بیان میندرت تردید و مخالفت را حتی بهکنند و بهنمی

ها، نق  دها و دگراندیش  ی کنند  اک ر دانشجویان اگر بخواهند چالشآشکار بیان دگراندیشانه استفاده می
جای بیان موض  وع در دهند و بهسان آنی انجام میرخود را بیان کنند، این کار را در گروه غیررسمی پیام

کنن  د  البت  ه، وگوی همد نه ارتبا  برقرار میی انتقادی با استاد، با یکدیگر در قالب گفتقالب مباح ه
ه  ای متن  ی، کنن  د، زی  را نگ  ران هس  تند پیامی دانشجوها از این راهبرد پنه  ان بی  انی اس  تفاده نمیهمه

های اجتم  اعی های صوتی به استاد، دیگر دانشجویان یا در رس  انها فایلرونوشت تصویری از صفحه ی
ی دانش  جویان ادع  ا کردن  د بازنشر گردد و آزادی پس از بیان دانشجو را محدود کند  جز یک نفر، همه

نسبت به موضع استاد را نه به خ  ود او، ب ک  ه ب  ه  ی آنالین آموختن و دگراندیشیی تجربهانتقادها درباره 
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ها، و در فض  ای ها، دانش  جویان هم  ین رش  ته در دیگ  ر دانش  گاهان )دانش  جویان دیگ  ر رش  تهدیگ  ر
گزینن  د ت  ا ه  م نارض  ایتی را از کنن  د؛ پ  س راهب  رد ج  ایگزین را برمیغیردانشگاهی خانواده( بیان می

بی  ان ای  ن نارض  ایتی در ارتب  ا  رس  می،   گیری استاد بیان کنند، و هم ع  دموضعیت آموزشی یا موضع
 ی تحصیل را مخدوش نکند ها در ادامهها و منافع آنآن زادی پس از بیانآ

، 2ی راهک  ار، دور زدن، ارا   ه1بندی خود را چنین تغییر داد: درخواس  ت تجدی  دنظرکاسینگ دسته
نگاری ش  اهد ب  ودم دانش  جویان تنه  ا در (  من در این خودمردمKassing, 2002تهدید، و تکرار گالیه )

ها اهمیت زی  ادی داش  ته کنند که موضوع برای آنی درخواست تجدیدنظر استفاده مینهصورتی از گزی 
باشد، و این شامل درخواست حق شرکت در آزمون، افزایش نمره یا کاهش حجم محتوای مطالعه ب  ود  

ی راهکار برای تغییر زمان برگزاری کال ، تغییر موعد تحویل تک  الیف ی  ا تغیی  ر روش ی ارا هاز گزینه
ی درخواست دانشجو از راهبردهای پیشین م  ؤثر شد  در صورتی که بیان آزادانهفزایش نمره استفاده میا

آورد تا هم موضع خود را بیان کرده باش  د و ه  م بی  ان آزادان  ه منفع  ت نبود، به راهبرد دور زدن روی می
از دیگ  ر اعض  ای  گری دانشجو را به خطر نیندازد  بیان موضوع به مدیریت گ  روه، درخواس  ت می  انجی

ی ق  درتی ج  ا بودن  د  فاص   ههای آزادی بیان در اینگیری از کارمندان اداری متنفذ، بدیلگروه یا کمک
ه  ا برق  رار نیس  ت؛ بن  ابراین، ح  داقل در ای  ن ی قدرت ب  ین آناستاد و دانشجو زیاد است، یعنی موازنه

ج  ویی من  افع ار برای بیان موض  ع و پیعنوان ابزی موردی، دیده نشد که دانشجویی از تهدید بهمطالعه
صورت مشهود، مستقیم، مستند، در هیچ موردی، دانش  جویی را ب  ه استفاده نماید؛ هیچ استادی هم به

اخراال از کال ، کسر نمره، س ب حق شرکت در آزمون پایانی، تع یق تحصیل یا حت  ی محدودس  ازی 
 دسترسی وی به بیان در کال  تهدید نکرد 

 ژه شدن و رهاییدگراندیشی، سو

ش  نیده ش  ود؟ -گفته نش  ود، چگون  ه دی  ده  -دگراندیشی دانشجو که در کال  یا گروه در  نوشته  
های زب  انی بندیهای معرفت  ی و مفص  لچگونه بدان بازخورد داده شود تا بازاندیشی شود؟ چگونه وقته

ش  جو، ه  را  از ها به چالش کشیده شود؟ چگون  ه بی  ان، ب  ا بی  ان، از نظ  م پ   یس ) ه  ن خ  ود دانآن
ه  ای دیگ  ر دانش  جویان، اس  تاد، دانش  گاه و دول  ت( آزاد ش  ود؟ دانش  جو چگون  ه خ  ود را از واکنش
های اعتراضی(،  هنی و زبانی متف  اوت و متم  ایز کن  د؟ های جماعتی دانشگاهی )حتی جنبشجریان

دانش  جویان   ی سرکشی شود که رهایی را از ناممکنی برهاند؟ شاید برخ  یدانشجو چگونه دوباره سوژه
هایی گردی، استغراا در رویای روزانه( با دگراندیش  یگردی، نگارخانه، وبدر تنهایی )با مطالعه، فی م

                                                                                                                                                                                              
 

1. Factual Appeal 

2. Circumvention   
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ها را به دگراندیشی در قالب پرسش، چالش ی  ا انتق  اد س  وا دهن  د؛ ول  ی از دیگران برخورد کنند که آن
برخ  وداری معنای )ادراک بر( ع  دم زوماا بهبیان لها را هرگز بیان نکنند، و این عدم  شاید این دگراندیشی

ی م اب  هبیان را مصداا حق آزادی بی  ان بدان  د و آن را بهاز آزادی بیان نیست  ممکن است دانشجو عدم 
ی س  رکش در وض  عیت سراس  ربینی بیان )و نه فری  اد(، س  وژهکنش، مصداا رهایی بداند؛ پس با عدم  

  امتناع از اب  ژه ش  دن در براب  ر 1د به استیال نیست؛ ب که گاه  اطالعاتی شود  سکوت همواره از سر انقیا 
  منتظر مان  دن، تردی  د داش  تن، و مع   ق نگ  ه 3وگو با دیگری، یا    سوژه شدن در گفت2گفتار دیگری،  

 داشتن است 
 

 گیری. نتیجه7
که فضای بیان و امکان یا حتی ت  نش و س  رکوب باش  د، فض  ای کال  و گروه رسمی در ، بیش از آن

ش  دند، ها با طرح مسئ ه از سوی استاد یا دانشجو شروع نمیاستیالی سکوت و انقیاد کنش بود  کال  
شد، ب که حتی در پایان نیمسال تحصی ی نی  ز تنها در هر ج سه پرسش، چالش یا انتقادی بیان نمیو نه

ای که بی  ان ش  ود های کال  و بیان مواضع دانشجویی، خود به مسئ همحور نبودن در ، ارتبا مسئ ه
وگو، انتقاد، مباح ه و بازاندیشی نیز درنگرف  ت  ای بیان نشد، بازخورددهی، گفتبدل نشد  وقتی مسئ ه

ی دگراندیش  ی و گروه غیررسمی دانشجویان هم فضا و هم م  وقعیتی ب  القوه ب  رای تم  رین بی  ان آزادان  ه
ه  ا اغ   ب در ها محدود بود و موضوع آنجا نیاز کّمیت بیانی سوژه از خالل آن بود، ولی در اینتجربه

ی مسا ل ک  ال  ب  ود  مع  دود م  واردی ه  م ک  ه ی در  تا شوخی درباره رسانی درباره طیفی از اطالع
کنندگان )و ن  ه س  رعت از ط  ر  خ  ود مش  ارکتشدند، بهها به انتقاد، چالش و پرسش نزدیک میبیان

وگو شدند، یا جریان گف  تایان بح  دعوت میشدند، افراد از طر  دیگران به پمدیر گروه( متوقف می
ش  د، نظ  م مس  تقر را کمت  ر ب  ه ها کمتر مخ  الفتی بی  ان میشد  پس در آندچار چرخش موضوعی می

ی وگویی و دگراندیش  انه نبودن  د  ن  ه درب  اره کشید، و این فضا و موقعیت هم در عم  ل گف  تچالش می
ه  ا بح   ی ی مسا ل فردی یا اجتماعی غی  ر آندرباره  شد، نهدر  و دانشگاه آزادی بیان به کار گرفته می

بی  ان  ه  ای دیگ  ران اس  ت، ی  ا ع  دمگرفت  پرسش آن است که سکوت واکنشی منفعالنه ب  ه بیاندرمی
گاهانه را میآزادانه چ  ه توان اعتراضی فعال یا مقاومتی مخفی در برابر اس  تیال و انقی  اد برش  مرد؟ آنی آ

ط بازپرسی پ یسی استاد از محتوای در  در ک  ال  ب  رخط ی  ا کنک  اش استیالجو و انقیادآور است فق
گ  اهی دانش  جویان درب  اره  ی ی  ک موض  وع در گ  روه ی نظره  ای ی  ک دانش  جوی س  اکت درب  اره کارآ

غیررسمی نیست؛ اصرار به یا اجب  ار دانش  جو ب  ه بی  ان وی در ک  ال  آنالی  ن ب  ه اس  م انگی  زش او ب  ه 
ه دانشجو در گروه غیررسمی نی  ز ممک  ن اس  ت اس  تیالیی و سازی ع یگیری و جناحمشارکت، یا جبهه
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های خ  ود در ک  ال  ی  ا انقیادی باشند  برخی دانشجویان چندین بار بیان کردند مایل ب  ه بی  ان دی  دگاه
حتی گروه غیررسمی دانشجویان نیستند، اغ ب بیان کردند مایل به اطالع از نظر دیگ  ران ی  ا اط  الع از 

وگو نیس  تند  اغ   ب دانش  جویان گف  ت-ان خود نیستند، و مایل به مباح   ه  ی بیبازخورد دیگران درباره 
عنوان یک حق بیانی داشته باشند، و همین موضع را نیز با اک  راه ی آزادی بیان بهحتی مایل نبودند درباره 

ش  مردند و آن را ب  ه بیان )سکوت( را بیش از بیان ح  ق خ  ود برمی  ها عدمکردند  بسیاری از آنبیان می
ی عمومی فضای فیزیکی )فضای باز دانشگاه ی  ا پ  ارک( و کردند در حوزه بستند  برخی ادعا میار میک

های اجتم  اعی( ها یا شبکهوگو، تا رهای مباح ه، وبالگ های گفتی عمومی فضای سایبر )اتااحوزه 
س  تند کس  ی از دهن  د، زی  را مای  ل نیکنند و به اظهارنظرهای دیگ  ران ب  ازخوردی نمینیز اظهارنظر نمی

بندی کنن  د( طور مفص  ل مفص  لها مط ع شود یا )اگر نتوانند یا نخواهند دیدگاه خود را ب  هها آندیدگاه
توانس  ت امت  داد آزادی بی  ان ها تصور نادرستی شکل بگیرد  ش  اید آزادی بی  ان عم  ومی میی آندرباره 

اشد؛ اما گویی )ع  دم( آزادی بی  ان دانشگاهی باشد و آزادی بیان دانشگاهی امتداد آزادی بیان عمومی ب
آزادی بیان عمومی امتداد )ع  دم( آزادی بی  ان دانشگاهی امتداد )عدم( آزادی بیان عمومی است و عدم  

 بیان، مانند آزادی بیان، یک حق ارتباطی است دانشگاهی است  عدم 
 

 . سپاسگزاری  8
در گ  روه ارتباط  ات و   1400ر سال  این مقاله بر اسا  بروندادهای طرح پژوهشی موظف نویسنده د   

فضای مجازی، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت ع وم، تحقیقات، و فناوری نگارش ش  ده 
است  از ارزیاب محترم طرح، سرپرست محترم گروه پژوهشی، و معاونت پژوهشی محترم آن موسسه 

 سپاسگزارم که بنده را در انجام این طرح یاری رساندند   
 

 رض منافع . تعا9
 گونه تعارض منافع توسط نویسنده بیان نشده است« »هیچ
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 :doi  7-28(، 1)3، شنایژژژ  ایژژژرانشژژژای ان انپوهش نگاران   ه  ای مع    م: پژوهش   ی خودمردمهوی   ت حرف   ه

10.22059/ijar.2013.50671 

پژوهش  ه ی ع  وم انس انی و اجتم اعی در ای ران  وش تن در ح وزهمندی ن(  تشویش نوشتن: مسئ ه1394ال ه  )فاض ی، نعمت
  1-24(،  37)19،  نگارش کتب دانشگاش 

ون ان پوهششژگر یژا ان ژان نگاری ش یت دانشژگاش   گگ نژه ش یژت ان ژان ایرانژ  بژهمردمخ د(   1396ال ه )فاض ی، نعمت
   تهران: تیسا گیرد؟دانشگاش  شکل م 

   125-155(،  57) 15،  قو ع ای م  انگاری فعالیت تب یغی در پرتو اصل آزادی بیان   (  نقدی بر جرم 1397ا ) فخر، حسین؛ و دیبامهر، مین 

  140-101،  41،  مجلس ه پوهش (  آزادی ع می  1382فراستخواه، مقصود )

   تهران: نی شای ایران دانشگاه ه آم زش وال   منظرشای جهان  ه م ئله(   1389فراستخواه، مقصود )

مجم وه مواالت شمژای  ملژ  ایژتو ل ها  ها و بازدارندهبرنده(  استقالل دانشگاهی در ایران، پیش1396)مقصود ستخواه،  فرا 
   تهران: دانشگاه عالمه طباطبا ی شا ه راشاردشاشا  گال دانشگاه

ی حق وا بش ر اس المی و اجه هانگاری ارتداد در مو(  تح یل جرم1396زاده، ع ی محمد؛ و موسوی میرکالیی، سید طه )فالح 
  32-62(،  13)6، مطالعات قو ع بشر ای م الم  ی: دیالکتیک حقوا بشر و حقوا شهروندی   حقوا بشر بین

 ی سیناباستانی  تهران: مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی     ترجمهآزادی دانشگاش (   1399فیش، استن ی )
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ی دانش گاه فرهنگی ان  آموخت هنگاری یک دانشیفی از مع م شدن من: خودمردم(  توص1396الماسی، لیال  ) قنبری، مهدی؛ و
  71-97(،  4)5،  پوهش تدریس

(  بازنم ایی رویکرده ای آم وزش انتق ادی در ع  وم 1398قنبریان ق ندر، پیمان؛ زبردست، محمد امجد؛ ب ندهمتان، کی وان  )
  65-37(،  4)11،  نآم زش وال  ایرا نگارانه(   ی خودمردمانسانی )یک مطالعه

های مدیریت ها و استراتژی(  واکاوی پیامدها، چالش1399قنبریان ق ندر، پیمان؛ زبردست، محمد امجد؛ ب ندهمتان، کیوان  )
 doi: 10.34785/J012.2020.271  80-110(، 1)8، تدریس پوهش کال  در  مبتنی بر پرورش تفکر انتقادی  

ی ی زی ژتهشای درس دانشژگاش   تجربژهرهایت  از ک س(  »مقدمه«  در: عبا  کاظمی )ویراستار(   1396کاظمی، عبا   )
    13-9ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی، صص    تهران: پژوهشکدهایتادان دانشگاه

شناس ی  زپیکربندی توزیع امر محس و  در سیاس ت و زیبایی(  رانسیر و با1397محمدیاری، معصومه؛ و توحیدفام، محمد  )
    86-65(،  2)13،  ی ول م ییای پوهششنامه

ی اس المی های آزادی بی ان در اعالمی ه(  مح دودیت1395م کوتی، سید حسین؛ ناصری، ع یرضا، و قاسم آب ادی، مرتض ی )
    157-179(،  50)13 ،قو ع ای م الم  ی   حقوا بشر با رویکرد به اسناد بین

نگ اری روی ای س خنرانی، زب ان، مه  اجرت  (  خودمردم1399نرسیس یانس، امی ی ا؛ ودادهی ر، اب وع ی؛ و قاس می، پ روین  )
 doi: 10.30465/scs.2020.5540   167-191(،  2)11،  پوهش  فرشنگ جامعه

ه  ا و عوام  ل تأثیرگ  ذار ب  ر بن  دی نگرش(  شناس  ایی و رتبه1394؛ منتظ  ری، ع   ی؛ و نص  یرزاده، مه  دی )نص  یرزاده، راض  یه
    56-39:  2،  شنای  م ائل اجتماو  ایرانجامعههای دانشجویی   اعتراض

هری  منظور فهم فرهن گ ش نگاری و کاربست آن در مطالعات شهری به(  خودمردم1399پور، هاشم )نظرپور، محمد؛ و داداش
  49-33،  3،  گفتمان طراق  شهری 
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