




 

 

 

هم در قرون وسطا )در هیأت  «آکادمی»

اصلیِ اخالف  های دینی که در واقع ریشه حوزه

عصر مدرن خود در عصر ما هستند( و هم در 

. استداشته قدرت مراکز  ای با دوستانه رابطه

دیگر بالواسطه تابع مراکز  امروزه دانشگاه

 گفتار قدرت نیست بلکه در هیأت

(Discourse)  بدل خود

 شده که بالمنازع یقدرت به

در تحوالت جامعه نقش 

جا  از آن .کند ایفا میبارزی 

که جامعه در وضع 

اش چیزی نیست  «طبیعی»

رها، گفتا ای از مجموعه مگر

 تموازا پس دانشگاه به

تِ عقالنیة بسط و توسع

های اساسی  لفهمؤ، خویش

کند،  تولید مینیز را جامعه 

در کنار نحوی که   به

و  قانونضرورت وجود 

دولت، وجود هر شکلی از 

آکادمیک نیز  عقالنیت

ضروری و حتمی تصور 

  شود. می

با  ،اش تثبیتدر فرایند زایش و  «یگفتار»هر 

 عالوه بر تعیین سرحدات، «آمیز خشونت»کنشی 

ناپذیر  بینی ویژگیِ فرّار و پیش ،خود قلمرو

سرکوب نیز را  شقلمروای درون ه پدیده

ای هنجارمند و  بر اساس رویه تا کند می

 .دهدنظم و معنا  ها د به پدیدهمن قاعده

گفتار دانشگاه نیز مثل هر گفتار ترتیب،  بدین

هایش،  دهی به مؤلفه با معنا همزمان، دیگری

ة اند رویتا بهتر بتو کند ن میمرزهای خود را معی

غایت این برد، زیرا   مبتنی بر حذف را پیش

اشتن آن گذ  بیرونمرزکشی چیزی نیست اال

. هیچ ««حقیقت»معنا و ة ز دایرسوی مرز ا

گفتاری وارد بازی 

دموکراتیک با رقبایش 

آن شود، حتی اگر اسم  نمی

یا « رقابت آزاد» ،گفتار

 ورودباشد! « کراسیدمو»

به هر گفتاری و 

، مستلزم آناز  برداری بهره

ن به یک بازی داد تن

موکراتیک و نابرابر دغیر

زیرا به قول میشل است، 

های گفتار  فوکو تمامی ناحیه

به یکسان باز و »

. در «پذیر نیستند دسترس

هایی،  بودنِ ناحیه مرئیعین 

غیرقابل نقاطی نامرئی و 

. مانند دسترس باقی می

یک پروفسور بسی مثالً، 

بیشتر از یک دانشجو امکان 

به قوههدرقدا هر قدهههقوهراقدهه ق   هه اق قققق

قمه ا دیقق پلیسقگفت اقودیقب شرقنه  ت ً

م نهرقهه ق ههقبه ق  ههق   ه اققققققققب ویقمهیق

گه زد.ققددرق ق اقعملقب انم  یقمیقنمی

قگفت اقن شیق اق حضهدا قق»بی قا ستیهِ

هقعنصهقمتمهّدق ست؛ق عنهیقق  «قغی ب

اغ قبددنشقداقش ک ،ققعنصهیقه قعلی

به یقگفت اق مهیقغیهو بهلقدسهتهوق ققق

ن پهی هق سهت.ق  ههقعنصههققققققبینیقپیش

ققدویقههه ًق  «قم  ه  لیسهههتی ق لهیههه  ی»

چیزیق ستقه قپلهیسقگفته اق قپلهیسقققق

  شقد انرقد لتقسعیقداقحیف

 



. این یابی به گفتار دانشگاه را دارد دست

ها بر اساس یک نظم  ناحیهها و  بندی درجه

 و شوند میتبی تعیین مرا عمودی و سلسله

 خود کارگزاران ذات نسبت به به وجودی قائم

دانشگاه در درون گفتار چون  . با این همه،دارند

 -و بستر تاریخی( institution) نهادیک 

زیرا گفتار برای ) کند رشد می خاصاجتماعی 

 ،نیازمند بستری غیرگفتاری استتعیّن خویش 

ار بر این است گفت چه در تحلیل نهایی سعیرگا

با  مرزهایشمرجع تعیین که خود، 

ناخواه با  خواه( های غیرگفتاری باشد پراکسیس

مانع گردد که  هایی روبرو می ها و تنش ناخالصی

زمان و مکانِ گفتار  یِ بیهمانی و فرادست از این

 کنشی، تالش گفتار برای فرادستی. دنشو می

  است های درونی این زخم شرز برای رها شدن ا

های دانشجویی هویدا  جنبش )که دفعتاً در هیأت

 .(شوند می

)که  به جوامع غیرغربی ورود آکادمی غربی

با تبعیّت از قانون تکرار  باالجبار همراه شد

گفتار را با  این نهاد/ «(انباشت بدوی »فرایند 

. ها و تناقضات جدیدی روبرو کرد مخمصه

غربی مانند دیگر در کشورهای غیردانشگاه 

نهادهای مدرن از باال و با دخالت مستقیم 

واسطه بالت همین عل بهو  تأسیس شد «دولت»

. به عبارت شددولت تابع قدرت ایدئولوژیک 

با حمایت  نهادی دانشگاهة اگرچه جنبر، گدی

تحقق شد ولی در عوض  ساختهمستقیم دولت 

بودن  ذات به قائمکه مستلزم  ی آنگفتارة پروس

م و زورمند دولت برخورد سد محکبا  ست، ا

باید در دو  می، دانشگاه گفتارسان،  بدین. کرد

جنگید: با قدرت حاکمیت و با  جبهه می

 بستر تاریخی ناپذیر و فرّارِ بینی پیش های جنبه

کشورهای  دردانشگاه که  رغم این علی .خود

ست برای ا فضایی، بسته و ایدئولوژیک

های صُلب پیشامدرن با  شدن هویت مواجه

 «فرهنگی»این پوشش ولی ، خود  درونیتناقضات 

برای تحلیل خصلت سیاسی و تنهایی  به

زیرا  کند؛ فرد دانشگاه کفایت نمی به صرمنح

ة خصایص حاکمیت غیرغربی و نوع رابط

اقتصاد و نیز غیبت بسیاری از ة دانشگاه با حوز

خالف میل دولت، های مدرن باعث شد بر حوزه

های دانشجویی( به  جنبش دانشگاه )در هیأت

دولت بدل های  خواهی همبارزه با زیاد قراول پیش

غیرغربی، برعکس سیر در کشورهای  گردد.

قدرت »از قد  تمامما شاهد گذر  حاکمیت غربی،

 بندی مبتنی بر به ساخت «مطلقه

 ( نبودیمgevernmentality) «مندی حکومت»

بتواند بر اساس آن ساختار قدرت تا 

دن خطوط کر ثیبرای خنرا هایی  تکنیک

 بنابراین،. آنتاگونیستیِ جامعه ابداع کند

متناقضی از نهادها و  که مجموعه حاکمیت

و حتی  های پیشامدرن و انضباطی تکنیک

اش بر  با سلطه همزمانمندی شده بود،  حکومت

های گوناگون جامعه و از جمله  نهادها و حوزه

نیروی آنتاگونیستی را وارد مرزهای ، دانشگاه

مدنی ة که جامع در چنین اوضاعی خود کرد.

میان دولت و حیات فردی  ةمنزلة واسط بهقوی 

 ستگاه عریانِموقعیت حاکم یا د وجود نداشت،



فراز ای در  کننده نقش تعیینبالواسطه  سرکوب

 . کرد ای سیاسی و اجتماعی ایفا میو فروده

شرکت دانشگاه در مبارزه و مقاومت علیه 

مثابه مبارزه  ناخواه به گری دولت که خواه سلطه

زیرا این ه نیز است )ی دانشگاعلیه وجه گفتار

های سیاسی  مثابه بخشی از سوژه دانشجویان به

گفتار  یندگانشوند نه نما پیکار میة وارد عرص

جهت نیست که این تحرکات  دانشگاه. بی

سیاسی همیشه نه جنبش دانشگاهی، بلکه 

را  دولتشوند(،  نامیده می« جنبش دانشجویی»

اش  به این نتیجه رسانده است که یگانه سالح

طرد و حذف است. از این حیث است که ما ة قو

کادرها و استادان و ة همواره شاهد تصفی

حضور گذرا و ولی ایم.  دانشجویان بوده

)زیرا گفتار دانشجویان در دانشگاه  مدت کوتاه

تواند در بیرون از خاستگاه خود بپاید. این  می

هایی است که آن را از نهاد  ییکی از ویژگ

ند( تکنیک حذف را با ک متمایز می

کند. پرسشی که اکنون  هایی روبرو می محدودیت

باید طرح کرد این است که واکنش گفتار 

چه بوده های دانشجویی  جنبشدانشگاه به 

جواب زیاد پیچیده نیست: همراهی با  است؟

در  قوی یکه زور دولت مانع رغم این دولت. علی

این  تدبیربرابر فرادستیِ گفتار دانشگاه بوده، تنها 

ی نسبتاً برابر با کوشش برای ایجاد تعامل ،گفتار

با شکست روبرو شده که نهایتاً دولت بوده 

غریبی نیست زیرا از   ألهاین شکست مس است.

غیرگفتاری  یپراکسیس ،رو که تعامل برابر آن

، پس دهد نمیآن تن به هیچ گفتاری ست و ا

اش   خصمانهة قائل به کنار نهادن رابطدولت نیز 

نیز گفتار دانشگاه  خودالبته . نیست با دانشگاه

یمن حذف و  اش را به جایگاه کلیدی

 ربیت کسبتدر نقش خانواده  کردن رنگ کم

توان  چه می است. این تکنیکِ طرد ) یا آنکرده 

نامید( وجه مشترک گفتار « پلیس گفتار»

   دولت است.دانشگاه و 

جوامع ة اشاراتی کوتاه و ناکافی به موقعیت ویژ

هذا به نظر کردیم، مع اصطالح جهان سوم به

صرفاً ساختاری جواب  رسد که تحلیلی می

پروبلماتیک فوق یا همان ت نهایی روشنی به عل

در دل دانشگاه شدنِ تنش میان نهاد و گفتار  حاد

سراغ  ابتداباره  بگذارید در ایندهد.  به ما نمی

رویم. فارغ از حذف نیروی  رسمیجواب گفتار 

نقش   اه، حاکمیتانسانی موجود در دانشگ

توان  کند که می برمال می را تر عنصری پیشینی

یعنی ی دانشگاه نامید: «محتوا» آن را مسامحتاً

خاطر جایگاه  علوم انسانی. این علوم که به

میان علوم   که ناشی از نوسان شان «مشکوک»

مورد  هموارهاست، علم  طرف و شبه بی و بیعیط

، علوم دولتبنابراین از منظر  .اند بوده سوءظن

ای کارا و بُرنده در  توانند اسلحه انسانی می

الفور باید  فینبردهای ایدئولوژیک باشند؛ لذا 

، «غیر بومی»علوم انسانی  عنوانچه در ذیل  آن

شوند  بندی می غیره دسته و« امپریالیستی»

د. نطرد و حذف شو ،مخرب مثابه نیروهایی به

راستی این بدگمانی چقدر درست است؟  اما به

رجوع به تاریخ این دسته از علوم و بررسی 

دستاوردهای ة مطالعها و  شرایط تکوین آن



رد  کافی ادله درة انداز فوکو بهتاریخیِ  -نظری

ضا، علوم انسانی دهد. از ق این بدگمانی به ما می

آزادی و دموکراسی نیستند بلکه ة تنها همبست نه

اند. این علوم  خود تماماً آغشته به قدرت

های  شکلترین  ساز ظهور برخی از مهیب زمینه

شان صرف  اند و تمام نیروی قدرت بوده

کردن هر شکلی از آنارشی  بهنجارسازی و فلج

ظهور  ساز تنها زمینه علوم انسانی نه شده است.

بلکه  اند های ضد قدرت در دانشگاه نبوده جنبش

های سرکوب  ساز تکنیک زمینه ،دقیقاً برعکس

 توان گفت اند. در کل می دانشگاه بوده «گفتار»

اجبار »تن دادن به  علوم انسانی مبلغ 

 .اند «گفتاری

الذکر به سراغ  فوقبلماتیک پرو اینک برای حل 

جهان باید قبول کرد که رویم.  میجوابی متفاوت 

ست از فرایندهای گفتاری و انسان ای ا ما شبکه

یز یکی از محصوالت همین شبکه است؛ ولی ن

از توانیم در دل این اجبار  چگونه است که ما می

  یا بهگوییم؟ ناپذیر و حادث سخن  بینی ر پیشام

در برابر هژمونیِ سخن دیگر، کدام نیروست که 

به قول دریدا هر قدر هم  کند؟ میگفتار مقاومت 

نهایتاً مازادی اجبار و پلیس گفتار قوی باشد 

دهد و از  تن به این اجبار نمیماند که  باقی می

گفتار ناشی  گریزد. بیم راستینِ عمل بازنمایی می

 د است؛ یعنیاین عنصر متمرّ «حضور/ غیاب»از 

، برای هدر شبک رغم بودنش که علیعنصری 

 ناپذیر بینی و پیش سترسگفتار امری غیرقابل د

دقیقاً  «ماتریالیستی/ الهیاتی»این عنصر است. 

پلیس دولت ست که پلیس گفتار و چیزی ا  آن

هم با این تکنیک  اش دارند، آن سعی در حذف

چه تن به گفتار و بازنمایی ندهد  که هر آن

رو که  از آن این عنصر متمرّد ندارد. «وجود»

در ت، گفتار آن را اش اس وجودش عین غیاب

ای تجربه  گونیسم ریشههیأت نوعی ستیز و آنتا

ند. این امر حادث و تصادفی چیزی ک و لمس می

چه زمینه را  آنالواقع،  . فی«سیاست» جزنیست 

شدن نقش علوم انسانی در منظر  برای برجسته

حذف ساختاری سیاست سازد  حاکمیت مهیا می

ک )که در یاست  «مردم» آن یعنیة و ماد

روند و  فراسوی وجود گفتاری خود میکنش آنی 

گفتار  گردند(. هایی خالق می بدل به سوژه

اهمیت دادن به سیاست فارغ از دانشگاه نیز 

داند؛  را خالف اصول بنیادین خود می« پلیس»

اساسی در  یاوست که نقشة زیرا این دقیقاً وظیف

ند و متخصصین مدیریت را تدبیر منزل ایفا ک

 توان بدون واهمه میسان،  تربیت نماید. بدین

گفتار دانشگاه و گفتار حاکمیت هر دو »گفت که 

  .«اند دارای یک پلیس

تواند در هیأت  طور که پلیس حاکمیت می همان

سرک نامرئی و مخفی در زوایای حیات افراد 

 -اش   فعالیتة بکشد، گفتار دانشگاه نیز حوز

محدود به نهاد  -طور که قبالً اشاره کردیم همان

های گوناگونی از این گفتار  دانشگاه نیست. شکل

در جامعه ما جریان دارند بیرون از نهاد دانشگاه 

های رسمی نهادبا چون ارتباط مستقیمی که 

 ندارند در ژست دروغین ضد قدرتی دولت

 ودقیقاً همان تکنیک طرد سیاست را تبلیغ 

باوری غریبی که ما با  ایدهمثالً  کنند. ترویج می



ناقص ة ناشی از تجرب ایم اگرچه آن مواجه

ور از حضروشنی است ة نیته است ولی نمونرمد

آکادمی.  در بیرون از نهاددانشگاهی گفتار 

و  «روشنفکر»ساختن تیپی غیرتاریخی و مجرد از 

مقصر نهایی تمامی  عنوان ، بهبدان حمله و هتاکی

 های تاریخی و اجتماعی ما، چیزی نیست ستشک

ها یا گفتارها  ویا فقط نخبهباور که گ اینمگر 

 را دارند؛ایجاد تغییر هبری و ند که توان رهست

از این منظر هر جنس دیگری از تغییر چیزی 

ای که در واقع  ینیست مگر جریان پوپولیست

حکایت مدیریت است.  کشی و سوء نشان نخبه

های  شجویان شورشی در سالکنند که دان می

ساختارها به »زدند  فریاد می 8691خیز  سیاست

اینک بعد از آن تجارب  ؛ هم«آیند خیابان نمی

ند یآ باید گفت ساختارها و گفتارها به خیابان می

 در هیأت مردم بلکه در هیأت پلیس. ولی نه



 

 

 

دانشگاه در ایران همچون بسیاری کشورهای 

دیگر همواره در صف اول مبارزه برای آزادی و 

نظر  عدالت حضور داشته است و از این نقطه

لحظات ترین  ترین نهادی بوده که در تاریک مهم

تاریخ امروز ما شعله امید را زنده نگه داشته 

ه نظام مثاب هدف این نوشته نقد دانشگاه بهاست. 

گفتار حاکم در آن است. این نقد نه فقط  و

های  نقش جنبشگرفتن  معنای نادیده به

دانشجویی در مبارزات سیاسی و دموکراتیک 

نیست بلکه برعکس با حمله به فضای 

، یکی از سدهای روکراتیک حاکم بر دانشگاهوب

راه گسترش جنبش دانشجویی را هدف گرفته 

 های است که در بسیاری مقاطع بهانه

را های حاکم  دئولوژیک برای دخالت قدرتای

معنای  عالوه، این نقد به هبآورد.  فراهم می

گرفتن نقش اساتیدی هم نیست که در راه  نادیده

های  و مبارزه علیه انواع مغزشوییآزادی 

 اند.  ایستادگی کردهایدئولوژیک 

طور سنتی دانشگاه باالخص در غرب به دو  به

خست که به شود. تعریف ن شکل تعریف می

به جهان ماقبل مدرن باز  های دانشگاه ریشه

آوری و حفظ و  عرصۀ جمعگردد، دانشگاه را  می

آن به  بندی معرفت و همچنین انتقال طبقه

م دوکند؛ و در تعریف  های بعدی تلقی می نسل

است وظیفۀ اصلی مدرن  ةکه خاص دور

تر تولید انبوهی  علم و از آن مهم دانشگاه، تولید

داری  سرمایه ای دولت و نظامها بر سیناز تکن

 یهای واجد جنبه است. ولی در ایران دانشگاه

گنجد.  کدام از این تعاریف نمی است که در هیچ

بودن به دولت و  وصل ۀواسط به دانشگاه

ریشه تلقی  شدن از باال نهادی غریبه و بی ساخته

معرفت که اساساً  شود که با دریافت سنتی از می

رد. از دینی است پیوند ندا ارفمربوط به مع

 نظام اقتصادی، سوی دیگر، با توجه به ضعف

گاه نتوانسته است عرصۀ خالقیت و  دانشگاه هیچ

نوآوری تکنولوژیکی و علمی باشد یا حتی 

های مورد نیاز صنعت را تولید کند.  تکنیسین

ۀ دولت بلکه عرص ۀنتیجتاً دانشگاه نه فقط ساخت

راسیِ دولتی، باالخص کارمند برای بوروک تولید

این امر که  علوم انسانی، بوده است. ۀدر حیط

 گرایی و و شیفتگی به مدرک ی مدرکاصل ۀریش

های اخیر  دانشگاهی در ایران است، طی دهه

ابعاد عجیب و بعضاً مضحکی به خود گرفته 

دانشگاه و  ونینظم در خوردن هم به است.

سال اخیر،  8های علمی باالخص در  هیأت

 های تولید مدارک ها را به کارخانه گاهشدان

جعلی بدل کرده  معنا و در بسیاری از موارد بی

ها به  رشته ۀآموزش در هم است. سطح کیفیت

با آمار  ها برخی عرصه  شدت تنزل یافته و در

فالن واحد در یم که مثالً یعجیب و غریبی روبرو

شهرستان ساالنه بیش از دانشگاه آزاد در فالن 

 کند. نام می دکترا ثبت یاضصد متق



ارگانیگی با تفکر  پیونددانشگاه در ایران هیچ    

فکری نداشته است ولی هرج و  تو خالقی

دانشگاه در ایران به راه  نام مرجی که امروزه به

معنی است که فقط  چنان مسخره و بی افتاده

توان آن را یک شوخی تلخ دانست. اما  می

از قضا هر سال نظر از این شوخی تلخ، که  صرف

شود و نیرو و  میلیاردها تومان صرف آن می

میلیون جوان را نیز هر ساله  3زندگی بیش از 

ترین  عنوان یکی از مهم دهد و صرفاً به هدر می

های کشور میلیاردها تومان را نصیب  بیزنس

توان به  کند، می های کنکور می ها و کتاب کالس

کر اشاره دانشگاه و تف ۀرابط ةچند نکته دربار

کرد که اساساً به فلسفه و علوم انسانی مربوط 

 شود. می

داشت از تفکر ترین بر ترین و شایع مهم    

 -ریاضی چیزی نیست جز گسترش الگوی علوم

یران همگان از در ا ها. رشته ۀفیزیک به هم

تا مردم  اساتید و دانشجویاندولتی و  مسئولین

ان کنند علوم انسانی نیز بس ، فکر میعادی

ات چیزی نیست مگر فیزیک و ریاضی

شکل  ها و معارف که باید به ای از روش مجموعه

جا تدریس شود. برای مثال تصور  مشابه در همه

شناسی،  نام جامعه غالب آن است که چیزی به

ه با نقط ،شناسی یا حتی فلسفه وجود دارد روان

خود که باید در همه  های خاص شروع و روش

یک و شیمی مرحله به جا درست همچون فیز

نین تصویری شاید در مرحله آموخته شود. چ

هم  مقطع کارشناسی آن مورد تحصیالت

این  ی نخست که دانشجو اصوالً با کلیتها سال

شود، تا حدی درست باشد. ولی  رشته آشنا می

باالخص در   حقیقت، آن است که در ادامه

کارشناسی، آنچه ما با آن سطوح باالتر از 

های گوناگون است  ای از سنت مجموعهیم مواجه

دانشگاه غالب در  ۀکه با توجه به ذوق و سلیق

توان  از  گاه نمی در این سطح هیچشود.  تعیین می

سخن گفت بلکه «  شناسی جامعه »آموزش مثالً 

توان این پرسش را مطرح کرد که در  فقط می

این یا آن دانشگاه خاص کدام سنت از 

چه دار است. آن هشناسی قوی و ریش عهجام

شناسی در سنت تحلیلیِ بیشترِ  عنوان جامعه به

شود هیچ  ساکسون تدریس میهای انگلو دانشگاه

دورکیمی در  گرای ناسیِ ساختش جامعهربطی به 

شناسی تفهمیِ وبری یا  فرانسه یا جامعه

همین  شناسی ملهم از مارکسیسم ندارد. جامعه

در های موجود  امر در مورد فرق انواع سنت

شناسی، تاریخ و فلسفه نیز  شناسی، انسان روان

ها ما با  صادق است. در هر کدام از این سنت

یم فاوتی روبرویها و موضوعات مت مفاهیم و روش

دانشجویی که در  ۀنحوی که فرضاً تجرب به

های  هاروارد اساساً با تکیه به آمار و روش

کسی  ۀخواند با تجرب شناسی می میدانی جامعه

 ۀفالن دانشگاه آلمان یا فرانسه نظریکه در 

کند  گرایی را دنبال می کنش وبری یا ساخت

 دانشجوی ۀاند که تجرب همان قدر با هم متفاوت

اما  معدن. ۀاختر فیزیک با دانشجوی رشت ۀرشت

و واره  ء شی بودنِ نهاد دانشگاه و درک بیرونی

عث شده است که ای ما از علم و تفکر، با اسطوره

 ۀ تصویرمسئولین تا دانشجویان، شیفتهمگان از 

 عناوین دانشگاهی ذهنیِ خود از علوم انسانی و



منتها حقیقت آن است که  ند.شو مربوط به آن 

در علوم انسانی باالخص در باالتر از مقطع 

دهد  می چه در ایران رخ  نآ رشناسی، کلکا

گذشته  دیگر هیچ.  و وقت و منابع است نابودی

ی که با لیسانس یا افراد از نفع شخصی

روند و در  های خارج می لیسانس به دانشگاه فوق

 ها ناخواه جذب یکی از این سنت آنجا خواه

در باقی موارد دادنِ مدرک  شوند، می

لیسانس یا دکترا به افرادی که حتی یک  فوق

زبان خارجیِ درست بلد 

نیستند، صرفاً بازی 

بوروکراتیکی بیش نیست و 

بهتر آن است که دولت 

عوض اتالفِ منابع به  به

که هایی  خودی ۀهم

اند  تعهدشان را اثبات کرده

جمعی  صورت دسته به

مدرک دکترا ارائه دهد تا 

هم آنان به لقب و اضافه 

حقوق مورد نظرِ خود 

ر دست یابند و هم دیگ

ارشد و  نیازی به جعل مدرک برای مدیران

 اعضای کابینه نباشد.

بیرون از  تفکر ۀ دیگر به سرنوشتمسئل    

شود. با توجه به وضعیت  مربوط می گاهنشدا

 ر نظامحاکم ب دردناک و بالهت بوروکراتیک

آنانی  بی ندارد که بیشترگاهی ایران، تعجدانش

که استعداد فکر کردن را دارند و به منطقِ 

ناخواه جذب فضاهای  درونیِ تفکر وفادارند، خواه

 البته که اگر این تز ) شوند. بیرون دانشگاه می

خود بررسی  ۀبه نوب باید گوناگونش معانی

شوند( را بپذیریم که در ایران ترجمه یگانه 

گاه با توجه به  شکل حقیقی تفکر است، آن

ها و  شمردنِ سیستماتیک ترجمه در دانشگاه خوار

علمی،  ة تألیف و چاپ مقاالتبازی مسخر

دانشگاهی با هر  توان دریافت که فضای می

از تفکر دارد تا چه حد بیگانه  یچیزی که بوی

با  ها و پیوند آنها دانشگاه ۀبودنِ هم دولتی است.

رسمی، شکل  ایدئولوژی

تفکر و  ۀخاصی از رابط

سیاست و ترجمه را در 

بیرون از دانشگاه ایجاد 

  کرده است.

این شکل به لحاظ    

سیاسی و فکری واجد سطح 

باالیی از پیچیدگی و 

القیت است و بررسی خ

ابعاد گوناگون آن محتاج 

تاریخی و  تحقیقی

شناختی است که از حد یک یا چند  جامعه

فقط  رود. ولی در اینجا یادداشت، بسی فراتر می

کنیم که اگرچه  ته بسنده میبه ذکر این نک

ترجمه  ت فکری، باالخص در قالبخالقی

ن را در این فضا بوده است و آ ةدستاورد عمد

بوروکراتیکِ دانشگاه،  تقابل با سترونی و بالهت

مقاومت سیاسی و دموکراتیک نیز بدل  ۀبه عرص

غربیِ  ت، منتها فقدان دانشگاه به معنایکرده اس

 منفی نیز بر کنش فکری و سیاسی یارآن، آث

فقدان دانشگاه یا بهتر بگوییم 

معیارِ عام، همان عاملی است که 

فکر خالق را بیش از بیش به ت

کند و البته  دنیایی خیالی محدود می

عواقبِ این پسروی به جهان خیالی 

روشن است: سرپیچی از سوژگی به 

افتادن در  قیمتِ قبول سترونی و گیر

های یکدست و یکپارچه  دام هویت

 خیالی و غیره.



روشنفکران غیردانشگاهی بر جای گذاشته است. 

فقط  هها اشاره شد ن تر بدان پیش ی کههای سنت

خالق محسوب  خاک مناسبی برای رویش تفکر

ها و معیارهای الزم برای  شوند بلکه روش می

 های فکری مختلف، سنجش ن پروژهگفتگو میا

آنها و نهایتاً معیاری انسجامِ درونی و اعتبار 

کردنِ شکل پیچیده و غامضِ تفکر از  برای جدا

 آورد. نظری فراهم می انواع شارالتانیسمِ شبه

 ۀبه اهمیت ترجمه در تجرب برای نمونه، با توجه

ای از  ها مجموعه وجود این سنت ما، فکری

ترجمه را  های سنجش ها و روش ادلواژگان و مع

طحی از سالمت و نتیجتاً س آورد و فراهم می

من ی هکند. ب نهایی را تضمین می انسجام محصول

هاست که نهایتاً کنشِ ترجمه،  وجود همین سنت

 اش از طریق قانون ترین شکل صوریحتی در 

رایت، پیوندی میان نویسنده و مترجم  کپی

د. بر همین اساس است که مثالً زسا برقرار می

آثار متفکری چون یورگن هابرماس توسط 

کارتی به انگلیسی ترجمه  ی چون مکشخص

ایندگان ترین نم شود که خود یکی از برجسته می

م در آمریکاست و انتقادیِ نسل دو ۀنظری

کند به  دانشگاهی هم که این ترجمه را چاپ می

 ولی در ایران، کنش همین سنت تعلق دارد.

 رغم ترجمه و نتیجتاً تفکر ناشی از آن به

و  راتیکِ دولتیبوروک اش از بالهت استقالل

 اش تا حد ت دموکراتیک و سیاسیخالقی رغم به

زیادی از آشفتگی و حتی شارالتانیسم صدمه 

 دیده است.

 کاوی اگر بخواهیم به میانجی مفاهیم روان   

نیم باید الکانی تصویری از این آشفتگی ترسیم ک

جامعه و  ۀجزئی از عرص بگوییم دانشگاه در مقام

نظر  نمادین مد ۀرصفرهنگ، خود تجسمی از ع

ای که گفتگوی  الکان است؛ یعنی همان عرصه

االذهانی و انسجامِ تفکر و سنجشِ معارف را  بین

صه، دنیای در تقابل با این عر سازد. ممکن می

ای که با  هاندی سال و بیست روشنفکرِشخصیِ 

از زبان انگلیسی و به اتکای  نیمه و نصف دانشی

تر  وتری و مهممپیها فرهنگ لغات کتابی و کا ده

چند اسم و مفهوم یا فرمولی  ۀاز آن به پشتوان

 تر وام گرفته ها و تألیفاتِ قدیمی مهکه از ترج

دقیقاً  دهد است، هرازگاهی کتابی بیرون می

شور و  الکانی است. خیالی ۀمعادل همان عرص

های توپُر  با انواع هویتشوق فردی، بازیِ خیالی 

برداری و یکی ع الگومتفکر نابغه، انوا در مقام

ی و جهانی و نهایتاً های مل شدن با چهره

آن با  خوردن بودن این جهان و گره خیالی

مترجمانِ ناکام، جملگی  ۀآرزوهای برباد رفت

این شکل از ترجمه  که شباهتهایی است  ویژگی

 کند. را با امر خیالی الکانی اثبات می

هتر بنابراین باید گفت که فقدان دانشگاه یا ب   

بگوییم معیارِ عام، همان عاملی است که تفکر 

ود خالق را بیش از بیش به دنیایی خیالی محد

 به جهانروی کند و البته عواقبِ این پس می

چی از سوژگی به قیمتِ خیالی روشن است: سرپی

های  ر دام هویتد افتادن سترونی و گیر قبول

چه در خیالی و غیره. البته آن یکدست و یکپارچه

و فرار از بردن به عالمِ خیالی  پناه ،میان این



تر  نمادین را جذاب های عرصه ها و زخم تنش

سیاسی  ۀرفتنِ همان سوی دست کند، از نیز می

خالق  ۀناپذیر تجرب تر جزء جدایی است که پیش

 شد. فکری محسوب می

خیالیِ الکانی  ۀامروزه پناه بردن به عرص   

یی در پناه گرا درون »واقع شکلی از همان  به

است که توماس مان در تحلیل نازیسمِ « قدرت

فکری و  تکند. هم خالقی انی بدان اشاره میآلم

غلبه بر این رؤیاهای  روسیاسی در گ ةهم مبارز

ما حتی  ۀخیالیِ کودکانه است که در آنها هم

های  فتن در دانشگاهتر از مدرک دکترا گر ساده

نیامین و ی خود، یعنی آدورنو و بایران به آرزو

رسیم، منتها در تخیل  بدیو و آگامبن شدن می

خود و در پناهگاه امنِ سازش با قدرت. 

پناهگاهی خیالی که هر آینه ممکن است با 

بازگشتِ امر واقعی یعنی همانا سیاست، 

 اش عیان گردد.  پوسیدگی و عدم انسجام



 

 

 

جا که ظاهراً  از آن دانشگاهی علوم انسانی

را برای  یبناست در هر جامعه عرصه و جایگاه

بایست با  ، میبگشاید ل در نفسفکر کردن و تام

و  حفظ مرزهای خود نوعی فاصله را با قدرت

ای که خود فکر  مستقر حفظ کند، فاصله دولتِ

 انسانی در علوم مندِ آن نظام کردن و شکلِ

ها  دانشگاها وضعیت موجود ام آن است.مستلزم 

ها، آدم را به این  آن های ارزشیابی و سیستم

ای برای  کند که بناست عرصه هم دچار نمیتو

انشگاه توامان یعنی دفکر کردن به وجود آید. 

با نهادهای قدرت از  را خود نمادینة هم فاصل

دست داده و هم آن مرزی را ویران کرده که 

ن خود مسئوالنِ ایتش بود. هویة زمانی سازند

فکر کردن بر  نهادها هم به جای تاکید بر عمل

 کوشند تا از طریق رار دارند و میتولید علم اص

پژوهشگران داخلی در مجالت »میزان مشارکت 

شده نشان  چاپ  ISI و تعداد مقاالت« خارجی

مطابق هستند و « روزآمد»دهند که در علم 

ة شیو  از قضا این .کنند بازار رفتار می آیند خوش

برای ارزشیابی دانشجویان و  نه چندان جدیدْ

هم به خلقِ یک بازارِ جدید یاری  ارتقا اساتید

امن زده، رسانده و هم به نوعی جنون مصرف د

آن قشر  کنندگان که معموال مصرف

ای هم دانشجویانی که بر: کرده هستند تحصیل

چند  های خارجی نیازمند یل در دانشگاهتحص

 هستند« خوب»شده در یک ژورنال  چاپ  ی لهمقا

شغلی  م اساتیدی که برای حفظ موقعیتو ه

 سالیان در سال چند مقاله تولید کنند. خود باید

آموزشی  پیش یکی از نقدهای رسمی به سیستم

آموزشی با صنعت و  ین سیستما»این بود که 

ها را شناسایی  بازار پیوند ندارد و نیازهای آن

گرفت دانشگاه  این کار صورت می کند، اگر نمی

ا بازار خیلی ام« شدند. شکوفا می نو صنعت تواما

ها را  تر دست بکار شد و نیازهای دانشگاه سریع

این رفته  که رفته شناسایی کرد. دانشگاهی

کرد که  دستورالعمل را به همه جا دیکته می

 outsourceیا « سپاری برون»همه چیز باید 

 outsourceرا  «کردنفکر »گردد، خود نیز 

این  تجسم عینی کرد و آن را به بیرون سپرد.

در  ISIتوان در فروش مقاالت  حقیقت را می

میدان انقالب جستجو کرد. )نگاه کنید به ة راست

بهمن  41روزنامه شرق،  «آی اس آی چند؟»

 ، جواد حیدریان(4934

آکادمی،  مستقیم فضاهای در کنار این بررسی

بررسی گفتارهای  جیه میانتوان ب همچنین می

که در فضاهای  هایی واکنش نیز ای و حاشیه

هایی از  سویه گیرد میمختلف شکل پیرامونی 

و تربیت تعلیم  ل حاضر نظاموضعیت حا

 را درک کنیم. انسانی دانشگاهی و به ویژه علوم

این گفتارهای بروز و ظهور  های یکی از محل



سفه گرفته تا انسانی )از فل علومة دربار ای  حاشیه

فضای  های اجتماعی و شبکه تاریخ هنر و ادبیات(

هایی که چونان یک دروازه  محلهستند؛ مجازی 

ی از ارتباطات کامالً جدیدة کنند و شیو عمل می

عمده شدن فضاهای  اند. خود را شکل داده

رفته حس  ا رفتهه مجازی در وضعیتی که انسان

امری دهند،  را از دست می وابستگی به یک کل

ة ر چه این فضاها وعداگ برانگیز است. پرسش

دهند  جدید را می (community) یک اجتماع

پذیر  ولت امکانکه ارتباطات در آن به سه

ها و اقبالی که به  حضور آن ا نفسشود، ام می

گر نوعی  شود بیش از هر چیز نشان ها می آن

های  در وضعیتترس و ناایمنی است. 

و ناایمنی  اند و به ناایمن ه به نحویک ای اجتماعی

سرکوب  زنند ما با نوعی اضطراب دامن می

یت طرف آن وضع درونی از سوی ساکنان

روی  واپس شویم که خود را در یک فرآیند می

(regression)  ة کند: ترس از تجرب یآشکار م

خطر کردنی که فرد را با  و هر  چیزهای نو

ا و فرار از پیامدهکند،  جهانی جدید مواجه می

فردی و تالش برای  سئولیت اعمالم

، نوعی از احساس ها پوشیدن از آن چشم

را به صورت نیش و کنایه که خود »توزی  کینه

 اس مستمر ازو نیز احس« سازد ی میزدن متجل

را در  مرزهای هویتی که خود دادن دست

در بخشد.  م میرفتارهای پرخاشجویانه تجس

 اجتماعیهای  شبکه ،هایی از این دست وضعیت

توانند محل و مجرایی برای ارتباطات  مجازی می

که  آن توان بی می سو باشند، چرا که از یک

و  ها وارد شویم ت داشته باشیم بدانهویة دغدغ

که  هیچ خطر و مسئولیتی هر حرفی را بی

خواهیم  خواهیم بزنیم و هر کاری را که می می

دانیم که طرف مقابل هم مثل  ما می ؛انجام دهیم

ای نیست  «دیگری»ی جعلی دارد و اساساً ما هویت

با او برایمان مسئولیت داشته  ما که رویارویی

هر  بنابراین اگر بپذیریم که اساس باشد.

 یک فرد و چه یک رویداد(ة )چه تجرب ای تجربه

ن و مواجهه با امر نو است، نوعی خطر کرد

اطر مخدوش کردن و به خ گاه فضای مجازی آن

 ، چنین چیزی راهمه چیز تناز شکل انداخ

سازد. انقالبِ دیجیتالی که مبنای این  ناممکن می

های ارتباطی جدید را شکل داده و مجرا و  شیوه

جهان  ی را ایجاد کرده کلسطوح جدید ارتباط

های صفر و یکی بدل  ای از داده را به مجموعه

ها فقط از  راه دسترسی به آنکند که تنها  می

های اجتماعی  شبکه لمث هایی دریچه طریق

 شود.  ممکن می

همه چیز به تصویر بدل  مجازی در جهان

ة رابطة برسازندو خود این قضیه  شود و می

در . فکر کردن است و فرآیندر جدیدی با تفک

که استوار بر  واژگانشده با  ساخته تقابل با جهان

 گر غیبت غیبت بود )کلمات به نحوی خود نشان

شده  ختهسا ند( جهانشان هست موضوع و مدلول

از تصاویر استوار بر توهم حضور است: یعنی این 

ا و در دسترس است. توهم که همه چیز مهی

( به زعمِ مایکل استیفن 4001)مک گوان 

ذهنی،  تصاویر در مقام ابزار مسلط ارتباطات»

اگر بخواهیم از  «شوند. جانشین واژگان می

 روانکاوی الکان کمک بگیریم، این تغییر در



توان  به جای واژگان را میتصاویر  تِ یافتناولوی

امر خیالی  یافتن تِبر حسب اهمی

(imaginary) نمادین  به جای نظم

(symbolic order)  .این بدین بیان کرد

معناست که تصاویر اثر بیشتری بر ما خواهند 

ای  که ما به شکلِ فزاینده داشت تا واژگان، و این

از با تصاویر سر و کار خواهیم داشت تا کلمات. 

یک بازی کامپیوتری  آیکونتابلوهای رانندگی تا 

همگی تصاویری هستند که به ما معنایی را 

زمانی  دهند، یعنی همان کاری که انتقال می

 همچنین تصاویر و ثبتدادند.  واژگان انجام می

تصاویری از ما نوعی حس بودن و وجود واقعی 

توانیم  آن ما می نجیکنند و به میا را فراهم می

حقق نفس را داشته باشیم. ثبت نوعی احساس ت

 و مجال سان نوعی حس در یک فیلم بدین شدن

حقیقت را دیگر  دهد: بروز و ظهور را می

وان در واژگان یافت ت نمی

 ها تنها در تصاویر آنبلکه 

حضور دارند. )مک گوان 

4001) 

بر جهان  این فضای استوار

ویر و امرِ خیالی نیز اتص

های خود  ها و شخصیت مآد

هایی  : شخصیتسازد را می

ا و مجز  خیالی که در قلمرو

وجود  و با تماماند  تک افتاده

خود را صرف ساختن و 

کنند )با  می تکرار این قلمرو

از خود و  یثبت تصاویر

آن در  وزیع و بخشدور و بر تا ت اتفاقات

 اجتماعی مجازی و ...(. به عبارت های شبکه

ید تصاویر کل زندگی حول ثبت و تول ،دیگر

توانند به  ها می شخصیت چرخد. در این قلمرو می

های فردی پروبال بدهند، برای خود  هذیان

ها را در رزوها و آ لبافی کنند و این خیا خیال

قالب تصاویر به زندگی بیرون پرتاب کنند. 

همچنین زمان بسیاری را برای تحسین و 

شده از خود اختصاص  ساخته ستایش از تصویر

شدم که من  وقتی با این سئوال مواجه می»دهند: 

را  زدم و آن که هستم، به صورتم کف صابون می

یافت، و  تراشیدم. همه چیز صراحت می می

شد، من دیوید بل چشم آبی  آور می شگفت

در این وضعیت فرد صرفاً خود را با  «بودم.

پندارد و اساساً  ای از تصاویر یکی می مجموعه

نمادین بنیادی که مبنای  چیزی به نام هویت

این تصاویر باشد وجود 

رقه شدن در اما این غندارد. 

تصویرها فرد را از  جهان

 که ورودرویارویی با سئوالی 

 نمادین مستلزمة به عرص

دارد: یعنی  آن است باز می

بیگانگی و ة تجرب پرسشِ

که او در این جهان چه  این

کند. جهانی که چنین با  می

شده برای هر  ویر انباشتهاتص

ها یک  ز این سئوالکدام ا

کند.  ا میپاسخ فوری مهی

این ة همه به واسط بااین

نوع تصاویر هر  جهان

توان گفت که خود این ادعا  اکنون می

فکر کردن در جهان مجازی »که 

« ای جدید برای خود پیدا کرده صهعر

ادعایی کاذب است، و این فضا 

ای جدید را برای  تواند عرصه نمی

فکر کردن بگشاید، چرا که این فضای 

شده از تصاویر به نحوی  ساخته

کند و  عنصر فاصله را مخدوش می

دهد که به جای  مخاطبانی را شکل می

تالش برای صبر کردن به نوعی از 

 .اند رسیده« نشئگی ارتباطی»



شود و  می دیگر ناممکن های با شخصیت ارتباطی

هراسناک تجربه که برای ساخته ة اساساً سوی

فرد بسیار ضروری است حذف  شدن هویت

جا که فرد هیچ درکی از هر نوع  گردد. از آن می

بیگانگی و اساساً هر پیوندی با نظام نمادین 

اش مدفون  افتاده رفته در دنیای تک ندارد رفته

اقد هر نوع هایش با دیگران ف شود. مواجهه می

خیلی رو  درست است، و از این نمادین میانجی

   شده است.  بندی هم سر

که به نحوی شده از تصاویر  ساخته در جهان

، بیش از کنند واقعیت را بازی می نقش میانجی

گردد و به  هر چیز مفهوم فاصله مخدوش می

شود. اگر  توان گفت که حذف می یک معنا می

ن به هر وضعیتی بپذیریم که برای فکر کرد

ت به آن ضرورت دارد گیری نسب نوعی فاصله

را  بیگانه ساختن آن وضعیت، آن تا به میانجی

گاه در  ازیم، آنای برای فکر کردن بدل س به ابژه

هم حضور جهانی که به لطف تصاویر به نوعی تو

رود که  ای از دست می لهزند آن فاص دامن می

که هر چه ر بسیار ضروری است. برای تفک

شود، و هرچه  (virtualized)تر  جازیجهان مَ

رفته ما آن  گردد، رفته تر ما بدان وابسته زندگی

دهیم که زمانی در  ز دست میای را ا فاصله

ای بازی  اساسی زندگی ما و تربیت ما نقش

چیزی است همان از فاصله، دقیقاً  مرادکرد.  می

را  که برای رسیدن به کسی یا چیزی باید آن

د. این فاصله هم زمانی بود و هم مکانی. طی کر

ة یک سوژه برای رسیدن به مطلوب و ابژ

ای را سپری کند و  بایست یا فاصله ش میا میل

این حضور امّا با یا تا زمانی مشخص صبر کند. 

هیچ نیازی  رفته تصاویر رفته میشگینیرومند و ه

به صبر کردن وجود ندارد. خود این فضا و 

ة این فضا نقش واسط هایی که در رسانه

حوصله و  ها را کم کنند، آدم ات را بازی میارتباط

آورد: کسانی که حوصله یک بحث  تنبل بار می

 چیز را ندارند و عمال وقت به هیچل راجع مفص

زدن در  خود را بدون هیچ منظوری صرف پرسه

های اجتماعی مثل  این فضاهای مجازی و شبکه

سرمستی و وعی به ن، تا شاید کنند بوک می فیس

برسند. اگر کسی در این  گی از ارتباطاتئنش

به قدری فضاها سودای مخاطب را دارد باید 

ها را  کوتاه بنویسند که مخاطبانشان بتوانند آن

موضوعاتی که برای در یک نفس بخوانند. 

اند، مسلماً  شان به یک استدالل وابسته ارائه

ن فکر کردشوند.  توانند در این فضا عرضه نمی

شده از تصاویر  بگشاید، چرا که این فضای ساخته

کند و  به نحوی عنصر فاصله را مخدوش می

تالش دهد که به جای  مخاطبانی را شکل می

« ارتباطی نشئگی»برای صبر کردن به نوعی از 

اند. لذا هنوز هم وجود یک آکادمی که  رسیده

بیرون  نان یک دژ بر مرزهای خود با جهانچو

با حفظ فاصله نسبت به قدرت  و، تاکید دارد

 کند برای فرآیند هویت خود را حفظ می مستقر

ای که  وری است، آکادمیکردن ضر فکر

همات و توة شدن آن ما را با عرص ویران

کردن مواجه  هذیانات فردی به جای فکر

 کند. می



 

 

 

 با صفویان سیاسی و نظامی مواجهه سرریز با

 خویش کیستی پرسش و هویت مسألة در غرب

 در برخوردها شدن عمیق و گرفتن شدت با و

 ایعرصه رفته رفته روس و ایران های جنگ

 به محدود صرفاً که شد گشوده بازاندیشی برای

 جنس از مازادی و نبود فرهنگی و تمدنی مسائل

 مسألة با مواجهه. داشت خوددر نیز را تفکر

 و معنا از پرسش ضمنی طور به «خویش » هویت

. نمود ضروری را تفکر و بازاندیشی هایامکان

 ما نسبت شدن پروبلماتیک نیز اجتماعی سطح در

 روشن را اصالحات موتور سرعت به «خارج» و

 چتر زیر) ناصری اصالحات دوران در. کرد

 دارالترجمه و دارالفنون( عالم قبلة استبداد

 به دو هر که بود نهادی دو السلطنه اعتماد

 و شدند تأسیس «خارج» آوردن درون به منظور

 نه. داشتند مشابة سرنوشت و وضعیت البته

 و طبیب تربیت کارگاه عنوان به دارالفنون

 نه و داشت اندیشه با روشنی نسبت تکنسین

 تدارک و تهیه آشپزخانة عنوان به دارالترجمه

 هیچ. پادشاه طبع باب کننده سرگرم یها کتاب

 میرزا بعدتر حال، این با. نیافتند تداوم نیز یک

 در شاه رکاب ملتزم الدوله، امین خان علی

 اصالحات بازمانده مقام در فرهنگ، سفرهای

 در رشدیه حسن میرزا از حمایت با امیرکبیر

 تجربة. شد اثر منشأ جدید مدارس تأسیس

 چون ایچهره جیمیان به نیز دارالترجمه

 از و فروغی، محمدعلی پسرش و المک ذکاء

 مدرسه» در ترجمه، و تدریس خوردن گره مسیر

 با. نشست بار به و آمد کار به «سیاسی علوم

 دوران در بازاندیشی و تفکر فضای حال، این

 نه و دارالترجمه در نه اما آن، از پس و ناصری

 ومتیحک نهادهای این از بیرون که دارالفنون در

. شد گشوده ترجمه میانجی به البته و تبعید در و

 در طالبوف تفلیس، در آخوندزاده فتحعلی میرزا

 حبیب میرزا و کرمانی آقاخان میرزا قفقاز،

 هایحوزه در ترجمه با استانبول در اصفهانی

سرمشق که بود کسانی ادبیات و تئاتر و تاریخ

. دادند دست به خصوص این در را اولیه های

 اصالحات دوران در تهران دانشگاه تأسیس اب

 آکادمی( رضاشاه استبداد چکمة زیر) اول پهلوی

 در نه حقیقت و نقد عرصة لیکن. شد نهادینه

 که بود زیرزمینی در و آن از بیرون که دانشگاه

 که حالی در. شدمی منتشر آن در دنیا مجله

 و ارانی بود، باستان تاریخ احیاء مشغول دانشگاه

 سنت یک متون ترجمه بر تأکید با هانشهمرا

 در فکری فعالیت برای افقی مشخص فکری

 با و انقالب از پس. گشودند آتی سالهای

 تفکر به که آنجا تا نیز، ها دانشگاه بازگشایی

 بیرون مقهور همچنان آکادمی شود، می مربوط

 عنوان به باستان تاریخ احیاء اگر. ماند خود

 دستورکارهای از ییک ایرانیان هویت سرچشمة

 بود، پهلوی دوران در انسانی علوم آکادمی اصلی



 اصلی جریان اسالمی-بومی دانش بر تأکید

 این. زد رقم را انقالب از پس دانشگاه فضای

 به انسانی علوم حوزة در سازی بومی بر تأکید

 قالب در را خود دیالکتیکی همزاد سرعت

 در. برساخت ویسمیپوزیت و آمار به گرایش

 رفته آکادمی ویسم،یپوزیت و معنویت سخیرت

 و روشنفکری فضاهای نفع به را عرصه رفته

 نیست شکی و. نمود خالی دانشگاه بیرون فکری

 دانشگاه از بیرون فکری های فعالیت امروز تا که

 کفة گذشته دانشگاه درون آنچه با مقایسه در

 میان توازن عدم این. اندداشته تری سنگین

 از بیش آن بیرون فکری فضای و آکادمی

 که است تری صادقانه رابطة محصول هرچیز

 با ترجمه طریق از غیرآکادمیک جریانات این

 عنوان به صرفاً نه غرب اند؛کرده برقرار غرب

 مثابه به که تمدنی-فرهنگی حوزة یک

 بیان و نقد تفکر، های امکان که جغرافیایی

 کرده درونی دیگری هرجای از بیش را حقیقت

 .تاس

 شک بدون دانشگاه بیرون روشنفکران میان در

 و ترجمه نسبت به فرهادپور مراد همه از بیش

 در او. است  نوشته آن از و بوده حساس تفکر

 در: »نویسد می( 8731) «افسرده عقل» مقدمه

 مشروطه انقالب با تقریباً که معاصر، دورة

 چندان نه ایآینده در احتماالً و شودمی شروع

 ترینوسیع به ترجمه یافت، خواهد پایان نزدیک

 برای تفکر حقیقی شکل یگانه کلمه معنای

 برای ساده دعوتی امر بدو در آنچه.« ماست

 به غریب و عجیب ادعاهای دربرابر ترجمه

 برمبنایی بعدتر رسد،می نظر به تألیف

 کندمی پیدا فلسفی ایبندی صورت هرمنوتیکی

 رهادپورف خود توسط مرحله چند در سپس و

 ایمقاله فرم. گیردمی قرار بازنگری و نقد مورد

 آن در فرهادپور را تفکر-ترجمه ایدة بعدتر که

 در. است هابازنگری همین شرح دهد می توضیح

 به حمله مایة دست را ترجمه او مرحله نخستین

 ایخودی تفکر انتزاعی آرامش و خودشیفتگی

 ستیزی غرب آن بازتولید موتور که هددمی قرار

 که است آن واقعیت. است مدرن جهان نفی و

 و استفاده با ناچار به که مدرن، جهان به پرخاش

 خود پذیرد،می صورت مدرن مفاهیم به ارجاع با

 مدرن جهان تجربه از ناقص و دفرمه شکلی

 جز چیزی ترجمه بر تأکید جهت، این از و. است

 با تر صادقانه ایرابطه برقراری برای تالش

 تفکر و زیست از عمیقتر تجربة و غرب انجه

 عنوان به هم) آکادمی که ایرابطه نیست؛ مدرن

( فرهنگی نهاد یک عنوان به هم و تفکر نهاد

. کند ایجاد و دهد شکل را آن نتوانسته هرگز

 امر بدو در تفکر-ترجمه تز که ای تاریخی زمینة

 با آن نسبت و آن فهم به شد مطرح آن در

 هفتاد دهة اوایل. کندمی مکک آکادمی مسألة

 طرفداران میان نوعی به دانشگاة و فکری فضای

 یک. بود شده تقسیم پوپر طرفداران و هایدگر

 داشت وجود عرفانی و شاعرانه هایدگری سو،

 ماتریالیستی و پدیدارشناختی های جنبه بدون

 برای پوپری دیگر، سوی در و هایدگر، اندیشة

 همچون ایغیرعلمی هایایدئولوژی نقد

 آن سیاسی لیبرالیسم البته که مارکسیسم

 ترجمه به دعوت. بود شده گرفته نادیده عامدانه



 درواقع یا) بومی پوپر و بومی هایدگر برابر در

 دو هر آخر دست که  پوزیتیویسم و معنویت

 غرب از نفرت و نفی تولید جز کارکردی

 تراصیل پوپری و هایدگر به دعوت( نداشتند

 اصالت خویش، خویشتن کاذب تفکر اگر. بود

 منزلة به ترجمه انتخاب کند،می برجسته را خود

 به) فکری هایسنت احیاء و اصالت به بازگشت

 و ،(اندیشه تجربیات تداوم و انتقال عرصة عنوان

 دادن و خویشتن از اصالت گرفتن حال، عین در

 و نقد گشودة فضای عنوان به) تفکر به آن

 دست که ای گشوده فضای است،( دائم بحران

 آنچه بنابر. کندمی دوپاره را سنتی هر آخر

 و تألیف نام به آنچه هر اگر نویسد،می فرهادپور

 ناقص ترجمه نوعی شودمی عرضه خودی تفکر

 به داشت خواهد وجود آنچه است، کارهنیمه و

ترجمه یا بود خواهد ناآگاهانه ایترجمه یا ناچار

 با فرهادپور. آگاه ای

 تفکر/ترجمه ایدة ازنویسیب

/ آگاه ترجمة قالب در

 تألیفات ناآگاه، ترجمة

 ساختار» همچون ایترجمه

 احمدی بابک «متن تأویل و

 که گیردمی نشانه نیز را

 نسالنهم از بخشی برای

 اواخر تا انتشار هنگام به من

 کتاب» درحکم هفتاد دهة

 به البته و. بود «مقدس

 مقدس کتاب یک اندازه

 .اراثرگذ

 نقد با فرهادپور بعدی، دربازنگری درهرحال، 

 که ایانتزاعی مرکزیت و برتری جوهری، ارزش

می خود به ناآگاه ترجمة برابر در آگاه ترجمة

 فضایی همچون را ترجمه خود گیرد،

 ترجمه. کندمی برجسته مرکزبی و خورده شکاف

 به نسبت تفکر آگاهی  برای شودمی ایاستعاره

 وضعیت این با آن شدن یکی و یشخو وضعیت

 فضای در تفکر زیست جز چیزی خود که

 گرداب و تناقضات و هاتنش دل در مخاطره،

 تأکید و استعاره همین سایة در. نیست منفی امر

 شا ناکآشوب وضعیت با تفکر شدن یکی بر آن

 هاییپروژه ناتمام ماهیت توانمی که است

 که تفکری. کرد درک را «تفکر امتناع» همچون

 تفکر وضعیت به نسبت آگاهی  و کند نمی خطر

آگاهی  میان و داند،می تفکر خود بر مقدم را

 جز چیزی که) تفکر خود و اشوضعیت به تفکر 

 در تاس آمیزمخاطره پرتاب

 تناقضات و ابهامات  دل

 ایفاصله( نیست وضعیت

می قائل شناختی و معرفتی

 هاییسویه شک بدون شود

. داشت خواهد تیآلیسایده

 پروژة مثل هاییپروژه در

 میزانی به طباطبایی، جواد

 ی مثابه به « امتناع» که

 به آگاهی میان ای فاصله

 تفکر خود و تفکر وضعیت

جامع و تریندقیق با حتی)

 هایستون شود، پررنگ( تاریخی محتواهای ترین

. شد خواهند ترمستحکم پروژه آلیستیایده

 تالش منزلة به هرگز ترجمه بر تأکید

 زدودن و هاشکاف کردن پر  برای

 به اتکاء با خویش گفتار هاینقصان

غیرقابل و کامل توپر، مجموعة

 غربی یشةاند غنی مخزن وچرای چون

 به گراذات نگاه نوع همین. نیست

ذات و هویتی نگاه که است بوده غرب

 مقام در خویش خویشتن به را گرا

 .است برانگیخته واکنش



 دل در تفکر قمار خاص ایمعن در تفکر/ترجمه

 از اجتناب برای ست تالشی هاتنش و ها بحران

 همین به درست و آلیستی،ایده هایسویه همین

 مبدأ هیچ به تن که تفکری-کنش مقام در خاطر

 سخت، هرچیز و دهدنمی اقتداری منبع و

 بحران و نقد شایستة را هویتی و جوهری مقدس،

 همین در. ندکمی پیدا سیاسی مازادی داندمی

 تفکر به که آن برای ترجمه کرد اشاره باید جا

 عرصه که آن جز ندارد ایچاره یابد راه حقیقی

 ،دیگر عبارت به یا حقیقت به را بحران و نقد

 به حقیقت و تفکر رابطة و. بزند گره امرکلی

 ترجمه. است حیاتی تفکر با ترجمه رابطة اندازه

 است کلی امر هب خأل این اتصال و خالء ایجاد با

 .کند پیدا سیاسی تعین تواندمی که

 که دهدنمی توضیح فرهادپور اگرچه

 ماجراهای و تفکر/ ترجمه از اشبندی صورت

 و هفتاد دهة در اندیشه فضای در خودش فکری

 هاینشیب فراز با دقیقی نسبت چه هشتاد

 امروز تا مشروطه از تریوسیع تاریخی گسترة

 میان او که نسبتی پرتوی در وجود این با دارد،

 های سنت با تردقیق طور به یا تفکر با ترجمه

 رنجوری کند،می ایجاد حقیقت با و نقد، با فکری،

 قابل خوبی به آکادمیک فضای بیماری و

 :طورکلی به. است مشاهده

 تألیف، مدعی خودی تفکر برابر در 

 ای رابطه برقراری برای امکانی ترجمه

 فکری هایسنت با رت اصیل و تر صادقانه

 دهة در که شرایطی در. است غرب در

 هایبرنامه نبود در دانشگاهیان، گذشته

 مقاالت نوشتن بازی درگیر پژوهشی

 فضاهای از بخشی اند،بوده  ISAعلمی

 اندکرده تالش دانشگاه بیرون فکری

 دیگربودگی کشف با را امکانی چنین

 باید. بگیرند جدی خود در برسازنده

 که چارچوبی چنین در اشتد توجه

 تنها است، ترجمه از شکلی ایهرنوشته

 قابل خود که دارد ارزش اینوشته

 .باشد دیگر زبان در ارائه و ترجمه

 فقدان با تنها نه را خویش سوژة ترجمه 

 با بلکه خود، در اصیل هویتی و ذات

 و دیگری در ها ناتمامی و ها نقصان

 چنین بودن کاذب با آخر دست

 روبرو دیگری و خود میان گسستی

 برای است ایاستعاره ترجمه. کند می

 هویتی، محتواهای این تمام از شدن تُهی

 سایة زیر آکادمی هرگز که چیزی

 آن نتوانسته بومی دانش اسطوره سنگین

 .کند تجربه را

 می تعین ترجمه-تفکر کنش به آنچه

 فضای میان پیوند و اتصال ایجاد بخشد

 اشاره آن به ترجمه استعاره که ایتهی

 تفکر. است کلی امر و حقیقت با دارد

 است معرفت و معنا از حقیقت تراش با

 دانش بر اصرار. بود خواهد معنادار که

 ظاهر به علمیِ گفتار و  آکادمیک

 و تالش جز چیزی غیرایدئولوژیک،

 و دانشگاهیان میان ایدئولوژیک همکاری



 انسداد و تفکر کردن خنثی برای قدرت

 .نیست حقیقت در آن رانفو

 با نسبت در ترجمه بپذیریم اگر الوصف،مع

 پیش گشوده مسیر تنها حقیقت، و نقد سنت،

 جریانات تجربیات ماست، فکری حیات روی

 های سویه رغم علی دانشگاه، بیرون فکری

آکادمی برای مناسب سرمشقی شان،پاتالوژیک

 که ایآکادمی برای هستند؛ انسانی علوم های

 فکری توان به را فلسفه ذاتی گرایی نخبه اهدبخو

 نقد برّایی به را معرفت خنثایی و فهم، در همگان

 .بزند گره حقیقت و

  



 

 
 

 

نویسنده این سطرها چندی است از بد حادثه 

ای شده است که هر چند شاید درگیر تجربه

پا افتاده بنماید ممکن است زیاده شخصی یا پیش

نمای وضعیت نهاد دانشگاه در نمودگار تمام

ایران باشد. دو سال پیش 

دوستی، تلفنی، از من 

ای خواست تا در دانشکده

که او خود مدیریت گروهی 

عهده داشت را در آن به

تدریس کنم. هرچه بهانه 

مدرک الزم  آوردم که نه

را برای این کار دارم و نه 

کافی، خیالم را راحت تجربه

کرد که ایرادی ندارد. ما در 

بریم که سر میوضعیتی به

توان هایش مینه به مدرک

سان، من نی. بدهایشاعتماد کرد و نه به تجربه

حق»نی پیوستم که عنوان ناخواسته به خیل کسا

کشند. اینان تشکیل  را یدک می« التدریسی

های ایران مجموعه غریبی در وضعیت دانشگاه

کنم نظیری برای آن بتوان دهند که فکر نمیمی

در هیچ دانشگاهی در هیچ کشور دیگر بتوان 

دهم و این یافت. از این حیث، به خود جرات می

راه برای هم که بهترین نفرضیه را پیش می

های ایران پدید شناخت اوضاع حاکم بر دانشگاه

تعبیری استثنایی در آمدن مجموعه یا به

آنهاست که وجه ممیز آنها از دیگر نهادهای 

آکادمیک در جهان امروز است. باری، کسانی 

ول در فضای آموزش )بهئکه مقامات مس

نهند تا مدتی صطالح( عالی به ایشان منت میا

های دانشگاه در کالس« اداست»در کسوت 

واجد ساعاتی از عمر خود را به باد فنا دهند، 

شوند که بدون اغراق قابل مقایسه موقعیتی می

است با کارگران خارجی که یا اوراق کار و 

اقامت ندارند یا دارای برگه

تر اند. روشنهای کار موقت

ها التدریسیبگویم، حق

برحسب مدرکی که دارند 

هزارتومان هفتتا  بین پنج

برای هر ساعت تدریس می

گیرند. مساله این است که 

در ظاهر تفاوت چندان 

محسوس یا مشهودی میان 

و « علمی»های اعضای هیات

 -ها نیستسییرالتدحق

بگذریم از اینکه شاید گاهی 

به هر علتی بهتر از کیفیت تدریس گروه دوم 

ا هالزحمهگروه اول باشد. تفاوت دستمزدها یا حق

زمین تا آسمان است و اگر مبالغی را که اعضای 

های علمی از بابت تزهای لیسانس تا هیات

 ،گیرند به اختالف دستمزد بیفزاییمدکتری می

شوید. نسبت آنگاه متوجه حقیقتی شگرف می

وان با نسبت دستمزد تیدستمزدها را فقط م

کاران و کارگران ساختمانی مقایسه کرد. پیمان

، مساله این نیست که در یک حوزه اشتباه نشود

چندان دور، شاید روزی، شاید نه. 

خواهند به منطق دانشجویانی که نمی

معنای تولید علم گردن نهند با بی

مدرسانی که در فضای دانشگاه کارگری 

شمول ای کلی و همهکنند در پروژهمی

-ط تحصیلواقعی محی-درهای نمادین

بیکاری( خود را به روی -تدریس )کار

همه آنانی که به تغییر زندگی و 

 .اندیشند باز کنندجهان خود می



 

عدالت یا انصاف برقرار است و در دیگری 

لی ساختاری عضعدالتی دیگر بدل به منیست: بی

شده است که بحران سیستمیک در تمامی 

زده است. نکته این است که سطوح بدان دامن

ها و استادان هیچ نوع التدریسیبین کار حق

 المثل،که، فیتفاوت ماهوی وجود ندارد و حال آن

های ساختمانی بین کار کارگر و ناظر و در پروژه

 های کیفی هست.مهندس و پیمانکار و ... تفاوت

ها در ایران از جمیع جهات در وضعیتی دانشگاه

برند: اصوال چیزی نام زندگی سر میالعاده بهفوق

در اینجا میسر نیست؛ آنچه هست، « دانشجویی»

گاه خواهش زیستن یا فکر کردنی فوران گاه

های «جنبش»ای است که تنها در قالب پاره

ابد. اساسا، فضای ی دانشجویی جسمیت می

در بستر « ایعرصه»صورت  دانشگاه باید به

های خأل منتشر در جامعه قوام پذیرد که بر لبه

ای گیرد: عرصهجمیع ساحات اجتماعی قرار می

عی کلمه که در آن آدمیان به معنای واق

کنند. ترومای همین کاری را تجربه می«بی»

جنبش است که گفتار –شورش تنِسبآ بیکاریِ

 رسمی را به تاکید بیمارگون مدام بر وجوبِ

علم )در قالب انتشار مقاله به هر قیمتی( « تولید»

دارد اما از هرچه بگذریم این وضعیت وا می

برای کسانی که به هر ترتیبی وارد دانشگاه می

د گذراست. وضعیت اضطراری واقعی نوش

هیچ تفاوت عینی باید وضعیت آنانی است که بی

های تولید علم ایران را نقش پرولترهای کارخانه

  بازی کنند.

توانند یکی ها در ایران میالتدریسیجماعت حق

های خأل جامعه ایرانی را پیش ترین لبهاز غریب

 حال خارج نیست:چشم آورند. از سه

« آبرومندتر»ها کار و بار التدریسیاز حق گروهی

خواهند یافت و از این « تریصرفهمقرون به»و 

سامان خواهند رست. در حالت های بیکارخانه

تر از ها متشتتالتدریسیدوم، جماعت حق

دنبال زندگی خود خواهند همیشه هر یک به

به هر ضرباز آنان باالخره  رفت، گروهی

ستوکراتیآر»ساز به شتوزوری با جهشی سرنو

های گروهیآکادمی خواهند پیوست و هم« های

سابق خویش را تا همیشه از یاد خواهند بود و 

تر و داغبرای ارتقای شغلی داغ البته بازار رقابت

 خواهد شد. 

ها بر اثر التدریسیدر حالت سوم، جماعت حق

ای به پتانسیل عرصه رخدادپذیر خویش واقعه

چندان دور،  د. شاید روزی، شاید نهخواهند برپی

معنای خواهند به منطق بیدانشجویانی که نمی

تولید علم گردن نهند با مدرسانی که در فضای 

و  ای کلیکنند در پروژهدانشگاه کارگری می

واقعی محیط تحصیل-شمول درهای نمادینهمه

خود را به روی همه  بیکاری(-تدریس )کار-

ر زندگی و جهان خود میآنانی که به تغیی

 اندیشند باز کنند.



 

 

 تقدیم به احسان شریعتی

توان این مقاله را با ادعایی گزاف شروع  می آیا

این  کرد و تا انتها بر آن ادعا وفادار ماند؟ ادعا

 نوشتن این جمله «آکادمی وجود ندارد!»است: 

های زیادی در پی داشته  تفاهم تواند سوء می

. از قضا قصد من نیز ایجاد همین باشد

که منظور نویسنده از  نهاست. ای «تفاهم سوء»

مد، اما چنین ادعایی چه بوده در ادامه خواهد آ

با  «تفاهمی»ممکن است همچنان به هیچ 

 مخاطب منجر نشود.
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 که گمانها  در ایران و البته در سنت روزنامه

 را هم بر دوش «آموزش عمومی»کنند بار  می

وشتن مقاله احیانا ن ــ کشند می که ــکشند  می

چندان دشوار باشد. کادمی نباید آ ی درباره

از  ــ بله همه چیز! ــ ست مثل همه چیز کافی

شهر یونانی و ...، پنیر گودا گرفته تا مفهوم دولت

شروع کنیم. مثال برویم ببینیم ها  «ریشه»از 

خی و در چه مقطع تاری «آکادمی»بار واژه  اولین

زبان  در چه جغرافیا و از سوی چه کسی بر

دیگر »ش در شدن «فراگیر»مسیر آمده و و بعد 

را پی بگیریم و در نهایت نیز زمان  «ها تمدن

 ورودش به ایران را بنویسیم و خالص. 

سوپرمارکتی ـ  های آموزشی از این دست متن 

شده و احیانا باز هم  آکادمی زیاد نوشته بارهدر

باغی خوش « آکادمیا»که  نوشته خواهد شد. این

تان بوده و افالطون تن باسهوا در حومه آ و آب

جا به است در آن «فیلسوف بزرگ»که یک 

فلسفه و حکمت و »تعلیم شاگردان خود درباره 

پرداخته و الی  می «اخترشناسی و اخالق و هنر

 آخر.

تر کردن متن، «بار پر»توان برای  می حتی

به متن اضافه  آکادمی را هم ی اتیمولوژی واژه

و  «موسآکاد»و« آکادمیا»کرد و کلی درباره 

اینکه چه شد در زبان التین این واژه به شکل 

توان گوی  می امروزی در آمد، چیز نوشت. حتی

های مشابه ربود و درباره  سبقت را از متن

 بندی ارسطو هم یک وجب به پایان «لوکاین»

اضافه کرد و خالصه حق مطلب را درباره 

آکادمی و مدرسه و حوزه و مکتب و دانشگاه و 

 . ... ادا کرد
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های سوپرمارکتی  نویسنده قصد نقد متن

ا ندارد. بهتر است به مدعای چنینی ر این

شده در ابتدای مقاله باز گردیم: آکادمی  مطرح

اولین استدالل من در پافشاری بر  !وجود ندارد

ای بسیار ساده است.  این مدعا، برآمده از تجربه

در زمان نگارش مقاله، کمی تردید داشتم که 

، یک باغ بنا به مستندات موجود «میاداآک»آیا 



از  ؟متعلق به افالطون بوده یا فرد دیگری

به زبان  بتدارا ا «آکادمی»رو کلمه  همین

انگلیسی در موتور جستجوی گوگل سرچ کردم 

ه نمایان شد، مربوط به یک و اولین لینکی ک

آکادمی »نام  به« ورزشی-توریستی»موسسه 

،  «دمی اسکارآکا»بود. لینک دوم  «کام دات

آکادمی  ی مدخل ویکی پدیا دربارهلینک ششم 

مدخل دوازدهم در صفحه دوم، و لینک 

 ،جی آخرینمیا آکسفورد بود و به کلوپدیاینسا

تردیدم برطرف شد. اما آنچه که گوگل به من 

 «آکادمی»کرد، مرا کنجکاو کرد تا درباره  ارائه

در  فحات فارسی نیز جستجو کنم. اتفاقاًدر ص

جوی فارسی اولین لینک، متعلق به تجس

بود، اما هم  «آکادمی»بود و درباره « پدیا ویکی»

اگر  ،عبارت دیگر به !«آکادمی موسیقی گوگوش»

شما کلمه آکادمی را در زبان فارسی جستجو 

یزهای مقدماتی و سوپرمارکتی کنید و همین چ

و...  «شناسی لغت ریشه»و « بار نخستین»مثل 

خواهید، ابدا در صفحه اول مربوط به آن را ب

باره  گوگل چیزی در «معتبر»تور جستجوی مو

  کنید.  پیدا نمی «آکادمی»
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جود نداشتن آکادمی، ناظر به در واقع ادعای و

و ها  و تشکیالت و ساختمانها  دستگاه و دم نبود

جوانان  و البتهها  و کمپوسها  میزها و صندلی

شکل  به و ... که« فرز»و « با نشاط»و « شاد»

تایی روی  های دوتایی و پنج ای در دسته کلیشه

شنوند  می گویند و می اند و یا گل ولو شدهها  چمن

ا همه دارند، نیست. اتفاق یا سر از کتاب بر نمی

وجود دارد و  «آکادمی»این مواد اولیه الزم برای 

خوبشان هم وجود دارد. آنچه که وجود ندارد، 

معنای  تهالبآکادمی در معنای مدرن و 

آن است. اگر همان منطق جستجو در  «سیاسی»

امه دهیم، ما با چه چیزی به نام گوگل را اد

روبرو هستیم؟ با یک شوی تلویزیونی  «آکادمی»

. ما حتی با ورزشی-و یک موسسه توریستی

در غرب به عنوان  06ی که در دهه همان نهاد

 ۀوظیف «داری صنعتی زائده سرمایه»

الهای مصرفی و ای تولید کبرا «پردازی ایده»

کردن  روز های دوام کاال و به استراتژی

های  افزارهای کشتار جمعی و شیوه جنگ

و ... را برعهده داشت  «مدیریت منابع انسانی»

مواجه نیستیم. همان دانشگاهی که در بیانیه 

اتحادیه اعتراضی پورت هارون، مانیفست 

چنین توصیف  دانشجویان دموکراتیک آمریکا،

های امریکا به خط تولید  دانشگاه»ده بود: ش

تبدیل  "بعدی آزار و تک شهروندان بی"

های علم  حوزه چنینیِ شدن این اند...تخصصی شده

های گاز  محملی برای تولید بمب اتم و اتاق صرفاً

باره  در اینها  مثال و توجیه فلسفی آنهاست...

فراوان است. مثال، استفاده از منابع آکادمیک 

های  اجتماعی برای مشاوره به شرکت علوم

از ها  کننده کاالهای مصرفی. این شرکت تولید

دانشگاهی و  "نخبگان"توانند با کمک  می یکسو

های مصرف را  استراتژی های آکادمیک، آموزه

توانند کاری  می به نفع خود دستکاری کنند و هم

های جدیدی برای  بکنند که هر روز محدودیت

های آکادمیک  د. آموزهکارگران بوجود آی

 خورد که می هایی موجود تنها به درد کمپانی



وری  خواهند با کمترین دستمزد بیشترین بهره می

را از کارگران و کارمندانشان داشته باشند... 

 توصیهها  های علمی به این کمپانی نتایج پژوهش

گرایی را افزایش دهند.  کند که میزان مصرف می

 .  «بمب اتم بسازند و ...

همین دانشگاه اما، نسلی را به بار آورد که در 

داری نئولیبرالیستی،  برابر موج فزاینده سرمایه

سرتاسر دهه شصت و هفتاد و البته کل 

به رعشه در آورد و در جغرافیای جهانی را 

را وادار کرد که به  «های رفاه دولت»نهایت نیز 

دادن به سندیکاهای  زور توپ و تانک و باج

را از دانشجویان معترض پس ها  ی، خیابانکارگر

 بگیرند. 

نسل، شاید آخرین دانشجویان و استادان آن 

 داری بودند که سرمایه ضد نسلی از معترضانِ

وگاه تولید ارد» توانستند دانشگاه را از کارکرد

به کانونی برای تغییر  «ایده برای مصرف بیشتر

 تبدیل کنند.  «وضع موجود»

تر از آن بود که  رال اما قویموج دموکراسی لیب

شگاه را حفظ کند و این جنبش بتواند آبروی دان

های  ش به آپاراتوسی برای دولتاز تبدیل شدن

 یا چیزی شبیه به یک شرکت توریستی لیبرال

 ، هم شکست06ِ  می کند. شکست یجلوگیر

جنبشی اعتراضی بر علیه نئولیبرالیسم تازه نفس 

ت نهادی به نام بود و هم شکستی برای موجودی

 «پیشرفت»به آسیای مشتاق ها  آکادمی. کارخانه

شان بین  های مدیریت منتقل شدند، و اتاق

 آمریکای شمالی  و اروپا تقسیم شد.

تغییر ماهیت  «افزار نرم»همه چیز در آکادمی به 

برای  06  می داد. نسل دانشجویانی که در

نوشتند یا مارکوزه را  می «خفه شو»نامه  آلتوسر

گرفتند تا سخنرانی کند، نسلی  میها  روی شانه

، نسلی که «رفورم= کلروفورم»داد  می که شعار

را در برابر دیدگان  «انسان تراز نوین»آمده بود 

تحقق ببخشد،  «های در بند خلق»زده  ِ حیرت

که  داد می اکنون جای خود را به نسلی

ها  کردن ایمیل هک ،اش از قانون بزرگترین تخطی

یا نوشتن دیوار ها  با هدف اخاذی از کمپانی

که در آن با کلی  بودای  مزه های بی نوشته

او دیگر اندازد.  می بوش و بلر را دست ،احتیاط

نیست، به دنبال « تغییر جهان»به دنبال 

در اپل و ای.بی.ام است.  «فرصت شغلی»

« رودی دوچکه»از  :شدندعوض نیز ها  اسطوره

شرکت »به  «آکادمی». از «استیو جابز»به 

 .«توریستی
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کند. در اینجا  می فرق «غرب»وضعیت ما با 

کشی.  ست. یک وقتایک شوخی  آکادمی حقیقتاً

 ۀ سنتیِفرصتی برای تخطی از سلطه خانواد

. راهی به رهایی از شر ازدواج ای هسته

ها.  زودهنگام. گشایشی در روابط و دوستی

انی با معیارهای ذرگخریدن زمان برای خوش

ر از سربازی اجباری، فرصتی برای اینجایی، فرا

کارکرد ها  های خارج و ده به دانشگاه «اپالی»

مشابه دیگر. آکادمی در ایران، حتی همان شکل 

را هم ندارد.  معاصر سیاسی در غرب اخته غیر

خط تولید هم نیست؛ چون  «اتاق فکر»حتی 



صنعتی  اساًیعنی اس اصال تولیدی وجود ندارد.

کشی از نیروی کارش،  وجود ندارد که برای بهره

های مصرف، نیاز به  یا برای تدوین استراتژی

های مهندسی و  دانشگاه باشد. اگر قبال رشته

ها  پزشکی، منزلت اجتماعی دانشجویان این رشته

برد و در بین طبقات متوسط موازنه در  می را باال

به نفع آنها  های دوران خواستگاری را زنی چانه

شتابنده  داد، اکنون با فروپاشیِ می تغییر

مناسبات تولیدی و خدماتی و سلطه اقتصاد 

رانتی، حتی همین کارکرد سخیف را هم از 

دست داده است. برای همین هم هست که مثال 

« تبلیغات»هایی چون  رقم متقاضیان برای رشته

مدیریت »و  «ام.بی.ای»و « بازاریابی»و 

قابل ها  و ...در مقایسه با دیگر رشته «بازرگانی

قدر باالست که  قیاس نیست. تقاضا آن

دهند عالوه بر تاسیس  می ترجیحها  دانشگاه

آنها امکان پرورش چنینی که در  های این رشته

کلفت و  های پوست انسان»نوع ِ خاصی از 

شود، دو شیفت  می فراهم «بیزنس»برای « دریده

سیس کنند. تا «موسسه عالی»فت و سه شی

نایت جهانی به های هنری نیز به لطف ع رشته

هایی که از نگاه آنها کشور «هنر بومی»

بیشترین متقاضی را  هستند، «القوهتروریست ب»

التحصیالن  دارند. کافیست فارغ «بیزنس»پس از 

پر رونق « بازار»هنری بتوانند راه و چاه ورود به 

ند. در دبی و شارجه را فرا بگیر «آثار هنری»

التحصیالن با  هنر، فارغ ی بماند که در عرصه

و « هنرمند»گی بین هویت واسط نوعی بی

عبارت دیگر،  اند. به مواجه «آموخته هنر دانش»

واسطه  التحصیل رشته کشاورزی، بی یک فارغ

التحصیل رشته  شود، اما مثال فارغ کشاورز نمی

« اشنق»بدو فراغت از تحصیل ،نقاشی، از 

 ید. از همین روست که بعضاًآ می حساب به

های هنری  التحصیالن در رشته اعالم بیالن فارغ

از سال  گویند می مثال کند: می مخاطب را شوکه

التحصیل  هزار فارغ فالن تا فالن در ایران، ده

نقاشی) یا همان نقاش( به بازار کار عرضه شده 

های علوم انسانی هم که معلوم  وضع رشتهاست. 

 است که چند مطربضعیتی در چنین واست. 

د نام یک دهن می آنجلسی به خود اجازه لس

« آکادمی موسیقی»شوی سخیف تلویزیونی را 

نمونه برای  آنها بهترین ،عبارت دیگر بگذارند. به

هستند:  «واقعاً موجود آکادمیِ»توصیف وضعیت 

 باشیِ گریزی و خوش مخلوطی از سیاست

و  آمیخته با لودگی و خودنمایی و سرگرمی

طلبی و جور کردن اقامت در  پولسازی و فرصت

 غرب و ...

آکادمی در  «واقعی»این تعریف جدید و البته 

، از آن وضع موجود، یا همان آکادمی گوگوشیِ

قضا تصویری از آکادمی در غرب را نیز 

هیچ  کند: سنت آکادمی در غرب، بی می بازنمایی

مطالعات »تعارفی در امتداد همان منطق 

 آپارتاید»و بر اساس یک « ماریتعپسااس

 کند: به جز مواردی معدود می عمل «تحصیلی

های فنی از قبیل برق و  )مثل دانشجویان رشته

کامپیوتر و طراحی صنعتی و ... که درخدمت 

 اتاق فکر خط تولید قرار یهمان ماجرای اپراتور

های غربی برای جذب  گیرند(، تالش آکادمی می

ونی، چیزی نیست جز کشورهای پیرام «نخبگان»



 «شناخت»ایجاد فرصت 

بهتر همان جایی که این 

آیند.  می نخبگان از آن

، «نخبگان»نظر از  صرف

 یسیل متقاضیان کشورها

ل پیرامونی متقاضی تحصی

در غرب، نهاد آکادمی را 

 «ایده اقتصادی»به یک 

رسانده است: جذب 

 دانشجو.-توریست

سات غربی، موس «رمعتب»های  تمامی دانشگاه

فرصت »اند که این  ای را تاسیس کرده اقماری

آمدزایی را از دست ندهند. مثال  در «طالیی

ها موسسه مطالعاتی و کالج انتفاعی  آکسفورد، ده

های اصلی دانشگاه واقعی  را خارج از دیسیپلین

یک  )احتماال با آکسفورد، اما به همان نام

پیشوند یا پسوند حقوقی( تاسیس کرده تا 

 آنگوالیی و  و یمنین ایرانی و پاکستانی و مشتاقا

... زندگی و تحصیل در انگلستان را ای و  نیجریه

های کالن، در موسساتی با  پس از اخذ شهریه

مطالعات آفریقا و »هایی شبیه به هم، مثل  نام

، «پژوهی دین»، «شناسی شرق»، «خاورمیانه

 ،«های بومیمطلعات فرهنگ »، «پژوهی عرفان»

-عنوان یک توریست و ... به« طبیقیادبیات ت»

 -کند. حتی اگر این توریستدانشجو جذب 

های هنری  ها، متقاضی تحصیل در رشتهدانشجو

–و علوم سیاسی و فلسفه و تاریخ و ... هم باشند 

باز همین بساط  ،-که تعداد شان هم کم نیست

و « طراحی لباس»است. یا دانشجوی 

 «داخلی دکوراسیون»

آموخته  نشدا شوند، یا می

و « رقص معاصر» های دوره

. یا این قبیل «تئاتر شرقی»

)که معموال هم ها  رشته

های یک ساله یا  دوره

اند( یا اگر در  دوساله

ترین حالت به  خوشبینانه

آکادمی اصلی راه یابند، 

نامه  ناچارند موضوع پایان

خود را درباره کشور مبدا انتخاب کنند. مثال اگر 

  موسیقی دانشکده و در  آیند می از ایران

نامه خود را  وانند پایانت شوند، نمی می پذیرش

، یا فالن «تونال شوئنبرگ موسیقی آ»درباره 

انتخاب کنند، بلکه باید بر روی  باخ و... سونات

و یا  «موسیقی نواحی»یا  «موسیقی بومی بوشهر»

موسیقی تلفیقی ِ برامس و »بر روی  دست باال

. در فلسفه و تاریخ و دیگر کار کنند «حاج قربان

رشته های غیر مهندسی نیز وضع به همین 

 ترتیب است. 

 مجموعه این شرایط نشانگر یک واقعیت است: 

آکادمی واقعی، همان آکادمی موسیقی 

گوگوش است. امکانی برای اخذ ویزا 

مندی از مواهب  و زندگی در غرب، بهره

آن محیط که در محیط کشورهای غیر 

ارد، پز به فک و فامیل، غربی وجد ند

های سیاسی، و البته  دورشدن از تنش

طلبی  دسترس به فرمولی برای فرصت

 و ...



 

 

 

زعمهایدگراینشکستنوازبهکهبهطورهمان

باعثکار که است ابزار یک شودمیافتادن

درهم شبکۀ با آن نسبت و ابزار آن کارکرد

و ملموسشود و عینی ما برای ابزارها تنیدۀ

نظر به گردد، مسأله به آنچهمیتبدیل رسد

-دستکمدرحیطۀتفکرفلسفی-آکادمیرا

 ما یکمسألهبرای به کارکردمیتبدیل کند،

کارکردآکادمیچیست اما مغشوشآناست.

کار درست چرا کوتاهنمیو نوشتۀ این کند؟

حولایندوپرسششکلگرفتهاست.

برایپرداختنبهایندوپرسششایدبهترباشد

زمینۀگستردۀتاریخیپیشازهرچیزبهآنپس

آکادمیدردلاشارهکردکهرابطۀماباپدیدۀ

معنا یمیآن بهیابد، گذر فرآیند همان عنی

روشناستکهتجربۀآکادمیبرایمامدرنیته.

هایفرنگازفرستادندانشجویانبهآکادمی-

ازهمانآغازدر-هایبومیتاتأسیسآکادمی

بطنتجربۀرویاروییبامدرنیتهقرارگرفتهوبه

تجاینترتیبتنش ربۀمغشوشهایحاصلاز

بازتاب خود در را مدرنیته از دهد.میما

دیالکتیکیمیکهچنان غیر و ساده تقابل دانیم

است: کاذب تقابلی مدرنیته، و سنت میان

مثابۀیکطشمدرنیتهبرایآنکهخودرابهع

باعث کند بازنمایی انتزاعی و صوری کل

یعنیمی سنتراشودتاطرفدیگراینتقابل،

تزاعییاانبانیکهتکثریشکلیککلانهمبه

سنت خوداز در تلنبارهایگوناگونتاریخیرا

بدین برسازد. است، تقابلسنتو،ترتیبکرده

تقابلغیر به مخربمیانمدرنیته دیالکتیکیو

یابد.امارابطۀمیدوکلصوریوانتزاعیتقلیل

الکتیکیاست.ایدیمیانسنتومدرنیتهرابطه

نهینبد زندهسان، که آن برای سنتی هر تنها

بایستبهتغییروتحولتندهدبلکهمیبماند

کهتبدیلبهواقعیتیخودمدرنیتههمبرایآن

بایستخودرادرهیأتکثرتیمیتاریخیشود،

سنت ...(از فمینیسم، روانکاوی، )مارکسیسم، ها

مارشال استکه دلیل همین به بخشد. تحقق

 برمن مدرنیته»در ظاهرا1ً«تجربۀ مفهوم از

هایمدرنسنت»متناقض بهمیاستفاده« کند.

مدرنتوانگفتآکادمیبهمفهوممیاینمعنی،

به را خود آنکه پیشاز یکگفتارآن، مثابۀ

و انتزاعی کلیتی برابر در مدرن عقالنی

بهنامسنتبازنماییکند،خودبه«عقالنیغیر»

یا سنت مقولۀ مدرنسنت»همان های تعلق«

همینپس در استکهدارد. بهمیزمینه توان

اندیشید.«کارکردآکادمیچیست؟»پرسش

پدیده عنوان آکادمیبه بااما ایمدرنچگونه

خورد؟میمقولۀسنتگره

برایپاسخبهاینپرسشبیاییدبهمثالیساده

درنظربگیریدک جمعیازافرادرا هبیندیشیم:

ارتباط در هم با طوالنی نسبتاً مدتی ند.ابرای

از بسیاری جمع این به وارد تازه یک برای



کنایهشوخی صحبتها، حتی و معمولیها های

گفتغیر که درکاستچرا آنوقابل گوهای

پس بر خاطراتزمینهجمع و تجارب از ای

مشترکاستواراستکهبرایشخصتازهوارد

زمینۀمشترکضمنهمینپسبیگانهاست.در

البته و نانوشته قواعدی با پنداری که است

کندکهچهحرفییاکنشیمیمنعطفمشخص

چه نه، چیز چه استو پذیرفته جمع این در

شودوچهچیزناپسند،چهمیچیزمؤدبانهتلقی

کننده...زیبامزهوچهچیزتکراریوخستهچی

سازدمیسبتاًپایدارفضاییمتعینونرو،وازاین

به چیزی آن در گفتکه ونام جمعی –گوی

تمامیتنشعلی وجود ناهمگونیرغم و درها ها

 آن پسمیپذیرامکان–بطن این زمینهگردد.

کهالبتهدرطولزمانمتغیرهمهستبراثر

ساخته ترتیباستکهشودمیتکرار این به .

.سنتیکهگیردمیایازسنتشکلسطحکمینه

بایستبهتدریجباآنآشنامیشخصتازهوارد

کند. ادغام آنجمع در را خود بتواند تا شود

پذیریسطحکمینهضامنحداقلیازارتباطاین

شکل جمعی هیچ آن بدون که معناست و

کارکنمی همین اگر کلیگیرد. سطح در را رد

فلسفیجست کنیم،وتفکر توانگفتکهمیجو

چنینامروز که است آکادمی این غرب در ه

نحویکهآوردبهمیفضاییرابرایتفکرفراهم

 تریننوعترینومستقلاکنونحتیرادیکال»...

فقط نیز نظری ومیتفکر دانشگاه در تواند

بقای به پناهگاه آخرین عنوان به آن، حواشی

دهد. ادامه که2«خویش معناست این به

غشوشکادمیدروضعیتتوانازکارکردممی

 که کارکردی گفت. سخن حتی»ما نتوانسته

معیارهاییکلیوهمگانیبرایسنجشآثار،اعم

تألی و ترجمه نتیجهاز در و آورد، فراهم ف،

بیتصمیم و چرند یا دشوار دربارۀ معناگیری

بودنفالناثرفلسفیهنوزهممبتنیبرروابطو

3«سالیقصرفاًشخصیاست.

رسیم:چرادرمیبهپرسشدوم،بهاینترتیب

کند؟نمیوضعیتماآکادمیدرستکار

ایعنوانپدیدهبایدتوجهداشتکهآکادمیبه

نیزدر مدرنتعارضاتدرونیخودمدرنیتهرا

خودنهفتهدارد.شایدمهمترینآنهاتقابلمیان

باالمدرنیزاسیون)همانمدرنیتۀتحمیل از شده

خ در و و سرمایه( و قدرت مدرنیسمدمت

به)تج اغلب و پایین از که مدرنی مثابۀارب

برابرمدرنیزاسیونشکل گیرند(میمقاومتدر

تقابلیکهدرهیأتدیالکتیکخالقیتو باشد.

تخریب،همزمانپویاییدرونیوماهیتویرانگر

شکل را استمیمدرنیته مسأله همین و دهد

به برمکه مارشال تراژیکزعم خصلت ن

را دانشگاهمیسازد.میمدرنیته گفت توان

پدیدهبه میانمثابۀ نزاع محل مدرن ای

 و مدرنیزاسیون سومدرنیسم یک از است.

کزصنعتیودانشگاهنهادیاستدرخدمتمرا

درخدمتسرمایهوقدرترو،تولیدیوازاین

برتولیدتکنولوژیوعلمبرایکمک کهعالوه

گر سرمابه ایفایدش برای را دانشجویان یه،

آیندهنقش سرمایههای سیستم در وشان داری

آمادهودم دولت سویمیدستگاه از اما کنند،



است مکانی دانشگاه دیگر

این برابر برایمقاومتدر

فرآیند.

به زعممارشالبرمندراما

مدرنیته» ،«تجربۀ

ن درکشورهایتوسعه یافته

مد سوم راجهان رنیته

تجربهبه فرآیندی مثابۀ

رخمی که دهد:نمیکنند

 زمانی»... کهحتی

سرزمین در مدرنیزاسیون

یافت،آنمیخودشانتحقق

تجربه رخدادی چونان را

بهکردمی صرفاً که ند

کج کامالً کوله،واشکالی

بهوضو مخدوشومقطعی، حنافرجامیاشدیداً

راینحالتماد«پیوست.میشدهبهوقوعمسخ

از حاصل نیهیلیستی ویرانی و تخریب

مدرنیزاسیون خود اما داریم را مدرنیزاسیون

دهدنمیرخ» فرآیند«. ندادن رخ این اما

یعنیمدرنیسممدرنیزاسیون نزاع سمتدیگر ،

مثابۀمقاومتازپایینراهمتحتتأثیرقراربه

دهد.بههمیندلیلاستکهتجربۀمدرنیتهمی

جایآنکهخصلتیتراژیکداشتهباشدبهبه

بدل رقتمیمضحکه حالتی و انگیز،گردد

خودشبح به انتزاعی و اینمیگونه در گیرد.

زمینهاستکهدانشگاهنیزمثلبسیاریازپس

علی دیگر مدرن سنگیننهادهای حضور رغم

بوروکراتیک سایهمادیت خصلتی واش، وار

یابد.میگونشبح

،ترتیببدین کارکرد

مختل و مخدوش دانشگاه

گفتیممی که چنان و گردد

مسأله به تبدیل ما برای

بهشودمی گذرا نگاهی .

فلسفیدر فضایکلیتفکر

چاپ آثار و درایران شده

 حیطه وفور-این از

وترجمه مغشوش های

تألیفکتاب تا هاینامفهوم

خوانده که حجیمی

نمی این-شوند مؤید

دروضعیت آنچه است.

اینجابیشازهرچیزدیگر

آید،همانغیبتحداقلیازکارکردمیبهچشم

سنتاستکهبتواندفضاییمتعینبامعیارهایی

چنین آورد. فراهم فلسفی تفکر برای عمومی

فضایفرهنگی از توصیفماندلشتام فضاییبه

کهبرمنآن-یلقرنبیستمپترزبورگدراوا

به را درمثابۀ مدرنیته تجربۀ از ای نمونه

 زمین»کشورهای مغرب از خارج تحلیل«

می می-کند یعنی تبوراجی»ماند، آلودهای

درچنینوضعیتیاست«.هایدائمیرویحاشیه

کهسرنوشتتفکرفلسفیدرغیابدخالتمؤثر

 به فکریآکادمی جریانات دوش بر تمامی

برای،افتدمیایحاشیه که بقاجریاناتی

داشتهباشندتادراینبایستقابلیتآنرمی ا

رابه«سنت»گونحدیازآلودوشبحفضایمه

بدونوجودچنین وجودآورندوتداومبخشند.

دانشجوجنبش برایهای تالش یی،

دانشگاه واستقالل قدرت مراکز از ها

شکل سنتالبته فکریگیری های

چارچوب از که خشکرادیکال های

می فراتر درآکادمیک اغلب و روند

 دانشگاه آخرینبه»حواشی عنوان

پناهگاه ادامه« خویش بقای به

اینمی به نفسدهند... ترتیب،

سنتبرساخته وشدن آکادمی در ها

دل در آنها، تداوم و پویایی حفظ

حاویتقابلمیانمدرنیزاسیون خود

 ومدرنیسماست.



ناممکنزمینهپس تفکر گردد،میهایی

درمتنهمچنان نیزآشکارا کهایننوشتۀکوتاه

سنت همین از حاشیهیکی کههای است ای

یابد.میرگشتهاستومعناپذیامکان



ها:یادداشت

مارشالبرمن،تجربۀمدرنیته،ترجمۀمرادفرهادپور،.1

انتشاراتطرحنو

فرهادپو.2 پارهمراد ادبیات،ر، و هنر / فکر های

پیشگفتار

پاره.3 فرهادپور، سیاست،مراد و فلسفه / فکر های

پیشگفتار

 



 
 

 

همان عنوان از که طور آیدبرمییادداشتاین

نسبتبهطوراجمالیسعیبرآناستدراینجا

درپرتوآرایباگفتاراربابمیانگفتاردانشگاه

.بررسیشودژاکالکان

صورت در چهارگانهالکان ازبندی خود ی

گفت که نمایانارهایی اجتماعیگر پیوندهای

جامعه در دادبااندموجود گفتاراهمیت به ن

به مدرنیتهرا عنوانگذارازگفتاراربابارباب،

اذعانداردبهگفتاردانشگاهتوصیفمی کندو

مدرنیتهْ در بهکه را خود جایگاه ارباب

کراتمیوبور کنهمیندهد. اشاره دریجا که م

الکان ،ترمینولوژی مستقیماً دانشگاه بهگفتار

مثابهنهادیاجتماعی،،بهامازایننآنچهمعموالً

ذهن میبه شودمتبادر دیدندارد.ارتباطی از

بخشیازماشینِ ریدانشگاهالکانآکادمیاصرفاً

یسلطنتمطلقگفتاردانشگاهدرتجربهاستو

 ,Lacan, 2007استققشدهاستالینیسممح

p. 206)).این هماناز و الکانروی که طور

است جای،مدعی هیأتتغییر در ارباب گاه

یشدنسلطهبهمعنایکنارگذاشتهبوروکرات

شخصیت و دانشگاه گفتار بلکه نیست، ارباب

ممقوّبوروکرات دیگر،اربابگفتار زبان به یا ،

.استمدرناربابهمان

هرچه تبیین بابرای ارباببحثرا گفتار بهتر

گفتارکهالکانآنتوضیحشِمایساختاریاین

درس کندطرحمیرویدیگرروانکاویمیناررا

می گیریمپی مختلفجایگاه. ازهای یک هر

چهارگانه نظریهشِماهای  اساسی بر گفتار ی

یابند:آیدموقعیتمیآنچهدرزیرمی



 دیگری →  عامل

―           ―    

 دادن/ازدستمحصول حقیقت

کهاربابرِگفتاشِمایساختاریازاینروی،در

کند،الکانآنرابهصورتزیرترسیممی


S1  →  S2 

―       ― 

$   ←   a 

 

دال، بیا،S1ارباب به دیگریا کهدال،نی ی

یابرده،،S2دیگری،درجایگاهعاملْ،نامعناست

خطابقرارمی دهدرا برده یتجربهدرخالل.

آموزدمیبردگی دانش، به امریمثابهبهکه

لدمو حاکمبا شِمایگفتار کهدر ،S2بازنمایی

ببشدهتجسد اهمیتیبهاربابدرمقابل،خشد.

تاآنجاکههمهچیزکاردهددانشنمی وکند:

،بشناسداورابهرسمیتوقدرتبندهاربابیت

است خوب چیز .همه واقع کهدر گفت باید

ازاربابعالقه درآوردن سر و شناختن به ای

ام میاینکه کار چگونه اگرور ندارد. کنند

 میان تناظری گفتاربخواهیم از الکان خوانش

و پروژهارباب ی مارکسنقد سیاسی اقتصاد

اربابووسرمایهبرقرارسازیم مقام در را دار



آن بگیریم فرض برده مقام در را گاهکارگر

ابژهمی گفت )توان ارباب(aی گفتار در که

محصول/ازدست کردهجایگاه اشغال را دادن

تولیدمازادِ ارزشاضافی. است: مازادشده این

دارکهحاصلفعالیتکارگراستتوسطسرمایه

می میتصرف و کهشود گرفت فرض توان

 امکان نوعی را سرمایهکیف فراهمداربرای

د:ژوئیسانساضافی.آورمی

،وارباببایستیهیچضعفیازخودنشانندهد

موجودیتیزبانیکهاوهممثلهمهاینواقعیت

 و رادارد است شده نمادین اختگی تسلیم

کند پنهان ارباببایستی آنچه دیگر بیان به .

یا پنهان بهتر،بایستی زبانی کند،به سرکوب

ناخودآگاهشکافِ و خودآگاه میان کهاست

دالْتوسط شکافی شده، هیأتایجاد در که

سازدرانمایانمیخود($خورده)یشکافسوژه

اشغال را حقیقت جایگاه ارباب گفتار در و

شده.کند:حقیقتپنهانمی

تصور از الکان نمادیناز 06یاوایلدههامر

براندازیسوژهودیالکتیک»یمیالیوبامقاله

فرویدی ناخودآگاه در دست«میل خوشِ،

شد اساسی تغییری صراحت. به مقاله این در

کهمی )نامِبینیم -Name-of-theپدر

Father)،علی الکانکلیدینقشرغم که ای

عقده حل در آن ادیپوسبرای ی است،قائل

نمی دیگر ضامن اعظمِتواند

(metaguarantor ) دال"بیرونیِ"و هادیگریِ

(the Other of the signifiers).قلمدادشود

 الکان: خود زبان »به بیایید از یگریدمفهومِ

کنیم.آمریتآغازمکانهندسیدالیمثابهبه

گزاره تضمینیایهر جز بیاننفسِبه به

 درآمدن ندارد، گزاره آن گزارهزیرا برای

آنراجستجودالِدیگرکهدریکبیهودهاست

 هیچکهامریکند، نمیبه ازوجه بیرون تواند

اینمکانِ نظرراایننقطههندسیپدیدارشود.

کهبتوانداعظمییکنندهتضمینهکهبااینجمل

 شودحرف نداردزده بیانیوجود به یا، ،

اینکهدیگریِگویانهگزین نداردتر، دیگریوجو

(there is no Other of the Other)

میصورت  .Lacan, 2006, p)کنمبندی

الکانپیشتردر.(688 اینموضع، تقابلبا در

 چهارم میصراحتاًسمینار اعالم که: پدر»دارد

نامِ]نمادینْ پدرساالر/ ضرورت[پدرقانون

فقط که ضرورتی است، نمادین امر برساختن

وراتواندریکمی اینمحلیّتبخشیدآنرا ،

می را میجسارت و یککنم به.«تعالیگویم

تاپیشازازامرنمادینالکانتصوربیانیدیگر،

مقاله دیالکتیک»ی و سوژه دربراندازی میل

فرویدی فاز«ناخودآگاه به شدن وارد و

خودتوپولوژی کار فیگورکال معرفی با نوارهای،

(وگره2601-2601)21موبیوسدرسمینار

ویبرومئ سمینار در 2691-2691)16ی این(،

ضروریوعنصرپدردرمقامنامِگونهبودکه

سازندهبر نمادین امر حوزه«بیرون»ی یاز

است،متعالیارداردونسبتبهآننمادینقر

دهه اواخر از اما دهه16ی اوایل و به06ی

امر شدن چگونگیبرساخته الکاناز فهم بعد،

تغییر دستخوش میینمادین بهبنیادین شود،

نامِطوریکهویمذعنمی علیشود رغمپدر

حوزهنقشکلیدی شدن برساخته در که یای



تبهکندنسبنمادینایفامی

ح بلکهاین بیرونی نه وزه

ازاینروی«درونی» است؛

دایره و بسته کهایساختار

برای آن از پیش امرتا

شودنمادینقائلبودبازمی

شدنو باز این با دقیقاً

نمادینْ امر که امراست

می مالقات را ؛کندواقعی

واقعی امر که ای وندردر

نمادین هیأتامر در

aیکوچکهیابژماندهپس

می بهپدیدار و شود

امرهیچ نمیروی نمادینهنمادین را آن تواند

ابژه هیأت در واقعی امر شدن پدیدار یکند.

بهاجازهaکوچک ییکدستیوکاملشدنرا

نمی نمادین شکافیامر آن درون در و دهد

می جای بر اینساختاری دال ارباب گذارد.

یپدیدارشدنبههزندواجازشکافرابخیهمی

نمی اینوجودقادرنیستکهآنرا با دهداما

بهط پرکند. ضروریاستکهورکاملآنرا

پنهان شکاف این زبان معناسازیِ فرایند در

ضروریعنصراینشکافکهازآنجابمانداما

 شدن وحوزهخودِبرساخته زبان نمادین ی

زنجیرهشکل دالگیری ی نمیهاست هبتوان

هموارهرویازاینتمامیآنراسرکوبکردو

حوزه درون سمجدر حضوری زبان نمادین ی

ایموتورمحرکهبهزبانیدیگراینشکافْدارد.

حوزهاستکه میبهنمادینزبانرا اندازدراه

هاتالشیبیهودهیدالزنجیرهاماتمامیحرکت

انتهابرایودرعینحالبی

ای نشکافخالصشدناز

است.بهخاطرهمینحضور

زنجیرهسمج دلِ در یگونه

اشارهدال الکان که هاست

می یحوزهحقیقتکند

این باید را زبان نمادین

گونهفهمکردکهآنچهدر

هایکدالبهیدالزنجیره

دهدنهدالدیگرارجاعمی

همین یا سوژه بلکه معنا

است. بحث مورد شکاف

اینپنهانکردنوسرکوب

ب همواره خوردهسوژه گره سلطه و خشونت ا

 به مییطوراست، اشاره الکان زبانکه کند

دیگرقاتلِ بیانی به یا کلمه،چیزهاست، هر

سنگگوریبرایآنچیزیاستکهکلمهبه

پدیدارشدناینرویازایندهد.آنارجاعمی

ینپردهینمایحوزهشکافازخشونتوسلطه

رویبرمی شدن پدیدار این با آنچه و دارد

ابژهمی آید کوچک مقامaی در که است

کندکهزبانآنایعملمییآنابژهماندهپس

راکشتهوسرکوبکردهاست.

می اینکهبهتوانحال بر مبنی الکان ادعای

بازتولیدِگفتاراربابوسلطهاستگفتاردانشگاه

همان باورطپرداخت. الکان شد اشاره که ور

دردورهداردمطلق یترینشکلگفتاردانشگاه

که جایی است، شده تجربه استالینیستی رژیم

درسلطه توسطدانشکارشناسان رژیم این ی

 تجسد رسمی عمومی ویابدمیگفتارهای ،

ترین شکل گفتار  ور دارد مطلقالکان با

ی رژیم استالینیستی  دانشگاه در دوره

ی این  تجربه شده است، جایی که سلطه

رژیم توسط دانش کارشناسان در 

گفتارهای عمومی رسمی تجسد 

های  ها را در مقام ابژه یابد، و سوژه می

یافته خطاب  انقالبی اصیل و تمامیت

حال که  دهد، آن هم در همان قرار می

عنوان  ای به زده های وحشت سوژه

 .کند محصول فرعی خود تولید می



ابژهسوژه مقام در را وها اصیل انقالبی های

میتمامیت قرار خطاب دردهدیافته هم آن ،

ایبهعنوانزدههایوحشتهمانحالکهسوژه

می تولید خود فرعی تاریخ)کندمحصول در

 ما، خودِ بهجربهتمعاصر موسوم آنچه ی

فرهنگی» سال«انقالب فاصل حد هایدر

است2101-2116 افتاده کهاتفاق جایی ،

سلطه حاکم گفتار ی که هیأت «دانشِ»در

یافتهبودرأیبهحذفتجسداعضایاینشورا

دسته زیادی شمار جمعی استاد و ازدانشجو

مثالروشندیگریازگرهصادرکردهادانشگاه

گفتاراربابوگفتاردانشگاهیواسطهبیخوردن

.البتهبایداذعانداشتکهگفتاردانشگاهاست(

بهتجربه یاستالینیسممحدودنبودهوازصرفاً

بوروکراسیودیدالکاناینگفتا بهتمامیبا ر

گراییجهانمعاصرگرهخوردهاست.آیامصرف

سلطهوحشتیکهجهانداستان از یهایکافکا

میودم روایت قانون بوروکراتیک کنددستگاه

تجربه از کمی دورهدستِ وحشت یی

سمدارد؟درواقعرمزگفتاردانشگاهچهیاستالین

تجربه استالیندر دیی چه و تجربهسم یر

وضعیتبوروکراسیْ پارادکسایجاد کالیهای

 تجربهاست. در مثال، عنوان به رژیمی

استالینیستی ، یکطرف داریمسوژهاز را هایی

ابژه حد تا که برکشیدههای اصیل انقالبی

ودرپروپاگانداهاییابندوتمامیتمیشوندمی

رژیم میاین استایش و دیگرشوند طرف ز

ووحشتیترسهاسوژه داریمزدهخورده ایرا

 تمامیتکه بر مبتنی فضای همین محصول

یبوروکراسیهستند.بههمینمنوال،درتجربه

ایاستکهکهازدیدالکاندانشتجسدیافته

می مشروعیت را ارباب یکگفتار از بخشد،

کهطرفدم داریم را بوروکراتیکی بهودستگاه

وابالغشدهکارشناسیظاهرقراراستبادانش

زندگیپیچیدگیتنظیمیْقوانینِ ساختاری های

به دقیقاً ولی کند فتق و رتق را مدرن انسان

انجامچنینکاریاینپیچیدگی بیشترمجرد ها

انتزاعگیریشکلبادرنتیجهشوندوازقبلمی

اینرویه انسانمدرنتامیخوفناکیکه سازد

شدنْ خفه بندهاس،گیجسرحد و ییر

دروضعیتمتأخرشود.قانونمیوبوروکراسی

خودمان معاصر زندگیجهان شکل در و

ازیکسویبانیزیایندورانگرایانهمصرف ،

 ببرِ»شعار سرمایه!«لذت روبهگفتار روداری

آنچهقراراستجوهرهستیمولیدرعینحال

گرفتهشدهاست؛وضعیتیکهازآنلذتببریم

ژیژ را گفتهکآن با مشهور بدونقهوه"ی ی

بندیکردهاست.صورت"کافئین

برایاینکهساختارگفتاردانشگاهونسبتآنبا

 پارادکسیکال وضعیت این ارباب گفتار راو

بررسیروشن با شِمایگفتارترسازیمبحثرا

پیش است شده طرح زیر در که دانشگاه

بریم:می


S2  →   a 

 ―        ― 

 S1  ←   $   
 

میهمان که بیطور دانشگاه گفتار در درنیم،

تغییریدرجایگاهعناصرنسبتباگفتارارباب

دهندهشکل گفتار ی شده ایجاد دقیقاً هماناما



بودهاستدرحاکمکهدرگفتاراربابایقاعده

پابرجاست نیز گفتارْ.اینجا این در ،S2دانش،

 دال ارباب جایگاه خطابرا با و کرده اشغال

پس دادن حذفماندهقرار داردشدهی تالش

بهقسمیهویتنمادیناینپس کامالً را مانده

مصرف کند: ضمیمه ارضاشده، کارگرانگرای

دشدهادغام اقتصاد بسیجدر عضو یشدهانش،

اجتماعی گفتارامر همچون اما اثرگذار. معلم ،

س اربابدال آن در مقاموژهاربابکه در را

می سرکوب و پنهان گفتارحقیقت در کرد،

وابست انکار با دانش نیز، بهدانشگاه خود گی

کنداربابدالسعیمیکردنقدرتوسرکوب

حقیقتاینگفتارکههمانبازتولیدگفتارارباب

همان پنهانسازد. کهمیاسترا دربینیمطور

ایگاهحقیقت،درجS1گفتاردانشگاه،اربابدال،

را آن دانشگاه گفتار که حقیقتی دارد، قرار

می حقیقتْسرکوب این که چرا روشنکند،

می سازد که دانش، تالش پس در ،S2آنچه

درامرنمادینaیماندهبرایادغامکردنپس

پس این به نمادین هویتی الحاق یماندهو

شدحذف ه است سلطهپنهان اربابهمان ی

تالشاینگفتاربرایالحاقاین،دوجوبااست.

منجربهشدهیحذفماندههویتینمادینبهپس

سوژه شکافایجاد ی عنوان$خورده، به ،

می دانشگاه گفتار کهمحصول آنجا از شود.

 کردن ادغام برای دانشگاه گفتار کاملتالش

خوردودرامرنمادینشکستمیaیماندهپس

پس این بههمواره دیگریتِمانده از تمامی

(othernessنمی تهی خود امر( در و شود

دارد سمج حضوری ننمادین در بات، ما یجه

شکافسوژه اینخوردهی محصول عنوان به

شویمکهتجسدحضورسمجومیروگفتارروبه

درامرنمادیناست.a یماندهیپسآشوبندهبر

سوژه شکافاین میی را فیگوخورده در رتوان

سراغهایدانشجویییجنبشتجربهدانشجوو

گفتاردانشگاهسعیداردکهدانشجورا گرفت.

بوروکرات و تکنوکرات مقام آیندهدر یهای

در ولی کند ادغام خود در تمامی به جامعه

تنندادنبههمانحالمی بینیمکهدانشجوبا

ایخوردهیشکافاینرویهبدلبههمانسوژه

کمی برآشوبندهشود و سمج حضور به یه

ماندهپس تجسدaی دانشگاه گفتار در

می کهبخشد؛ داشت اذعان باید این وجود با

 نتیجهالکان این نیست،با همراه چندان گیری

 که درچرا درگیر دانشجویان با مواجهه در

 مه تجربه06رخداد گفتار، ذیل را آنان ی

جدید ارباب جستجوی در و هیستریک

.کردهاستبندیرتصو
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کوشیم از راه استنتاج به حکمی  در این مقاله می

درباره تقدیر همه نهادهای فلسفی برسم. 

یا به [توانیم شهود  خواهم ببینم آیا می می

خود درباره  ]«علم حضوری»اصطالح قدما، 

نهادها را در قالب مفاهیم بریزیم. خطر این کار 

توان مجسم ساخت. این خطر  راحتی می را به

تر از خطری است که  طع کوچکطور ق به

کرد، هم او که معتقد  ژوست را تهدید می سن

را از محدود « انقالب»توانند  بود فقط نهادها می

ماندن در شورش یا طغیان محض برهانند. 

خواهم  مخاطره مدنظر من این است و بس: می

با وارونه ساختن نظم مادی موجودی که 

حاصلش غرق شدن تفکر در غلظت ابعاد 

جتماعی و آلی )ارگانیک( واقعیت است، این ا

نظر را ابراز کنم که تعیین یافتن فلسفه به 

خود نهادی درخور فلسفه را تجویز  خودی

 کند.  می

جا، هرچند مجمل و  موضوع مطرح در این

غیرقطعی است، استنتاج استعالیی یا غیرتجربی 

الحصور فلسفی است. در  هرگونه نهاد ممکن

نی نهادهای وابسته به خصوص نهادهای کنو

که نهادی « کولژ انترناسیونال دو فیلوسوفی»

قبول  - (1)همتا در جهان است درجه یک و بی

های  داریم که مسایل و مشکالت آنها، رقابت

طور که  شان، همان داخلی و مقامات منتخب

ی یا وجه حالت استعالی رود، به هیچ ر میانتظا

 مستقل از تجربه ندارند.

کنیم.  را با دیالکتیک منفی آغاز میکار خود 

کند به  رابطه فلسفه با نهادهایی که تجویز می

شکل علت و معلول نیست. به شکل تجسد هم 

تواند ادعا کند که معلول  نیست. هیچ نهادی نمی

تواند خود را جسم  فلسفه است؛ هیچ نهادی نمی

تواند  یا کالبد فلسفه جا بزند، هیچ نهادی نمی

خالف گفته متخصصان فلسفه را، بر

شناسی نهادی فرانسه، به یک جسم، به  جامعه

تبدیل کند. و هیچ نهادی « کالبد عظیم»یک 

فقط ارزش ابزاری داشته باشد و تواند  نمی

صورت یک وسیله فلسفه را به سوی هدفش  به

رهنمون شود، چراکه اهداف فلسفه به حکم 

اند و اصطالحا  ماهیتش فاقد وجود خارجی

(. منظورم این nan- existentد )ان«نهست»

نیست که فلسفه هیچ مقصدی ندارد ولی فکر 

کنم بتوان آن مقصد را در درون قلمرو  نمی

تنها هیچ  اهداف یا غایات جای داد. فلسفه نه

نحوی از  کند بلکه همیشه به ی پیشنهاد نمیهدف

خواهد از شر اهداف خالص شود و حتی  ا میانح

به این بحث خاتمه دهد. باره  اگر بتواند، به یک

ترین فضیلت فلسفه این است  با این همه، بزرگ

گاه دست از خاتمه دادن  که چون هیچ

« ادامه دادن»ناپذیر  دارد، بر وظیفه پایان برنمی

دهد. و از این روی به هیچ وسیله  گواهی می

 دیگری برای الغای اهداف و غایات نیاز ندارد.



 

نهاد فلسفی، اگر  نه معلول، نه تجسد و نه ابزار؛

چیست؟ البته هیچ یک از اینها نیست، پس 

صرار کرد که نهادهای فلسفی وجود توان ا می

اما از مکاتب فکری عهد باستان ارجی ندارند، خ

تا کالجی که کمی پیش آن را مستودم، تجربه 

دهد. و من تحت  برخالف آنچه گفتیم گواهی می

یان پا هیچ شرایطی قصد ندارم وارد فرآیند بی

کند  واسازی بشوم که در سرحد مفهوم ثابت می

دهند تا  که این نهادهای تجربی فقط ترتیبی می

مقصدشان از یاد برود. نه، این نهادها وجود 

دارند و پیوندی جا افتاده با فلسفه دارند. اما چه 

 پیوندی؟

من معتقدم آنچه نهاد دنبال می کند نه خط 

ا کالبد علت و معلول است، نه حجم یک جسم ی

ریزی شده. آنچه نهاد  و نه سطح عملیاتی برنامه

جوید یک گره است، گرهی که نهاد وظیفه  می

دارد آن را بسته نگاه دارد؛ و یگانه مخاطره 

برای نهاد آن است که یک گره ممکن است 

بریده شود. نهاد فلسفی روالی است برای 

حراست از یک گره، اگرچه این خطر هست که 

شود و عناصرش از هم بپاشند. آن گره پاره 

اند، به کالفی سردرگم  نهادهای خوب گره خورده

مانند که گشودنش ممکن نیست:  و غامض می

اند، رای شماری  مایه خطرناک نهادهای کم

کنند و کارکردها را در قالبی همانند  می

کنند، قالبی  سمینارهای دانشگاهی از هم جدا می

اسدار گره بودن که بویی از فلسفه نبرده است. پ

کجا و این مدیریت معطوف به حفظ توازن میان 

 ها کجا، مدیریتی گاه محتاط و گاه خشن. بخش

اما در این گره، پای چه چیزی در میان است، 

دهد:  زیر عنوان این مقاله به این سوال جواد می

( و transmission(، انتقال )addressخطاب )

رشته که (. درباره این سه inscriptionثبت )

خورند چه  در قالب یک نهاد به هم گره می

 توان گفت؟ می

هر یک از این سه رشته دوتای دیگر را متصل 

ای مطابق با  شیوه  دارد، به به همدیگر نگاه می

لکان برای ما به  نموداری که استاد بزرگم ژاک

 یادگار نهاده است. 

سروکار « خطاب»اوال بگویم که در صحبت از 

فلسفه یا موضوع مورد خطاب من با شخص 

کتیوی است که در نیست. بلکه با جایگاه سوبژ

خور خطاب فلسفه است اما آنچه ویژگی این 

: زند فقط و فقط خأل است را رقم میجایگاه 

جایگاه است. پس نمای این  خالی بودن سرشت

توان گفت فلسفه فاقد  ریف میعنوان اولین تع به

ی ب خاصی هیچ مخاطخطابی مشخص است، یعن

ندارد: هیچ جماعتی، واقعی یا مجازی، با فلسفه 

های فلسفه در  یک از گفته در رابطه نیست. هیچ

کس نیست. وقتی مدام  نفس خود خطاب به هیچ

کنیم که پرسش است که اهمیت دارد  تکرار می

منظورمان همین است. پرسش کردن هر آینه 

مخاطب. بدقلق  نامی است برای این خطاب بی

بلند  [maladresse]آزارنده بودن بودن و 

آدرس غلط دادن یا خطاب  -آوازه فلسفه

نادرست آن )دقت کنید به ایهام واژه 

maladresse  در زبان فرانسه که در اصل به

است ولی « بدقلقی»یا « دست و پایی بی»معنای 

آدرس »به معنای  adresseبنا به معنای 



 

 هم« به اشتباه انداختن»یا حتی « دادن غلط

جزء ذات فلسفه است: فلسفه  -تواند باشد می

مخاطب است. همه  موجب ماهیت خود بی به

  پست»های فلسفی مشمول قاعده  متن

و باید پیشاپیش بدانیم که در  (2)اند «رستانت

توان یافت حتی  ای می خانه نامه یا محموله پست

 اگر برای شما پست نشده باشد. 

به عملیاتی  ثانیا، انتقال فلسفه در قاموس من

شود که طی آن فلسفه بر پایه خطاب  اطالق می

مخاطب دست به انتشار خود  خالی یا خطاب بی

کند. چنانکه  اصطالح زادوولد می زند و به می

( به propagationمشهور است این زادوولد )

شود که،  دست اندک شمار کسانی انجام می

رسند  رغم تمامی شواهد، به این نتیجه می علی

خطاب فلسفه به ایشان بوده است. بدین که 

قرار، آنان که خالی بودن خطاب فلسفه را تاب 

آورند خود را در قالب این خأل جای  می

دهند. این شمار اندک هرگز به قالب یک  می

آیند، چرا که جماعت همواره  جماعت در نمی

کند و  دقیقا آن چیزی است که خطاب را پر می

توان از  د. فلسفه را نمیبر خالی آن را از میان می

طریق این پرکردن، این لبریز کردن، انتقال داد. 

وجه وابسته  همچون همیشه، انتقال فلسفه به هیچ

به گستردگی جماعت مخاطبان نیست. انتقال 

، discipleفلسفه متکی است بر سیمای شاگرد )

در ضمن به معنای مرید و هوادار و البته 

سیمای شاگرد.  ی، سیمای خوددار و ب«(حواری»

هر آن کسی است که این انطباق با « شاگرد»

داند که  آورد. شاگرد می خطاب خالی را تاب می

این خطاب نه مقوم یک جماعت، بلکه پشتوانه 

 یک انتقال است. 

و سرآخر، ثبت یابدنوشت فلسفه در بیان من به 

شود که جایگاه خالی  هر آن چیزی اطالق می

کند،  ار و مانا بدل میخطاب را به عالمتی پاید

نویسد. فلسفه به ذات  همه آنچه که فلسفه می

خود، در مقام خطاب خالی، از مکتوبات کسر 

شود، البته بدون آنکه خود را وقف صدا  می

مساله بر سر تفوق بیان شفاهی بر بیان [ -کند

فلسفه، در همان حال که در  ]کتبی نیست.

ماند، از حکم موفق  حصار خأل خطاب می

کند، در این  قوالت وجود و رخداد پیروی میم

سوی صدا و کتابت. با ماندن در این سوی صدا 

و کتابت است که ما مثل همیشه بر تفکری نام 

شود.  گذاریم که خال خطاب بر آن منطبق می می

ثبت همانا عالمت نهادن بر این خأل است، روال 

پاید،  خوردنی پایدار با آنچه می پایان بخیه بی

که خالی  -اثربودن خأل. برخالف خطاب منشا

که با اشخاص خاص سروکار  -و انتقال -است

ثبت گشوده است و به همگان عرضه  -دارد

 شود.  می

گویم  رهی که از آن سخن میتان باشد، گ حواس

و در  -تواند گره بخورد. اگر چنین باشد نمی

ممکن  -ناپذیر باشد نتیجه گره مذکور تصمیم

در کار باشند و نه یک فلسفه هایی  است فلسفه

اش را  واحد. منتها، گره است که تاریخیت هستی

تواند  بخشد. فقط این گره می به فلسفه می

ای که  تصمیم بگیرد در خصوص وجوه فلسفه

 یابد.  شکل یک فلسفه را می



 

کند که  از این قرار، تاریخیت فلسفه ایجاب می

خطابی در کار باشد )در کل، این شرط را نام 

سازد(؛ و اینکه  خاص یک فیلسوف برآورده می

شاگردانی در میان باشند )در کل، در قالب 

های خاص فیلسوفانی که، وقتی زمانش  نام

آوردن مکان خأل، چنین  برسد، پس از تاب

وجود خواهند آورد(؛ و اینکه  مکانی را به

هایی  هایی باشند، عموما در قالب نمونه کتاب

ها و تجدید  ، چاپها عمومی که زنجیره شرح

دهند. این سه مورد در  ها را تشکیل می چاپ

عین حال متناظرند با خأل )خطاب(، امر متناهی 

)شاگردان( و امر نامتناهی )ثبت و شرح و تفسیر 

آن( روشن است که این گره بورمئی 

(Borromeanاست )(3)  و بدین اعتبار گره

مزبور را برای تاریخیت یا هستی تاریخی فلسفه 

شماریم. بدون این گره، فلسفه وقتی  روری میض

مخاطبش خالصه شود چیزی  در خطاب بی

جز نقطه عدم تمایز میان تفکر و وجود نخواهد  به

بود. در واقع، این فقط ثبت است که در، بستر 

زمان، خطاب و انتقال فلسفه را جمع می کند و 

توان با ثبت  از آنجا که فقط در قالب کتاب می

رو شد، باید گفت به میانجی ثبت فلسفه رویا

است که شاگردی جدید به آن عرصه خلئی 

گذارد که خطابی باستانی تجویز کرده  پای می

ظهور  صورت چیزی به است. این کتاب دقیقا به

رسد که به همگان عرضه شده است و با  می

نامتناهی بودن ثبت انطباق دارد و روشن است 

بت را با هم تواند انتقال و ث که فقط خطاب می

جمع کند، زیرا فقط خطاب بر آن چیزی گواهی 

گرداند، یعنی  دهد که شاگرد را شاگرد می می

ای که شاگرد اشغال کرده  همان مکان خالی

است و ثبت آن هستی و حیات فلسفه را 

سازد. بدنی قرار، خأل است که در  جاودانه می

جا، متناهی انتقال را به  اینجا، همچون همه

زند و سرانجام  بودن ثبت بخیه می نامتناهی

مسلم است که فقط انتقال است که خطاب و 

دهد زیرا کتاب را فقط  ثبت را به هم پیوند می

توان نوشت حتی اگر استاد  از منظر شاگرد می

به هنگام نوشتن بدل به نوعی شاگرد شود، ولی 

دانیم )به یاد آورید ارسطور را،  غالبا چنانکه می

و یا حتی الیب نیتس، یا نیچه یا یا هگل، یا کوژ

هوسرل را، آرشیوهاشان را زیرورو کنید، 

هاشان را،  های پیاده شده درس متن

هاشان  ها و مقاله سروسامانی شدیدی یادداشت بی

را ببینید(، آری، در اغلب موارد، تناهی شاگردان 

است که خطاب خالی فلسفه را با عدم تناهی 

 کند.  ثبت رودررو می

ای را الزم  شرط اول چه مقتضیات ثانویه

های  آورد؟ چیستند کارکردها و محدودیت می

باید  نهادی فلسفی که، مطابق با مقصد فلسفه، می

از گره بورومئی خطاب و انتقال و ثبت حراست 

مقوله خأل و  کند: گرهی که در ضمن گرهگاه سه

 هی است؟امتناهی و نامتن

این است که  االجرا به وضوح اولین حکم الزم

نهادهایی از این دست باید در کشف و هستی 

سه رشته جدامانده گره مزبور مشارکت جویند 

و باید این کار را، به تعبیری، بدون جدا کردن 

 آنها انجام دهند. 

-در آنچه مورد عالقه و اهتمام خطاب است 

اثری از نهاد  -خوردن فلسفه، وجود یعنی بخیه



 

هادها مصداق این نیست که نیست؛ چرا که ن

حکم پارمنیدس نیستند که وجود و تفکرشان 

همان، »عین هم باشند: 

راستی را که در آن واحد 

 «فکر کردن است و بودن.

همانی که در آن »این 

شک  هست بدون« واحد

 عالمت خأل است، و خأل را

توان آن چیزی  دقیقا می

تعریف کرد که نهادش 

ناممکن است. پس گرچه 

ه طبیعت از خأل بیزار است کاذب این حکم را ک

دانیم که نهادها از خأل  شماریم، به یقین می می

وقفه نهادها  امان و بی هراسند. تمایل بی می

معطوف به لبریز کردن و ماالمال ساختن است 

و درست همین تمایل است که جاذبه طبیعی 

سازد. اما کاری که  آنها را سخت محدود می

نابراین باید برای تواند و ب نهاد فلسفی می

یشان است فیلسوفان انجام دهد در امان داشتن ا

شان که ناشی از خطاب  های غلط از گزند خطاب

شان است. نهاد فلسفی باید به خأل،  مخاطب بی

خطابی درخور آن ببخشد؛ باید خطاب آن 

خطاب خالی باشد؛ یعنی این نهاد باید به کسی 

ود اجازه دهد تا خود را در آن در خانه خ

چیز نام او را در هیچ  احساس کند که هیچ

تر اینکه  ای ثبت نکرده است و از همه مهم اداره

او نه جایی نامش ثبت شده و نه اساس ثبت 

تواند هر آن  شدنی است. این نهاد چگونه می

دهد کار فلسفی کند  کس را که به خود اجازه می

به رسمیت بشناسد و بنابراین هیچ خطابی 

تواند به آنها  تواند، فقط می نمی نداشته باشد؟

خطاب کند. صرفا باید این امر تمیزناپذیر را 

بیازماید و خطاب آن را 

تامین کند. اجازه دهید این 

نخستین کارکرد یک نهاد 

فلسفی را کارکردی 

بنامم، به « رستانتی پست»

لطف این نهاد، برخالف 

آنچه از قوانین اداره کل 

کند،  پست دولتی پیروی می

امه یا محموله ما که در ن

هیچ دفتری ثبت نشده است ممکن است دست 

 برقضا به مقصدش برسد.

شود، روشن است  در آنچه به انتقال مربوط می

که نهاد باید امکان ترغیب شاگردان به اشتغال 

امکان خالی خطاب را افزایش دهد. نهاد باید 

شمار شاگردان را زیاد کند. بنابراین نهاد باید 

ای باشد که درش به روی همه باز است،  خانه

خالی که کسانی که تقدیرهایشان با خأل فضایی 

توانند از آن عبور  خطابی یگانه گره خورده می

کند هیچ معیاری  اعالم می« عبور عام»کنند. این 

توانند به این  برای حضور وجود ندارد و همه می

لژ رآیند یا بنا به قاعده جاری در کخانه د

یونال که به موجب آن شرکت در انترناس

سمینارها کامال رایگان است، سیمنارهای  

وجود خارجی ندارند.  ]یا غیرعلنی[دربسته. 

اجازه دهید دومین کارکرد نهادهای فلسفی را 

 – clearing»بنامم. « اتاق دادوگرفت»کارکرد

house  گویند اما  می« اتاق تهاتر»در اقتصاد به

Clearing تصفیه »یا « تهاتر» عالوه بر معنای

نهاد فلسفی  نفپ سااف فل فلسفیپ  ل فپ      

ساابان هست  تالیخ  فلسفیپ فافو     

هاافو   نفپ     نا رفین ساافبان فلسفیپ  

خفففهلده  رهفی  فحففف ث ر گفففر  ففف فلسففیپ 

هااو دل مقام مقا مفو دل سهنفپ    فلسیپ

 ها.  زمان   غالبا مقا مو دل  رف ر زمان
 



 

در جنگل « درخت فضای باز و بی»به « مالی

هایدگری   شود و به این ترتیب داللت اطالق می

یا « تصفیه خانه»توان آن را  روشنی دارد. می

 «هم ترجمه کرد.« تکانی فضای خانه»حتی 

شود،  و سرانجام، در آنچه به ثبت مربوط می

 طور قطع منابع و امکانات چاپ معمولی به

کند. نشر و  نشریات و مطبوعات کفایت نمی

چاپ در حالت عادی با معیار جماعت مخاطبان 

( public،)  اگر نگوییم معروفیت و تبلیغات

(publicityتوجیه می )  شود، اما این معیارها با

خواند که نامتناهی بودنش  ذات ثبت فلسفی نمی

خود در  شود و خودبه ها سنجیده می با پیمانه قرن

شود.  اولش و اولین تیراژش تمام نمیچاپ 

اساس ادعای من این است که نهادی فلسفی 

ها  ها و کتاب ها، عالمت ها، سرمقاله باید مجموعه

را چاپ، ویرایش و توزیع کند. و در مورد 

گیری درباره آنچه ثبت نشده یا  تصمیم

های  شدنی نیست و درباره توزیع خطاب ثبت

ر شاگردان، همه وتا خالی و درباره آشوب تیره

اینها برای جماعت مخاطبان اموری محاسبه 

کم امیدواریم  نکردنی و بدنام است، یا دست

چنین باشد. پس اجازه دهید این سومین کارکرد 

های  چاپخانه»نهادهای فلسفی را کارکرد 

 بنامم. ]«ها نامه شب»یا [« زیرزمینی

به این ترتیب، این قسم نهاد در مرکز خود سه 

« پست رستانت»زند: را به هم پیوند میکارکرد 

، فضای دادوگرفت ]دایره امانات پستی[

 .]نامه شب[و چاپخانه زیرزمینی  ]خانه تصفیه[

اما دومین وظیفه خطیر نهاد فلسفی همانا 

ره است و گدهنده  پاسبانی از سه رشته تشکیل

کردن این  محکم کردن آن و البته پرهیز از پاره

ریخی فلسفه، به بهانه گره بورومئی هستی تا

کارکردهای مجزا و از هم جدای آن. به همین 

 –های نهاد فلسفی  سبب، واجب است که ضامن

 –دهند  کسانی که هسته آن را تشکیل می

همیشه حاضر باشند و خودشان در عین توجه و 

مراقبت از آن گره قادر به گردش باشند؛ 

مانع از هم »وغم ایشان باید این باشد که  هم

آن بشوند؛ اینان باید برای خویش « اشیدنپ

پیوندهای خارج اجماع میان خطاب و انتقال، 

و ثبت و انتقال را دریابند. و  ثبت و خطاب،

آنچه ایشان قادر به بیانش هستند نه تناهی 

ی و هاگانه خأل، متن ها بلکه سه نیازها و فرصت

خواهند، بدون  نامنتاهی است. اینان به واقع می

دایره امانات »های مرئی، بازرسان  وقفه انقطاع یا

ها و  خانه باشند، مستاجران تصفیه« پستی

کنند. من این وظیفه  چاپگرانی که در خفا کار می

بینم،  را منوط به کنوانسیونی از فالسفه می

به همان مفهومی که انقالبیون « کنوانسیون»

بدان بخشیدند؛ این  2972فرانسه در سال 

معی است اسیر جدیت مجمع خود کالبدی ج

تصمیم، کالبدی که خود همان مکان تصمیم 

های بزرگی را بر کار  است و در عین حال کمیته

گمارد که قدرت عظیم دارند و مجمع با  می

 (4)ای بر همه آنها نظارت دارد. نیروی جاذبه

تواند قانون مصوب  قانون چنین مجمعی نمی

نون ها باشد، چراکه این قانون همانا قا اکثریت

گره است، قانون هستی تاریخی فلسفه، قانون 

لحظه جاری فلسفه. فقط این مجمع فالسفه 

امان گره، تخریب کل  تواند از بریدن بی می



 

 miseهستی تاریخی فلسفه و خطر تخت شدن )

a plat فلسفه بپرهیزد و خالصه از آن لحظه )

مخوف و دیرآشنایی که در آن نهادی که 

رود و بدل به  راهه میمسوول فلسفه است به کژ

ن خطر را شود. ما نام ای می« پادفلسفه»

د همه کوش ، جریانی که می«ملیبرالیس» دانیم: می

 سان همه چیز را در ها را بشکافد و به این گره

دام تجزیه و رقابت و عقاید و افکار عمومی و 

 اندازد. سیطره جماعت و تبلیغات می

ها  قانوننیچه در یکی از ایام خوش حیاتش گفت 

د ه بر ضد مجرمان و جانیان، که بر ضرا ن

کنند. شکی نیست  مبتکران و نوآوران وضع می

هم گاه به بیراهه « پست رستانت»که بازرسان 

ها مکن است  خانه روند، مستاجران تصفیه می

های  آنجا را ترک گویند و کارگران چاپخانه

خوانند. اما  زیرزمینی را عموما مجرم و خاطی می

دهای فلسفی دقیقا به همین نوآوران نیاز نها

دارند و از این روی ایشان همواره با خطر ضربه 

اند، از جمله  خوردن از قانون دست و گریبان

های ضروری نهادهای فلسفی  آنانی که حفاظ

گیرانه یک  شوند. اما انضباط سخت محسوب می

که گاه به انضباط دیرها و  –نهاد فلسفی 

به فرض آن که خوب  –زند  ها پهلو می صومعه

باشد، آنچه را که قسمی گره است )گرهی که 

باید آن را پاس داشت، محکم کرد و از نو زد( 

های جدیدی از خأل و متناهی و  با ترکیب

رحم  خود انضباطی بیزند که  نامتناهی پیوند می

اند.  امان در خدمت این قسم نوآوران و بی

ساز این پیوند  تواند زمینه تردید فقط بخت می بی

این ترتیب نهادی  شود. یک نهاد فلسفی خوب به

خواهد بود که، در تقابل با مجرم و خاطی، که 

برای فلسفه کسی به غیر از دشمن آشکار کل 

تفکر و بنابراین کل وجود نیست، همانا 

نهد، به  ترین قدرت بخت را پیش می وسیع

 عبارت دیگر قدرت خأل خطاب را.

باید، این بحث را با یک آرزو که  بگذارید، چنان

رفته  به پایان رسانیم: وقتی یک نهاد فلسفی رفته

دهد و در مقام  های خود را شکل می کنوانسیون

شود،  پاسبان گرهی که از آن گفتیم مستقر می

وقتی فلسفه تن به آزمون سخت تصمیمی جمعی 

سپارد، اجازه دهید آرزو کنیم هیچ پرتاب  می

 ]یعنی دشمنان تفکر[ تاسی از جانب مجرمان

 نتواند بخت وقوع نادر آن را از بین ببرد.

 

 

 

 ای است از: این مقاله ترجمه

 
'what is a philosophical institution? 

Or: address, 

Transmission, inscription' in the 

praxis of Alain 

Badiou, edited by Paul Ashton, 

A.J.Bartlett and Justin Clemens, re-

perss Melbourne 2006. 
 

 
 ها: یادداشت

 

، موسسه تحصیالت عالی در ciphاشاره به  -2

های  پاریس که تحت تولیت دپارتمان پژوهش

 2793دولت فرانسه است. این نهاد در سال 

به همت کسانی چون ژاک دریدا و فرانسوا 

خواستند در شیوه  شاتله تاسیس شد که می



 

ظر کنند و تدریس فلسفه در فرانسه تجدیدن

آن را از هرگونه اقتدار و مرجعیت نهادین 

آزاد کنند. «( دانشگاه»)خصوصا از یوغ 

های موسسه مذکور عمدتا از محل  هزینه

شود و  های مالی دولت تامین می کمک

های آن به صورت رقابتی برای  کرسی

ساله به متقاضیان واگذار  های شش دوره

 شود. می

2- poste restante؛ restante زبان فرانسه  در

است. « ماندن»به معنای  restereاز ماده 

به نامه یا محموله پستی « رستانت  پست»

گویند که به درخواست گیرنده در  می

ماند تا او مراجعه و دریافت  خانه می پست

 «کند

یعنی به محض آنکه هر یک از سه رشته یا  -3

دهنده آن را پاره کنیم یا جدا  سه حلقه تشکیل

ته یا حلقه دیگر از هم جدا سازیم دو رش

یک از دو حلقه  سان هیچ شوند و بدین می

 .مانند میانجی حلقه سوم با هم متصل نمی بی

کنوانسیون ملی مرکب  در طی انقالب فرانسه، -4

از مجمع تدوین قانون اساسی هیات 

تا اکتبر  2972قانونگذاری که از سپتامبر 

 بر کار بود. 2971
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