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  مقدمه 
 براي دانشجويان

  
 ايـن   .دارد اختصاص   »دانشجوفيگور يا سيماي    « به درخدا اينترنتي ماهنامةاولين شماره از    

 ظهـور فيگـور دانـشجو، از        هـاي   برخي حيطـه  هايي در      درقالب يادداشت  كوشد  ميشماره  
آن بـا نظـام آموزشـي تـا خيابـان، نقـدي مـشخص از             جنبش سياسي تا ادبيات، از رابطـة        

هـا    با اين حال بديهي است كه ايـن يادداشـت         . دست دهد   وضعيت مشخصِ دانشجويان به   
هـايي پراكنـده دربـاب دانـشجويان و           شـان در حـد تـأمالت و ايـده           حكم ماهيت و فرم     به

 تأكيد بـر اهميـت   واقع نقطة شروعِ اين تأمالت    فرض و به    پيش. مانند  بودن باقي مي    دانشجو
 دانشجويي و نقشي است كـه آنهـا در شـرايط حاضـر               سياسيِ عظيمِ دانشجويان و جنبش    

ازسـوي ديگـر، بعـد از       . توانند در نقد گفتار و پراكـسيس سياسـيِ حـاكم بـازي كننـد                مي
گرفتن دوران دوم خرداد و ظهور پوپوليـسم راسـت، بدنـة اصـلي آنچـه بـه جنـبش                      پايان

هـاي آزاد گرفتـه تـا          دانشجويان، از تريبـون     فعاليت.  به محاق رفت   دانشجويي موسوم بود  
لحاظ عينـي و فيزيكـي بـا          فرهنگي، به    ـ   برنامة سياسي   اصطالح فوق   هاي به   ها و برنامه    نشريه

گيـريِ نـسبي از       با اين همه، ازجمله پيامدهاي جنبيِ اين فـضا فاصـله          . رو شد   موانعي روبه 
گيري پراكندة گفتارهايي بود كه روح حاكم بر آنهـا    و شكلطلبانه  اصالح» وطني«ليبراليسم  

هايي مخدوش، كودكانـه،   البته شك نيست كه اكثراً وارياسيون. توان روح چپ خواند را مي 
ايـن  . انـدازه ضـروري اسـت       و حتي ارتجاعي از تمِ چپ نيز وجود دارد كه نقد آنهـا بـي              

حساس باشند و به آن واكنش نـشان        خواهند به اين گرايشِ كمابيش جديد         ها مي   يادداشت
اي   موضوعي است كه به بررسي مفـصل جداگانـه        » چپ دانشجويي معاصر  «هرچند  . دهند

هاي حاضر نه صرفاً دربارة دانشجويان،        سرانجام بايد گفت كه مجموعه يادداشت     . نياز دارد 
  . دانشجويان باشدبرايخواهد  واقع مي بلكه به

  چي اميد مهرگان، نادر فتوره
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  جسمانيت امر كلي
  آرش ويسي

  
جنبش  «چه  سرآغاز آن   

برچيده شود،  ناميده مي» دانشجويي
 شدن انحصار طبقات فرادست بر نظامِ

سرازير شدنِ اقشار . آموزشي بود
مختلف جامعه به نظام آموزشي، 

را در و چندگانه   ناهمسان يقلمروي
 برساخت  دولتيزير سيطرة يك نهاد

جنبش از  حتي دن،كه در تكين بو
اين . پيشي گرفتكارگري نيز 

شد كه به  ، مانع از آن ميچندگانگي
به راحتي بتوان اين جنبش نوظهور را 

هذا،  مع. فروكاستهر قسم از همساني 
منظور از   ( عناصر اين پيكرهر كدام از

  سطح و سوية بيروني پيكر و جسم،

 ، در آن نقطههر فرد و جمعياست كه 
 ،) كند طه، برخورد ميبا قدرت و سل
نخستينِ هاي خاستگاه  ميل و ارزش

؛ به عبارت ند گره زده بوددانخود را ب
 براي انشگاه صرفاً كالبدي دگر،ددگر، 

آن ،  بودهگيريِ ميل نخستين و خام پي
هر گونه در نظر گرفتنِ بدون هم 
 يك جنبشِ سياسي از زايشِ. يمازاد

دل يك نهاد آموزشيِ رسمي، همراه 
 با افولِ توان نيرويي كه بر اساس بود

متون كالسيك ماركسيستي، كارگزار 
بش دانشجويي جن. اصليِ انقالب بود

ي نداي انتقاد سر داده هماره، هنگام
جامعه خاموش بوده، يا است كه 

 »رخداد«يك  هاي مانده تهآخرين 
. فته استبه محاق فراموشي رسياسي، 

 مذكور، صرفاً پيكري خنثي اگر جنبش
درون راي ابراز اميالِ هميشگيِ عناصر ب

بايد همگام با پسروي كليت باشد، آن 
ليكن معموالً .  نشيندنيز پساجتماع، او 

ر  د.داده است عكس اين مسأله رخ
مواجه اينجا است كه ما با مازادي 

شويم كه توأماً برساخته و برسازندة  مي
  .جنبش مذكور است

 III 

اي كه بعد  هاي اجتماعي جنبش   
 »قلمروسازيِ«مدتي تسليم منطقِ از 

 فرآينداند، معموالً در  دولت گشته
از ميل پيكر طبيعيِ  اند نتوانستهمبارزه 

كري سياسي خويش بگسلند، و پي
  و خواست آنها،رو، ميل از اين. برنهند

ختاري شده است ه ساتابع همان جايگا
 آن را تعريف يكه ايدئولوژي رسم

 به يكمبدل شدن  .كرده است
  سياسي، از قبل مستلزمسوبژكتيويتة

اي است كه  كندن از جايگاه طبيعي
هر . نمادينه نشده استبازهنوز 

اي، از طريق يك خسران و  سوبژكتيويته
شود؛ خسراني كه  فقدان برنهاده مي

خالي كردن خود از هر گونه آمد  پي
.  ايجابي و طبيعي استمحتواي
ا به عبارت دگر، پيكر هويتيسوبژكت
چه عيني يا ماحصل  ي، بايد، از آنسياس

 ارخانة توليد واقعيت از سويك
 است، هاي ايدئولوژيك دولت دستگاه

چه  فاصله گيرد، به دگر سخن، از آن
ي است براي وجود  مبنايصرفاً

)existence (اش ، نه سوژگياو.  
هر پيكري هنگامي گام به ورطة 

گذارد كه از خود  سياست مي
حالتي بيروني به زدايي كند، يعني  مركز

خود دهد و از ميل تعبيه شده در 
 دولت ش كه محصول ماشينخود

رو، هر  از اين. است، منحرف شود
اي، منحرف و  سوبژكتيويتة سياسي

  . ناهنجار است
منطقِ اصليِ نمادين كردن، برش 
در واقعيت ايجابي و سالخي كردن آن 

منزلة  پاره پاره شدنِ واقعيت به. است
  نيزدنِ پيكرهاي درون آنپاره پاره ش

 ،در عرصة نمادين، پيكرها دوباره. است
 نخستيندر . كنند خود را تجربه مي

ر چيز دگري پيكر به جز خود ب ،تجربه
گر در ي د پيكرهامعرفت ندارد، و 

لذا، الجرم،  ،اش هستند حكمِ نافي
 محو و امحايصيانت نفس، با روند 

هاي دگر يكي  واقعيِ پيكر /نمادين
در تجربة ثاني، پيكر در ؛ رددگ مي

خود را تصديق عرصة نمادين دوباره 
  همين تكرار بدانهذا كند، مع مي

بخشد كه توأم با نفي  مازادي مي
مثابه  ود را نيز به ارگانيك، خواقعيت

 .كند  نفي مي،واره وجودي تماماً شيء
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 ثاني، همان پيكر اوليه الواقع، پيكر في
اي كه  طورهر اساو بدون اين باست، اما

و طبيعي  ذاتي ،اش بودگي گويا تكين
ي معرفتالواقع،  فيپيكر ثاني، . است
 برساخته فرآيند بر مصنوعي بودن است

، و نيز اجتماعي - شدنِ حيات سياسي
اين . خود پيكرهاي موجود در آن

خود كسب آگاهي از 
،  حفرهبه يكمثا به

پاي واسطه را به ميان 
اي كه  كشد، واسطه مي

را به سياست پيكر 
از . زند ن گره ميراستي
 از رو، هر قسم اين

ناسيوناليسم، 
 نژادگرايي،

 ناتوان از ْ و جنسيت نابمحوري، زبان
ها نتزنمود سياست هستند، و با

اند براي بازسازيِ دولت  هايي عرصه
 .»ماشين انتزاعي تصاحب«منزلة  به

چندگانگيِ جنبش دانشجويي، مانع از 
 سهولت، بان پيكر، ايآن شده است كه 

. مرو مشروع دولت شودجزئي از قل
 ، از اين پيكر، هر گاه عناصرييعني

كار شده است نيرويي دگر از  محافظه
 گيري كرده است سياست را پيدرون، 

 يكي از موانععوض شدنِ نسلي افراد ( 
الذكر در  جنبشِ فوقادغام اي بر

 .) بوده استها ايدئولوژيِ حكومت
اي از وحدت  نمونهجنبش دانشجويي 

 در گروِويژگي  اين .در كثرت است
 حركت از وضعيت

 به وضعيت " نهاد "
 است، از " جنبش "

رو، اين يادداشت  اين
قصد درغلتيدن به 

گرا را  تحليلي ذات
   1.ندارد

مشاركت در    
حيات دانشجويي، هماره 

ا احساسِ نوعي همراه بوده است ب
دگر، به عبارت . تجربة گسست و دلهره

ورود به پيكر جنبشي كه نمودي از 
منزلة از دست  طبيعت ثانويه است، به

تجربه نيز دادنِ آسايشِ پيشين است، و 
اي كه  كردن يك حفره و زخمِ دروني

 گر بار اجازة رجعت به دامن هويتد
اين قضيه، . دهد اي را نمي اسطوره

رسالت هميشگيِ
جنبشِ دانشجويي 

مثابه پيكري سياسي،  به
حساسيت به روند 

زدايي از  سياست
 جامعه است

 V 

ثابه استدالل و هم م سرآغاز تفكر به
 دو امري .ي است سياسمثابه كنشي به

 دانشجويي بدان كه پوياييِ جنبش
  .وابسته است

آن مازادي كه در گذر از پيكر    
اي به پيكر ثاني و حادث،  ورهاسط

  »امر كلي «دي از نمو، يابد زايش مي
ا ه   پيكريامر كلي، امري ماورا .است

  توأمانِفرآيندنيست، بلكه همان 
زايشِ . تعاليِ خود پيكرها است /نفي
چنگ بژكتيويتة سياسي، ماحصل فراسو

آوردنِ يك معرفت جادويي نيست، 
 )subtract(بلكه ثمرة كسر كردنِ 

از اين امر جزئي از خود است، تا 
 زايش يابد اي  نامتناهيفرآيندگذر، ره

، مسانيين حفظ ناهكه هر پيكري در ح
مشاركت در . دبدان متصل شوبتواند 

 يك جنبشِ سياسيِ همگاني، به معنايِ
تجربه كردنِ آن چيزي است كه هماره 

 و است، از وجود جزئي يك پيكر بيش
اي  هبرقراريِ رابط يافتن براي رصتف

سراپا منفي با اين وجود جزئي و 
هاي  ، و نيز با دستگاهارگانيك
د از نكوش  دولت كه ميقلمروساز

 .اي صيانت كند هويت اسطوره
الذكر، نه تنها   فوقفرآيندترتيب،  بدين
دهد بلكه در  ة ميل را تغيير ميابژ

تر، ذات خود ميل نيز  حركتي راديكال
 بنابراين،. گردد دچار دگرگوني مي
اي بارز  مثابه نمونه جنبش دانشجويي به

، بايستي حتي از اين تغيير و دگرديسي
ملت را نيز  - ايِ دولت مرزهاي اسطوره

 پشت سر گذارد، امري كه شايد بتوان
 حكم  حساسيت نسبت بهگفت

التحصيل  ممنوع در بابِ ،اخيرفاشيستيِ 
ي از آن شدن مهاجرين خارجي، نمود

شد، همان طور كه حساسيت به با
اي براي  فغان، نشانه كارگران اوضعيت

    2. طبقة كارگر استراديكال شدن
 سان، رسالت هميشگيِ    بدين

 مثابه پيكري  دانشجويي بهجنبش
سياسي، حساسيت به روند 

 ي كهامر  از جامعه است،زدايي سياست
 خروج از قلمرو رسمي دولت مستلزم

ها و  و افشا كردن كاذب بودن جايگاه
قصد پيكرهايي است كه دولت 

 از تبديل :واره كردنِ آنها را دارد شيء
 مؤسسة اجتماعيِ به يككردن دانشگاه 
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خنثي، براي ادغامِ آن در تقسيمِ كار 
ها در  بورژوايي، تا منفعل كردنِ توده

قالب سوق دادنِ آنان به زندگيِ 
     .خصوصي

  
 پرولتاريـا،   گذرِ طبقة كارگر بـه    -1

 برنهـــادن حركتـــي  در راســـتاي
ده اي تمامـاً سياسـي بـو        پيكربندي

چه اين پيكـر را از        ليكن آن است،  
دهـد،     دانشجويي تمييـز مـي     پيكرِ

دار پيكـر     ميـانجي يده و   رابطة پيچ 
  . با اقتصاد استدانشجويي

كي از ه، همـــاريـــن مـــسأله ا-2
هـــاي خـــاصِ جنـــبشِ  ويژگـــي

در دورانِ  . دانشجويي بـوده اسـت    
ــه  ــبش در ده ــن جن ــاي  اوج اي ه

،  در غـرب   شصت و هفتاد ميالدي   
بخشِ اعظمِ اعتراضات دانشجويان    

  و جانبـداري   حولِ جنـگ ويتنـام    
هـاي    ومتهاي غربي از حك     دولت

ــود  ــومي، ب ــان س ــاميِ جه  .خودك
هـاي قيـامِ      چه در آلمـان شـعله       آن
تـر كـرد،      نشجويان را پر حرارت   دا

ه سفر شاه ايران به آلمـان، و كـشت        

 شـدنِ يـك دانـشجو در اعتــراض   
  •.بدين سفر بود
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 صنعت جنبشِ
  دانشجويي

اي بر نقد نيروهاي جنبش  مقدمه
  زدايي دانشگاه  و سياست دانشجويي

  روزبه كريمي
  

 كشور؛ از يها دانشگاه«
ر  تا استادان روزگار ما، دانيدانشجو
 تنفس زدوده استي سياتمسفر

 ياري نكته را از زبان بسنيا. »كنند يم
  روزها، خصوصاًنيا. ميشنو يم

طلبان كه در موسم انتخابات  اصالح
 انقالب ابانياند باز سراغ خ  شدهريناگز
 دانشگاه، نيا« گله دارند كه رند،يرا بگ
 چي هگري دست،ي ني دانشگاه قبلانهم
 از قلم ؛»رديگ ي در او درنميآتش
 رخداد هم تي ساني همسندگانينو

 كه دانشگاه، همان ميا  خواندهاريبس
 استي كه به سستي نيدانشگاه

برخاسته از دوم خرداد، وفادار بود؛ 
 در ي وقتابان،يمردم كوچه و خ

 كه گري دي جاهااي ياتوبوس، تاكس
 كه فهمند ي تا ماند، ستادهيكنارت ا

:  كهكشند ي مي آه،يدانشجو هست
 از شماها كه م،ي قدينشجو، دانشجودا«

  .»ودش ي بلند نميبخار
 چرا دانشگاه ست،ي علت چاما

 روز افتاده است؟ مردم كه نيبه ا
 سرگرم انيدانشجو«معتقدند، 

 اي آواقعاً( »اند  شدهيپسرباز/دختر
 اني مني؛ اما در ا) نشده است؟طور نيا
طلبان كه خودشان را از   از اصالحيكي

رو به  «ي روزگارند،دان ي ماننگ مبر
 كه كردند ي ترش م،»انيدانشجو

 ياديجا كه ز  از آنييانشجوجنبش د«
 به باتالق اي، » شدكاليتند رفت  و راد

 سر اهدي درغلتي و ركود كنونيعمل يب
 فردا درآورده است؛ وي راداي voa از
 و كنند يم» رو به ناكجاآباد« امروز يول
 است آن يچه جناح بد«: نديگو يم

 ياسي دانشگاه سخواهد ي كه  نميحجنا
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 و يتي امن،يي قضايها تيباشد، محدود
 نهي است كه سبب شده هزيانضباط

 باال برود و ركود بر يي دانشجوتيفعال
 هي سايي دانشجويها تيدانشگاه و فعال

شان  البته هنوز هم زبان. »ندازديب
دانشگاه  «ندي كه بگوچرخد ينم

 حرف يطور. »سركوب شده است
 كه آخرش معلوم نشود چه ندزن يم

 به مثالً.  كرده استي چه كار،يكس
 ،يي دانشجوانهيكارجوي خصلت پيجا
   .»ي پرسشگرهيروح«  نديگو يم

 همان  است كه اتفاقاًني امساله
طلبان در   اول اصالحيلي تحلكرديرو
 دانشگاه يدادن خاموش حواله( باره نيا

 دست )اني خود دانشجوسميكاليبه راد
. كند ي ماجرا، رو منيها را در اآلوده آن
 پرونده، همان ني اول افيمتهم رد

 از پل قدرت ي هستند كه وقتيكسان
 رزنش را سانيدانشجو گذشتند،

 شلوغ قدر نيچرا ا«:  كهكردند يم
 بهتر يي جنبش دانشجوي؟ براديكن يم
 يگر باق  ن است كه منتقد و پرسشآ
 را يي و ماجراجوسميكالي و رادماندب

 به كتابخانه و كالس درس وانهد،

 ي تابستانيها  موعظهگونه نيا. »برگردد
 گفتار يرگي چي را برانهيبود كه زم
در .  ساختاي مهيگرانه كنون سركوب

 جوان، يها ستي نگرش اخته، رفرمنيا
 قتياند كه تمام حق  نكته غافلنياز ا

 است كه به زعم يدوم خرداد، همان
ت  مطالبا،يي ماجراجو،ي تندروشانيا

 است، اگر سميكالي و راديحداكثر
درك غلط مردم از از «چه آنان  آن

 از اصالحات كسر نامند، يم» اصالحات
  .ماند ي برجا نمچي هم،يكن

 كه ي بر گفتارحال ني ابا
بست   را گرفتار بني انتخاباتسميرفرم

 واجب است كه داند، ي ميساختار
طلبان  اش را از اصالح  خطابيرو

 و نظر هم با ليلبرگرداند و در تح
 اروي روي اجتماعيها  جنبشنهيگز

 اصرار بر نقد ني ااز شيب. شود
 نقدها را ر،ي اخيطلب  اصالحخچهيتار

 كند ي مهي شبيبه غرزدن خطاب به كس
 او ميدر نهان و باطن، دوست دار«كه 

ما را دوست بدارد، اما ظاهرا غر 
 است، تا در ي كه چه آدم بدميزن يم

 همه هيشب. »مياوري كم نگرانيحضور د

 IX 

 كه سخت ي غربستي آكادميها چپ
 نژادها، ها، تيقوم (يتي حقوق هويبرا

 اما، درانند ي مهقي...)  وانيگرا همجنس
 ها تي اقليهمه آنچه آنها برا

 شود و تحقق ي اگر جدخواهند، يم
 مخالفش خود آنها هستند، ني اولابد،ي

 پر يها ي كرسد،ياز آنها بخواه
 استاد كي يسودشان را برا

   كنند؟ ي ترك كنند، چه مپوست نيرنگ
 دي باز،ي نيلي تحلنهي زمني ادر
طلبانه را به سود   گفتار اصالحيهژمون

 چشم به جامعه  كه واقعاًيآن گفتار
انتخاب . ديدارد، به چالش كش

 سمي رفرميجا  به ي اجتماعيها جنبش
 است ني از جمله متضمن ا،يانتخابات

 انتخاب نيا با ،ليكه از لحظه تحل
 بر انتقاد از يپافشار. مي شوريدرگ

 كال،ي رادي در وجهي حتطلبان، اصالح
 به دستان يگ ريهنوز نشان از خ

ي  برارو نيهم از ا.  داردنانيباالنش
 دانشگاه، امروز يزدودگ ست اي سوارسي

واجب است كه كارنامه جنبش 
 و گرفت را به دست ييدانشجو
اتژيكي شكل استر امروزه به. بازخواند

 زدودن استيسضروري است كه 
 ييها هيدانشگاه را در گفتارها و رو

 يي كرد كه جنبش دانشجوجوو جست
.  ساخته استشهي چند سال پنيدر ا

 كال،ي نقد رادگر،ي ديچراكه، از سو
 ي كه نقادشود ي نكته برپا مني بداوالً

 و مواضع روهاي ننيتر كيرا از نزد
  .آغازد يم

 در ران،ي اييجنبش دانشجو) 1
 در سبب ني وجه، بدنيتر يكل
 از دانشگاه دست داشته ييزدا استيس

 دارد بر موضع لياست كه سخت تما
  . بفشردي پااش يتيهو ي و بيهدف يب

 در دانشگاه، در ي فرهنگانقالب
 ي پرو ني از ا، خصوصا60ًآغاز دهه 

لوث «گرفته شد كه دانشگاه را از 
 ريبه تعب.  پاك كند»ها يوجود گروهك
 ني و مفتخران به اانيطراحان، مجر

  آن روزها نادمان از آن،ي و حتاستيس
 به ياندوز  محل علميدانشگاه، به جا

ها، احزاب و   ه شكارگاه گرو
 بدل شده بود كه يا ياسي سيها ازمانس
 دانشگاه را به محل ،يگاه از هر

 و ياسي سيها وتاز و غوغا تاخت
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.  بدل ساخته بودندشي خويگروه
ها   كه دانشگاهني از ايا ، عدهحاال
 ي شد، هنوز خرسندند و بخشليتعط

اما آن . »اش نبود  راهنيا« معتقدند زين
 يي پس از بازگشا كه عمالًيغبن فاحش
  برجا ماند، نه صرفاًها دانشگاه
برخالف شعار  (ي علميرو واپس

 استيبرسازنده س
 كه ،)يانقالب فرهنگ

 و شدن دهيبر دم
 ياسي سيشگير يب
از .  بودانينشجودا

سنت جنبش 
 كالي رادييدانشجو

 و نه يا  نه چهرهران،يا
 ي باقيا يده سازمان
از چپ تا . نماند

.  همه فراموش شدندگرا، يمل
 به يي و حركت دانشجوانيدانشجو

 يي شد، تو گولي تبدشكل ي بيا توده
 استيس. »امت مسلمان« از يا شعبه

 را يي جنبش دانشجو،يانقالب فرهنگ
 ياش ته ها و تناقضات افاز شك

 توانست ي كه مييها ساخت، شكاف

برخالف .  سازديگفتار مسلط را بحران
 عمق ي بيها تي و رواها ليتمام تحل

 نيروزها، از قضا ا  ني ايمي تحكبراليل
گرا و  تنها، اصول  نه،ييجنبش دانشجو

 از قبل نشد كه همه تر ستيدگمات
  را هم از دست دادها بياصول و پرنس

هاي مترقي انساني به   همه سنتو
 همبسته .بايگاني رفت

  مسلماًيي فضانيچن
 ييتشكل دانشجو

 ي بود كه مدعي»زرد«
 قاطبه يندگينما

 باشد اما در انيدانشجو
 يها  دستانيعمل، در م

 نيا. قدرت غلت بخورد
 كميتشكل، دفتر تح

  .وحدت بود
موضع سياسي تحكيم از دوم 

 عصر .خرداد به بعد چهره عوض كرد
 ني همد،ي كه فرارس هماصالحات

 سبب شد ،يوار  و تودهبودن اصول يب
 يمي تحك ،ييكه همه جنبش دانشجو

 ريتصو. خواه ي شود و همه آزاددهينام
 ني در سراسر ايي فعاالن دانشجوينسب

جنبش دانشجويي ايران 
در سايه سخن تحكيم 
وحدتي، در تمام اين 

ها، جنبشي بود  سال
يدئولوژي گرفتار ا

طرف، نامتعهد، و  بي«
 »بودن بدون ايدئولوژي
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عاشقان « بوده است كه نيها، ا ل سا
 و طرفانه ي هستند، بيآزاد

 خدمت ي به آزادداشت، چشم يب
 محك اري معني و همه را با ادكنن يم
  . »زنند يم

جنبش دانشجويي ايران در سايه 
سخن تحكيم وحدتي، در تمام اين 
سال ها، جنبشي بود گرفتار ايدئولوژي 

طرف، نامتعهد و بدون  بي«
اي كه از  اسطوره. »بودن ايدئولوژي

سركوب گفتارهاي سياسي و اجتماعي 
 آن  سربرآورد و ضمنا60ًدر آغاز دهه 

 طبيعي و غيرتاريخي جلوه داد، و را
 در قامت شعارهايي چون امروز مثالً

جامعه ) ناظر فني: بخوان( بان ديده«
. يابد تجسم مي» مدني يا عرصه سياسي

اي براي  تنها زمينه هويتي، نه سياست بي
گرا و فراگير راديكال  يك سياست كل

، »هويتي بي«فراهم نساخت كه حفظ 
شد    با آن ميخود به هويتي بدل شد كه

: مانند ماهي در ميان هر دستي لغزيد
ترين انجمن اسالمي،  توان راديكال مي

تكنيك، را وانهاد و به دفتر  انجمن پلي 
حزب كارگزاران رفت، جامه مشاركتي 

پوشيد يا در سيماي كارشناس صداي 
اين اصرار بر . آمريكا ظاهر شد

هويتي، اصرار بر نمايش نيرويي  بي
ران آزادي است و هميشه سره، نگ كهك

بهار « سر به بيانيه طرف، مسلماً بي
زد و البته عيار   هم مي1»بغداد
داري عميق   جانبخواهي و اتفاقاً آزادي

اي  رويه. دهد ذاتي آن را نشان مي
ور از هر وز  عمومي كه به هزار ضرب

گرايش و عقيده سياسي و اجتماعي 
 به يادديگري عاري شده است، ما را 

روزنامه كيهان ) الملل بين(آخر صفحه 
اندازد، وقتي از  يا اخبار تلويزيون مي

هاي مالي،  اعتراضات مردمي به سياست
جنگي يا فرهنگي حاكم بر جهان 

ها، فقط  اين گزارش. دهند گزارش مي
گويند  كنند و نمي به نام مردم اشاره مي
هاي سرخ يا  صاحب آن پرچم
هاي   اييپيم ها يا راه برگزاركننده ميتينگ

اعتراضي، كارگران، زنان يا فعاالن 
اين . سياسي كمونيست هستند

ها اگرچه از مبارزات  گزارش
دهند، اما  ضدامپرياليستي خبر مي

نام  تفكرهاي ناصواب را بي-كنش
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سازند و به ترفندهاي مختلف چنين  مي
جاي جهان،  كنند كه در همه القا مي

زند، كه  ، همان حرفي را مي»امت«
اي اين  هاي رسانه ن يا سياستمديرا
چنين . نظرشان است ها، مد رسانه

زار  اباي، مطمئناً شجويينجنبش دا
 و كارآمدي است براي تحوالت خنثي

  . اثر مخملي بي
گراي جنبش  هاي چپ طيف) 2

دانشجوي در ايران، سرانجام با به 
رسيدن تئوري و سازمان  بست بن

تير به سطح 18تحكيمي، كه در فرداي 
ات رسيد، توانستند غلبه گفتار اثب

  . هويتي را بر هم بزنند دستي و بي يك
اما اين گفتار نيز سرانجام در چاه 

 اين نبود مشكل اصالً. جديدي درافتاد
ها با تندي از گذشته و سنت  كه آن

 اين اقاًفتحكيمي بريده بودند، قضيه ات
است كه آنها هنوز در مختصات گفتار 

  ند و بهريخت تحكيمي برنامه مي
جنبش . يافتند وساطت آن معنا مي

 از موضع دانشجويي ايران، خصوصاً
 تا 80هاي آغازين دهه  چپ، در سال
شكل مخربي عادت كرده  به امروز، به 

آنچه به . است به برگزاري آكسيون
طلب جنبش  خواه و برابري طيف آزادي

دانشجويي ايران معروف شد و 
دگي اصطالحا چپ را در دانشگاه نماين

. كرد، به برگزاري آكسيون زنده بود مي
هاي سرخ، اما از  هايي با پرچم آكسيون

چند  و بيستكننده تا  نفر شركت 1000
آذر سال پيش،  13كه  در حالي. نفر

گرا، اصرار  وچند دانشجوي چپ بيست
داشتند تا آكسيون مستقل روز دانشجو 
را برگزار كنند، صحن دانشگاه به 

مانست؛ چند قدم  يتصوير مينياتوري م
سوتر، پسران و دختران دانشجو،  آن

ها يا  سرگرم بحث از مدل ماشين
شان بودند و در دفتر  هاي موبايل

اش، طرح  دانشگاه، مدير و معاونان
ريختند تا دانشگاه را به بازار  مي

  . بفروشند و خصوصي كنند
چپ، نيز، با تكيه بر حضور 
آكسيونيستي در دانشگاه، سياست را 

اندك در قشري محدود محصور  دكان
اينان . اش ساخت ساخت و تخصصي

تنها، براي مبارزه با موج  نه
اي  گرايي در نسل تازه برنامه مصرف
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نداشتند بلكه خيلي راحت، از كنار 
سازي دانشگاه هم  سياست خصوصي

سياست راديكال، تخصص . گذشتند
ذهني و عملي گروهي بود كه در 

ري را ها جز خودشان ديگ ميتينگ
  .ديدند نمي

هويتي تحكيم و  هويت بي) 3
سازي دانشجويان و نيز رويه  توده

تخصصي و جزءگرايانه گروهي از 
. زدايي موثر بود چپ، هردو در سياست
هاي حداكثري،  در نقد اين رويه

سازي  توده«توان از تقابل آدورنويي  مي
بهره برد و نتيجه » تفرد كاذب/ حقيقي

صنعت «رفتن گرفت كه هر دو در پاگ
  .اند شريك» جنبش دانشجويي

منطق دروني اين صنعت، . الف
ها را طوري ترتيب  دنده گويي چرخ
ك فعال دانشجويي كه هداده است ك

ك هاش تنها و تنها براي آزادي، ن دل
اي  تر، نه ذره كي كمهكلمه بيش و ن

تر و نه اندكي  تر و متعين مشخص
 تپد، بايد روزگاري تر، مي دارانه جانب

هاي آزاد، مقامات مملكتي  پشت تريبون
را نقد كند، و بعد محاكمه، زنداني يا از 

محروم  «به مهر (دانشگاه اخراج شود
، به )ممهور شود» سياسي و اجتماعي

وجهي غريب، از مرز كشور خارج 
ها، به كارشناس  سوي آب شود، و آن

اي بدل  هاي اجتماعي رسانه جنبش
شده، از  ين از پيش تعيفرآينداين . شود

بازگشت سياست دانشجويي و  راه بي
 و  خصلت مهندسي

گونه آن را در )كار و كسب(تخصصي
كند كه همگي بايد  عصر ما حكايت مي

به آن گردن نهند، آن هم وقتي 
هاي جنبش دانشجويي با  اسطوره

  .  اند  وجان آن را پذيرفته دل
منطق دروني اين صنعت، در . ب

.  داشت به سركوب نياز86آذر  13
آكسيونيسم تخصصي، سرانجام بايد در 

اي كه  لحظه تاريخي خاص، در لحظه
شد، در  نفره برگزار ميبيست آكسيون 

شد تا مهر  دم بايد سركوب مي
بخورد و براي هميشه آن » قهرماني«

ثبت تاريخي . شد لحظه باشكوه ثبت مي
ا يك كنش سياسي هاي ك گونه و مجسمه

آن را فراتر از اندازد،  را از تاريخيت مي
نشاند كه نقد شود يا همچون  آن مي
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زند كه انتخاب شخصي  اي جا مي رويه
و دلبخواهي يك گروه بوده و هركس 

تواند، انتخاب خودش را داشته  مي
باشد، پس نقدش كاري است بيهوده و 

  . غيردموكراتيك
 هم در باب نقد سياسي اساساً

هويت و  ي بييگفتار تحكيمي دانشجو
گرايانه، بسته  ونيسم چپيسهم در آك
   • .بوده است

  :توضيحات
اي   بهار بغداد؛ عنوان بيانيه-1
بار از   ماندني و البته تاسفبه ياداست 

 20مجموعه تحكيم وحدت كه بيش از 
انجمن اسالمي از سراسر كشور 

بغداد ) اشغال( اش كردند، و فتح امضاي
را توسط آمريكا، به بهار تشبيه كرده و 

  .ه بودتبريك گفت
  

  
  
  
  
  
  

  نهيليسم صنفي در
دانشگاه و اهميت 

  تنبلي
  پور امير كيان

  
هاي  گيري اجتماع اگر شكل... 

در دانشگاه،  سياسي متعاقب دوم خرداد
هاي مجلس  امكان دسترسي به تريبون

ن سياسي  از فعاالاي  عدهرا براي
 هم ، بدون شكدانشگاه به همراه آورد

 برهاي مبتني  سياستگذاري هبست
دوران پس از دوم » زدايي سياست«

بوده » صداي آمريكا«رخداد، تريبون 
هاي هريك با   فارغ از تفاوت.است

ديگري و در مقام وجه شبه، درز 
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 از يك  ميان آنچه از هرهگرفتن فاصل
ا در مورد دانشگاه امكان گفتن ه تريبون

يابد، با آنچه كه به راستي در مورد  مي
با فروپوشي توان گفت، جز   ميدانشگاه

در هريك از اين » كذب موضع گفتن«
اين فروپوشي، . موارد، ميسر نبوده است
 گفتن، امتيازات هاز آنجا كه براي سوژ

و مزاياي خاصي را نيز به دنبال دارد، 
ظن نوعي رياكاري مضاعف را به 

  .آورد  ميهمراه
  بدين لحاظ تا اطالع ثانوي،

در دانشجويان سياسي در دانشگاه 
: گيرند  ميقرار دو دسته  اينحدفاصل

هاي آكادمي  آنهايي كه اخراج از خرابه
يا چيزي مثل آن را به  بورس تحصيلي 

 زنند  مي آمريكا گره اقامتدر اروپا يا 
  و آنهايي  كه -گره سبز خوشبختي –

همچنان به اخراج شدن و به شكست 
بي شك ؛ دهند  ميخوردن ادامه

شكست » همچنان«هركسي لياقت 
  . ن را نداردخورد

با اين وجود، در فصل مشترك 
آميزي مشروع ميان  درهم

هاي مبتني بر  گذاري سياست

هاي صداي  زدايي، با گزارش سياست
هاي سياسي در  آمريكا از فعاليت

دانشگاه، مفصل اصلي و آنچه اين دو 
كند، نه رياكاري   ميرا به هم لوال

. است» نهيليسمي صنفي«سياسي كه 
اي كه بيش از هر چيز  نهيليسم صنفي
 درس خواندن نمود هدر واقعيت ساد

واسطه آن، دانشجو  هكند و ب  ميپيدا
بودن مترادف خواهد شد با قرار گرفتن 

  .در فاصله ميان دو كنكور
 دانشجو كسي است كه  

سر گذاشته و  كنكوري را پشت
آيا اين ... رو دارد كنكوري را پيش

هاي سياسي  واقعيت كه اهم  فعاليت
هاي اخير در  انشجويي در سالد

اعتراض به محروميت از تحصيل و 
هاي گزينشي دانشگاه انجام  سياست

سيكال كاي پاردو گرفته است، به گونه
تائيد همين واقعيت تلخ وتاكيد ضمني 

شناختي كنكور در  بر اهميت غايت
  حيات دانشجويي نيست؟ 

مشكل نظام دانشگاهي اين 
آن، رقابت براي ورود به نيست كه 

 آن ي گزينشهاي ناسالم و شيوه
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هاي سالم  رقابت –  استايدئولوژيك
هاي ناسالم، هميشه  از رقابت

 مساله  - اند تر تر و  كثيف ناعادالنه
خود واقعيت گزينش و صرف وجود 

به عبارت ؛ رقابت براي يادگرفتن است
آموزشي شدن  - ديگر، خواست علمي

و آزاد شدن آن از قيد ( گزينش فرآيند
، چيزي جز )صميمات ايدئولوژيكت

ناديده گرفتن كنكور 
به عنوان استثناي 

 نظام نابرابر هبرسازند
دانشگاهي نيست؛ 

ي كه از قضا در نظام
چند وقت اخير 

ترين خصيصه آن  مهم
همان نهيليسم صنفي 

توانند از نيروي   ميهمه: است
ي ياد گرفتن استفاده كنند شان برا فكري
ي به كار گرفتن هاي متفاوتي برا و شيوه

 نفس وجود .نيروي فكري وجود ندارد
ذيه اصلي كنكور به عنوان منبع تغ

كند، نقض   مينهيليسم صنفي عمل
  .آشكار اين برابري بنيادي است

هاي غايي اين  آشكارا، چهره
شاگرد ها،  نهيليسم صنفي در دانشگاه

 هستند؛ ها و دانشجويان نمونه اول
 هايانگر دالالن اصلي دور باطل پوچ

 ياد گرفتن نشستن سر كالس و
كه خالي از هر نوع ارزش هايي  درس

 ، تنها به درد درس دادنكاربري
در برابر اين نهيليسم . خورند مي

 و آنجا كه -صنفي
هاي طرد و  سياست
هاي نابرابري نيز  مكانيسم

ها و  العمل با دستور
-هاي علمي نامه آئين

 آموزشي روكش 
 نخستين گام، - شوند مي
شك، درس نخواندن  يب
  .و تنبلي است

 ژاك رانسير به درستي در كتاب 
دهد كه در تنبلي   مي نشانمعلم نادان

چيزي بيشتر از خود آن، نوعي نگرش 
به جهان، وجود دارد؛ براي آدم تنبل، 
اصرار بر يادنگرفتن و نفهميدن  اصرار 
بر همان چيزي است كه به واقع نياز 

 است كه  يادگيريهآنچه شايست. اوست

فقط دانشجويي كه بر
صنفي خود  شكست 

اصرار دارد، مي تواند 
را به چيزي » درس«

 بي مصرف تبديل كند
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واجد ارزش كاربري باشد، اما اين 
 هارزش كاربري مقدم بر ارزش مبادل

همچنان كه در مورد   دانش نيست؛هابژ
اي  هر چيز ناب ديگري، استفاده

، وجود تر و مقدمتاً  پيش،نادرست از آن
دارد، اين تنبلي شكل مناسب خويش 
را تنها در متن نهيليسم صنف موجود 

انفعال . كند مي در نظام آكادميك پيدا
ارزي ميان دانشجو  موجود در تنبلي، هم
براي ) (argon(بودن و فعاليت 

را به تعليق در آورده و ) كنكور
اي را براي  ها و امكانات تازه پتانسيل

. آورد  مي فراهم دانشگاهزيست در
، پتانسيل انجام ندادن چنين پتانسيلي

  . است
تنبلي را در اينجا  بايد در همان 

 فهميد كه كوژو با استفاده از معنايي
 قصد voyou desoeuvréعبارت 

هاي  بيان آن را، براي توصيف شخصيت
 و از آن –اصلي سه رمان رمون كنو 

  زندگيهيكشنبمشهورترين آنها،  ،جمله
 voyou desoeuvré.   دارد–
دهد، زيرا  تن به كار نمي) ولگرد تنبل(

تنبل است و تنبلي او در عين حال 

او به آنچه كه .... اش است توانايي
گويد و   ميناموجود است، خوشامد

انفعال بنيادين او با همين  
  . شود  ميگويي آشكار خوشامد

  دانشجويي كهفقطبدين لحاظ، 
توان شاگرد اول بود   ميداند چگونه مي

 دانشجويي فقطكند،  و چنين كاري نمي
 كه بر شكست صنفي خود اصرار دارد،

مصرف  به چيزي بيرا » درس«تواند  مي
آنجا كه درس و متعاقب  ...تبديل كند

» مثل اسباب بازي كودكان«آن كنكور، 
 همصرف تبديل شود، عرص به چيزي بي

و » ها هستي -نا«دانشگاه براي 
رخدادهاي علمي و سياسي تازه  

  • .گشوده خواهد شد
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  دانشجو و خيابان
جوان، دانشجو و يادداشتي دربارة 

  مبارزه
   ثابتيانآريا

  
در خصوص يك نام همواره اين 
وسوسه وجود دارد كه آن را مستقل از 

 عنصرِ از به يكنيروي مادي آن، تبديل 
در . بافتارگسيخته و خودبنياد كنيم

 چنين نامي "دانشجو"وضعيت حاضر 
نامي كه بيش از هر كسي، خود . است

. كند  مي را متوهم"فعاالن دانشجويي"
زي جز منفيت نيروي مادي يك نام چي

آن نيست، منفيتي كه در درجه اول 
 هسائقي نه براي به چالش كشيدن عرص

نمادين، بلكه براي مستحيل كردن خود 

 ديگر مسير به بيان. اين نام است
هاي دانشجويي  راديكاليزه كردن سوژه
 هها، از دل عرص و كليت بخشي بدان
  .گذرد  مينمادين در تماميت آن
 نكته تر شدن اين براي روشن

بگذاريد به تفسير جوديث باتلر از 
هگل اشاره  "هارباب و برد"ديالكتيك 

باتلر دو شكل از انكار را در . 1كنيم
انكار اول . كند  مي ارباب رديابيهيات

ارباب در رابطه با برده از اين قرار 
تو بدن من باش، اما نگذار بدانم : است

كه بدني كه تو باشي، همان بدن من 
ار دوم مبني بر اين است و انك. است
برده نه تنها بايد تن به بندگي كه 

ارباب دهد، بلكه بايد در عين اين 
بندگي، خود را عملگري خودآيين و 

  . مستقل بداند
 آن است پس تصور اشتباه دقيقاً

ها خود را عملگرهايي آزاد و  كه سوژه
رسته بدانند، كه دچار اين توهم باشند 
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 به مبارزه اي كه در آن كه مرز جبهه
 ديگري يكند ميان آنها و ا مشغول

به بيان ديگر، خودبنياد . كشيده شده
 مبتني بر انتقال "دانشجو"جايگاه  شدن

يك شكاف است، انتقال شكافي كه 
و (كند   ميدانشجو را از خودش جدا

  او كليتهترتيب به مبارز بدين
 يكبه شكافي كه او را از ) بخشد مي
  .كند  مي جدا"دشمن"

ا پيچشي بيشتر نيز در اين ام
پس از اينكه : تحول وجود دارد

دانشجويان ماهيت سوبژكتيو خود را از 
 به "دانشجو"دهند، مفهوم   ميدست

دنبال آن به عنصري كاركردي در نظام 
يعني دانشجوي . باز نمي گردد

اي كه امروز با آن  شده زدايي سوژه
روبرو هستيم، مترادف با همان 

فعال شدن نخواهد دانشجوي پيش از 
بود، زيرا دانشجوي پيش از جنبش، در 
هر حال به عنوان يك شهروند، يا 
صدايي معترض همواره اين پتانسيل را 
دارد تا براي اظهار وجود خود دست 
به خشونت زند و موضع خود را كليت 
بخشد، ولي دانشجوي كنوني به سبب 

 دانشجو خودبنيادي نام خود، صرفاً
او اين . ز ديگراست و نه هيچ چي

شكاف را به بيرون از خود انتقال داده 
ع آن در تنهايي منجمد و و به تب

  .روح جايگاه خويش گرفتار است بي
نيازي  ايم كه بي آيا بسيار نشنيده

دانشجو از مشاركت در بازي سرمايه، 
فراغت نسبي او، همان  و و آزادي

چيزي است كه وي را بالقوه عنصري 
سازد؟ پس با اين  ي مپرشور و انقالبي

اوصاف امروزه بايد تفسيري واژگون از 
نيازي  و ارائه دهيم، يعني بيدانشج

دانشجو از مشاركت در بازي سرمايه، 
و آزادي و فراغت نسبي او، همان 

چيزي است كه او را عنصري گنديده  
  .سازد  مي اختهو مهوع و مطلقاً

زدايي  از قضا بايد رد چنين سوژه
.  اصالحات دنبال كردهرا از آغاز دور

 و "جوان"اي كه ستايش از  دوره
 در  در اوج خود بود و دقيقاً"دانشجو"

در . زدايي قرار داشت مسير اين سوژه
 با "جوان"اين خصوص موقعيت 

جواني .  قرابت نزديكي دارد"دانشجو"
كه در آن دوره قصد داشت صدايش را 
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اش به استماع  شده از موقعيت سركوب
 هبار در دور  ايناقاًبرساند، اتف

 با توسري مواجه اصالحات، مستقيماً
 گفتار حاكم او هرويكرد رواداران. نشد

تر خفه  منحرفرا به طرزي بس بسيار 
 با كرد، يعني با ستايش از او و اساساً

به بيان ديگر . "جوان"اختراع نام 
رويكرد روادارانه در خصوص جوانان 
و دانشجويان، به جاي حذف و طرد 

  نامگذارياي معترض، آن را اساساًصد
ن تحت اكند، يعني استيضاح معترض مي

نامي كه ايشان را از واقعيت يكسره 
كند، طوري كه خود را تحت   ميجدا

به طور  "جوان" يا "دانشجو"عنوان 
هايي مثل  برنامه. (مستقل بازشناسند

نيمرخ يا نشرياتي از قبيل چلچراغ به 
 آوريد، يادبه  را "صداي جوانان" همثاب

هاي  گويي ادبيات پرت و پال،  مزخرف
وقفه و ابتذال مضحك آنها همه  بي

حاكي از تالشي مذبوحانه براي انباشتن 
 از معنا است، "جوان"جايگاه تهي 

  .)كنند  ميجايگاهي كه آن را نمايندگي
ها و  اما در مورد تجمع

هايي كه گاه و بيگاه در فالن  تخطي

توان گفت؟  ي مدهد چه  ميدانشگاه رخ
اي  يافته هاي سازمان يعني در مورد گروه

 كنند؟ مثالً  ميها فعاليت كه در دانشگاه
 چپ دانشجويي هيافت هاي سازمان گروه

مثل دانشجوياني كه در مراسم روز 
دانشجو در سال گذشته با دستگيري 
مواجه شدند؟ يا تجمع روزدانشجوي 

  همين امسال در دانشگاه تهران؟
 وضعيت جوان و اگر بخواهيم

دانشجو را در چارچوب اصطالحات 
بندي كنيم، بايد  روانكاوي صورت

بگوييم در اين خصوص گذار از 
تير به  18دانشجو و جوان ناراضي 

 حال حاضر، "فعال"دانشجو و جوان 
گذار از هيستري به انحراف 

(perversion)طور كه  همان.  است
كند برخالف   مي اشارهژيژك مرتباً

يج، اين هيستري است كه تصور را
اي براندازنده است و نه  سويهواجد 
 هيستريك هنوز در هسوژ. 2انحراف
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ديگري "اضطراب اين پرسش است كه 
ترتيب   و بدين"خواهد؟  مياز من چه

نمايانگر عدم انسجام ديگري بزرگ 
است ولي منحرف، 

 از گويي دقيقاً
 ديگري آگاه هخواست

است و آن را به 
رد آو  ميفعليت در

 لكان، هبه گفت(
perversion 

چيزي جز يك 
père-version 

] نسخه يا روايت پدر[
به طور جزئي تجسم اين ). نيست

گذار  دانشگاه، هانحراف در حوز
 از سوي بار به عمل خشونت

و البته (دانشجويان چپ حزبي است 
نظر از ماهيت مفتضح  ها همه صرف اين

هايي به طور  و ارتجاعي چنين تشكل
  ). ستكلي ا

از اين گذشته حتي موقعيت 
دانشجويان و جوانان هيستريك نيز در 

برد؛ يعني  حال حاضر راه به جايي نمي
اند و با  دانشجوياني كه سردرگم مانده

. اند معنايي جايگاه خود مواجه بي
 هاينجاست كه با سازشكاري سوژ

شويم، يعني آن   ميهيستريك مواجه
 هسازشكاري كه سوژ

ز تبديل شدن هيستريك را ا
. دارد مي  كنش بازهبه سوژ

 هيستريك هنوز هسوژ
اي از  حاضر نيست آن پاره

 خود را كه ديگري را كامل
بله، او . كند قرباني كند مي
معنايي مهلك نام خود را  بي

كند، اما هنوز   مياحساس
حاضر نيست اين فقدان 
معنا را تا فرجام منطقي آن دنبال كند؛ 

عيت سياسي گره تا نام خود را با واق
 اين سازشكاري دانشجوي نهايتاً. بزند

 به يكشود،   ميهيستريك موجب
  . ضامن معنا متوسل شود

بگذاريد اين بحث را بيشتر باز 
كنيم؛ با فروبستگي دانشگاه و انفصال 
آن از واقعيت سياسي اجتماعي، معنا 

 زيرا ارجاعات مفهوم .شود  ميتجزيه
اه مادي دانشگاه به واقعيت سياسي پايگ

دهد، گويي ديگر   ميخود را از دست

گذار از دانشجو و 
جوان ناراضي 

تير به دانشجو و 18
 حال "فعال"جوان 

حاضر، گذار از 
 هيستري به انحراف 

  است
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دليلي براي فعاليت و جان كندن وجود 
چنين . ندارد و عرصه تهي شده است

واقعيتي بيش از همه براي فعاالن 
ناپذير است و ايشان  دانشجويي تحمل

كند به عملگري نمادين   ميرا ناگزير
كند   ميمتوسل شوند كه معنا را تضمين

دهد كه فعل   ميانها اطمين و به سوژه
ايشان نهايتا ناديده و مهمل باقي 

ماند، طوري كه فعاالن دانشجويي  نمي
 خود ادامه "فعاليت"بتوانند همچنان به 

  .ديگري بزرگ: دهند
 تجسم توسل به ديگري بزرگ

تواند ستايش از شخصيتي عيني و  مي
و يا نفس ) رهبر(پدروار باشد 

:  تشكلبه يك "آزادانه"سرسپردگي 
ل يا حزب طي يك تعين تقابلي تشك

شود كه   ميهگلي مبدل به همان چيزي
كند   مياز پيشبرد هدف مبارزه ممانعت

در ). بلعد  ميانقالب فرزندان خود را(
تر، علت اين ممانعت،  اي سطحي ريشه

 نفس تصور يك هدف ايجابي و اساساً
خدمت ( معنا و پربودگي است هوسوس

 به حزب و تشكل، خدمت به پيشبرد
  اهداف يك انقالب

   3...).بهتر و   براي يك زندگي
                                               

بگذاريد براي روشن كردن اين مساله به  3
هاي راست  اي در رويكرد گرايش تفاوتي ريشه

طور به  گويي در نگاه اول اين. و چپ بپردازيم
رسد كه چپ و راست هر دو آرمان  نظر مي

ها   را در سر دارند، منتهي ليبرال"جهاني بهتر"
اديكال به اشكال با اين تصور كه هر تحول ر

هاي  غلتد به فعاليت توتاليتر سلطه درمي
رفرميستي روي مي آورند، و گويي چپ در 

هاي خود براي  مقابل براي محقق كردن آرمان
آميز   دست به عمل خشونت"جهاني بهتر"

هاي حزبي  چنين نگاهي در ميان گروه. زند مي
.  دانشجويي بارز است"لنينيست-ماركسيست"

اي را بازي   نقش آن سامانهحزب در اينجا
هدفي "ميكند كه فعاليت كنشگران آن براي 

 را در خود ثبت مي كند، حزب يا آرمان "واال
ايجابي انقالبي، نام تهي اين دانشجويان و 

ها  تحقق غايي اين جنبش. كند فعاالن را پر مي
به منزله هژمونيزه شدن نام خود حزب است، با 

ه هژمونيك، قرارگرفتن اين حزب در جايگا
آرماني بلندتر بايد نام تهي خود اين جايگاه را 
پر كند، و نتيجتاً خشونت آن را مشروعيت 

اين وضعيت چيزي جز توتاليتاريسم . بخشد
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در اين ميان چپ حقيقي از 
 غايتاً. كند  مي معنا احترازهوسوس

آيا هدف وسيله را "مسائلي از قبيل 
انتخاب بين بد و " ، "كند؟  ميتوجيه
توان براي دستيابي   ميچقدر" و "بدتر

 و "به آرمان به خشونت متوسل شد؟
 مطرح قيقي اساساًبراي مبارز چپ ح... 
 وجود ندارد، "جهاني بهتر". شود نمي

جهاني "بندي  هر تصور و يا صورت
 در دام ديالكتيك ميان آينده و "ديگر

 هافتد و هرگز از شر گذشت  ميگذشته
يابد؛ گذشته همواره  خود خالصي نمي

 احساس گناه و حسرت  هياتدر 
هدف مبارز خاتمه دادن . بازمي گردد

بنا نيست يك . ستبه اين گذشته ا
آرمان ايجابي، خشونت اين مبارز را 

اي  توجيه كند زيرا خشونت او نفي
 بنا باشد تعين انتزاعي نيست كه بعداً

 اين تجسدآيد   مييابد؛ آنچه در پي

                                               

نيست، فرجام منطقي كه اين دانشجويان طي 
ها در مورد آنها  كنند، و از قضا بايد با ليبرال مي
  .راي بود هم

زندگي و جهاني ديگر . خشونت است
 محصول فرعي تجسد اين صرفاً

  4.خشونت خواهد بود
به همين ترتيب در خصوص 

ع اصلي خود نام دانشجو، مان
 است، بازيابي راديكاليسم "دانشجو"

موقعيت دانشجو با برقراري اتصال 
كوتاه ميان دانشگاه و واقعيت سياسي 

هاي  يابي سوژه ميسر است، تشكل
راديكال نه براي معنايابي بلكه تصديق 

  .ماهيت جمعي كنش است
طور  عالوه بر اين اوصاف، اين

رسد كه تعين انعكاسي   ميبه نظر
(reflexive determination) 

فصال او از موقعيت دانشجو، يعني ان
 خود دانشگاه  هيات، در"بيرون"

دانشگاه به پادگان : شود  ميپديدار
  شورش و در.گردد  ميبدل

هاي روز دانشجو در حد  شكستن
مناسكي يك روزه در سال است كه 

                                               

 نوشته  Parallax Viewنگاه كنيد به   4
  385 تا 380 صفحات اسالوي ژيژك،
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 روزهاي سال هفشار و محدوديت بقي
تخطي بخشد و از يك   ميرا تداوم

طور كه درها  همان. رود ذاتي فراتر نمي
شوند، اما شورش   ميهزاربار شكسته

شود؛ كشيده شدن  به خيابان كشيده نمي
شورش دانشجو به خيابان، به مفهوم 

اي است كه   بستههدرهم شكستن داير
دانشجو را محصور كرده؛ به مفهوم 
درهم شكستن تعين انعكاسي موضع 

از )  پادگانهدانشگاه به مثاب(دانشجو 
 .خالل راديكاليزه كردن موضع او است

•  
  

  
  
  
  
  
  

  استحاله 
  در روند انقالب

 جوزف از چشم غربي دانشجو در
  كنراد

  امير احمدي آريان
  

 ةدر هر انقالب، دو نوع سوژ
نوع نخست، . انقالبي وجود دارد

اند، مبارزاني  نيروهاي متخصص سياسي
بي شان به نيت انقال كه از آغاز، فعاليت

فراگير و سرنگوني نظام موجود بوده 
ها مبارزان سياسي  اين. است
اند، كساني هستند كه وقت و  اي حرفه
شان را به پاي انقالب  زندگي

روز در حال فكر  ها شبانه آن. گذارند مي
هاي  اند، براي تاكتيك كردن به انقالب
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هاي سياسي  مبارزه و استراتژي
 كنند، تمام فكر و ريزي مي برنامه

شان با دولت و   مبارزهةذكرشان نحو
مبارزان . پليس عصر خود است

 ةاي انقالبي در اين راه هزين حرفه
آنان خطر زندان و . پردازند بسياري مي

شود كه  خرند، مي شكنجه را به جان مي
شان  ها از زن و بچه و خانواده مدت

اي از  مانند و هيچ لحظه دور مي
عادي شان شبيه به زندگي مردم  زندگي
مبارزان انقالبي معناي آسايش . نيست

فهمند، فقط در  و آرامش را نمي
اند كه اميدي به انقالبي  صورتي زنده

به اين . در پيش رو وجود داشته باشد
دهد،  ترتيب، زماني كه انقالبي رخ مي
شان  انقالبيون واقعي، كساني كه زندگي
اند،  را به پاي تحقق انقالب گذاشته

گير و بيشتر از   غافلكمتر از ديگران
در صورت . شوند ديگران خوشحال مي
شان  ها و تفكرات وقوع انقالب برنامه

ثمر داده است، از شكنجه و زندان 
اند،  هايشان نتيجه گرفته  و عذاب رفتن

و دوري از خانه و خانواده براي ايشان 
انقالبيوني را كه در . عبث نبوده است

توان  ياند م زمان حياتشان شاهد انقالب
تاريخ ترين مردم  خوشبختبه نوعي 

هايي كه در  دانست، از معدود انسان
ها و  مانزندگي فردي شاهد تحقق آر

 دسته از اين. اند روياهاشان بوده
اي  شده هاي شناخته انقالبيون چهره
ها به كرات به  ها و فيلم هستند، در رمان

شوند،  عنوان شخصيت مثبت ظاهر مي
پرداخته شده كه ها  قدر به آن و آن

  .اند تقريباً شبيه به تيپ شده
 انقالبي ةاما نوع ديگري از سوژ

اش را   اصليةوجود دارد كه نمايند
 كمتر اي كه دانشجو بايد دانست، سوژه

دانشجويان مبارز . شود به او توجه مي
سياسي و فعال انقالبي به معناي 

اش نيستند، هر چند آن  اي حرفه
 سرشان به ز دانشجويان كهگروهي ا

هايي  رزد، حتماً چنين دغدغهشان بيا تن
همين است كه در جريان . دارند

انقالب دانشجويان بيش از هر گروه 
توانند در معرض  ديگري از مردم مي

سيل هولناك و فراگير انقالب قرار 
هاي انقالبي  گيرند و تبديل به سوژه 
سوژه شدن ناگهاني دانشجويان . شوند 
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، از مواردي است كه  انقالبفرآينددر 
كمتر در ادبيات و سينما به آن پرداخته 

قرار گرفتن ناگهاني . شده است
شخصيت در چنين شرايطي، توان 

پردازي  نظيري براي شخصيت  بيةبالقو
گويي در اختيار نويسنده  و داستان

 كه در صورت پرداخت دقيق گذارد مي
اي بزرگ،  و استادانه به دست نويسنده

از «. ن خلق خواهد شدشاهكاري از آ
  . چنين كتابي است» چشم غربي

حكايت رمان عالي جوزف كنراد 
دانشجويي است كه ناخواسته در 

گيرد و  معرض سيل انقالب قرار مي
. شود  سياسي ميةتبديل به سوژ

دانشجو رازوموف، كه امروزه به صف 
هاي محبوب و مشهور تاريخ  شخصيت

اي  ادبيات پيوسته است، جوان ساده
ش را براي زندگي ا او تصميم. ستا

خواهد تمام وقت و  گرفته، مي
اش را صرف درس خواندن و  انرژي

ارتقاء علمي و پيشرفت در مراتب 
رازوموف زندگي . دانشگاهي كند

سختي را پشت سر گذاشته و به 
زحمت توانسته خود را به دانشگاه 

برساند، و به همين دليل برايش بسيار 
اش را حفظ  عليمهم است كه جايگاه ف

اما تصادف همه چيز را در زندگي . كند
شبي، جواني به نام . ريزد او به هم مي

هاي  كالسي كي از هم يههالدن، ك
دانشگاه است، سرزده وارد اتاق او 

شود و رازوموف را وارد ماجراي  مي
رازوموف . كند  ترور وزير ميهتوطئ

هرچند ابتدا به خواهش دوستش گردن 
رود   پايين شهر ميةيخاننهد و به م مي

تا سورچي را پيدا كند، اما در نهايت 
دهد، و به اين ترتيب  هالدن را لو مي

تبديل به ستون پنجم حكومت در بين 
انقالبيون خارج از . شود انقالبيون مي
دانند كه او كسي است كه  كشور نمي

هالدن را لو داده، بسيار برايش عزت و 
كه در فصل  شوند تا اين احترام قائل مي

 رمان، رازوموف در ةدهند پاياني تكان
برابر جمع انقالبيون به گناه خود 

كند و مجازاتش را به جان  اعتراف مي
  .خرد مي

اي است  ، نمونه»از چشم غربي«
درخشان از تسلط نويسنده بر 

دانشجو رازوموف . پردازي شخصيت
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اي است، از آن  شخصيت بسيار پيچيده
ان در برابر سيل ها كه ناگه دسته انسان

گيرند و با هزار و يك  انقالب قرار مي
. شوند رو مي تناقض و پرسش روبه

رازوموف چندين برابر نيكيتا و ديگر 
شان را وقف  انقالبيوني كه زندگي

كشد،  اند زجر مي انقالب كرده
بالتكليف در ميان حكومتيان و 
انقالبيون در رفت و آمد است، و در 

ست كه منجر نهايت همين دوگانگي ا
شود او دست به خودويرانگري  مي
 اين شخصيت ةكنراد روند استحال. بزند

از «. پيچيده را استادانه خلق كرده است
هاي مدام  رمان استحاله» چشم غربي

انسان است، و مانيفست داستانش را 
: كند كنراد از زبان هالدن چنين نقل مي

المثل آدمي براي گردش از اتاق  في«
به ظاهر هيچ چيز . رود ميخود بيرون 

و با اين همه، . تر از آن نيست اهميت بي
. كننده باشد ممكن است اين عمل تعيين

مست  گردد ـ شايد جانوري سياه بازمي
ديده باشد، توجهي خاص به برف بر 

بيني كه ديگر  زمين كرده باشد ـ و مي
  • ».همان آدم نيست
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  "نما"دانشجو
  همان دانشجوست
  چي ورهنادر فت

  
بر  اي كه مالل سياسي در زمانه
هاي زيستي سايه افكنده،  تمامي ساحت

چيزي "سخن گفتن و ارجاع دادن به 
آنجا "كم   يا دست"كه نيست

 "ماتم"هايي از تبديل  نشانه ،"نيست
 :كند  مي را در خود حمل"ماخوليا"به 

   .به فيگور دانشجو... اشاره به دانشجو
ايي، ارجاع ماخولي اين جنس از

 نيست، "فقدان"از قضا بر آمده از يك 
 "حفره" حادث بر يك بلكه اساساً

اي كه حاكميت در   حفره.است
برساختن آن نقش اصلي را ايفا كرده 

بسته  هم با در نظر داشتن هم  آن. است
جنبش "يعني ، اين فيگور در سياست

به بيان ديگر، اين حفره  1."دانشجويي
 است كه منطق جاييدر همان 

حذف  قاعده  بر اساس نوعيحاكميت 
 تا دال است تالش  مدام در ،ادغامي

 و   تهي شود"معترضـ  يـ دانشجو"
نين تالشي از سوي منطق حاكم تنها چ

خود نهفته در پارادوكس طريق از 
  .  ممكن است"حاكميت"

  كنــد؟  مــيحاكميــت دقيقــا چــه
ــردن   ــا اســتثناء ك ــدا ب حاكميــت در ابت

 ديگــري"  از"معتــرض ـــ يـ دانــشجو"
آنها را از دايره قانون حذف و       ،  "بزرگ

ــال  ــين حـــ ــام در آندر عـــ   ادغـــ
مـوريس   بـه بيـان    ي كه فرآيند .كند مي

بخوانيــد  [تــالش جامعــه"بــه  بالنــشو
 " براي حـبس كـردن بيـرون       ]حاكميت
ــيمنتهــي ــات حاكميــت  2.شــود  م ادبي

 بــراي چنــين سياســي در ايــران دقيقــاً
 كـه   "نمـا "تالشي دست به خلـق واژه       

رود،   مـي  ره به شكل پسوند به كار     هموا
  .زده است
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 آميزي كه پس هاي تهديد بيانيه به
اي ه  از سوي ارگان" تير18"از فاجعه 

. توجه كنيد اند قانوني صادر شده/امنيتي
هر جا كه معترضان يا همان 

هاي  ، از مرز كنش"يانـ دانشجو"
اي كه حاكميت آنها را در  اعتراضي

ارچوب امتداد فعاليت سياسي در چ
فراتر رفته بودند از  ،دانسته مجاز قانون

 براي خطاب كردن آنان "نما"پسوند 
   .استفاده شده است

در روزهايي كه براي آخرين بار 
  و اتفاقاً"خيابان"سياست راديكال در 

در روشنايي روز ديده شد، حاكميت 
به وضوح در موقعيت استيصال و 

 ناچار شد تا چند گام را "تصميمي بي"
اي پيشگيري از تحوالت بيشتر عقب بر

 درست در "ناچار بودن"بنشيند و اين 
  قرار"تصميم بودن  بي"امتداد همان 

، 78دانشجويان معترض در سال .داشت
دادند كه اكنون باور  مي شعارهايي سر

آنكه روزگاري نه چندان دور، چنان 
واژگاني در آخرين تصاوير سياست در 
خيابان جسميت يافته، بسيار دشوار 

رو هم بود كه  از همين. نمايد مي

مرزهاي اعتراض شكل جديدي به 
  . خود گرفت

حاكميت اما به سرعت از 
در نگاه او . تصميمي خارج شد بي
كه پس از وقوع هيچ اشكالي نداشت "

زدگان بيش از حد مجاز  فاجعه، مصيبت
د كه هايي بزنن ناراحت باشند و حرف

در شرايط عادي جرم محسوب 
  3."شود، اما اكنون جرم نيست مي

ايده اشميت،  در اينجا عطف به
 دست به حاكميت مجدداًپارادوكس 

بر اساس . جا كردن مرز قانون زد جابه
كان منطق حاكم و ام ،اين پارادوكس
اش از درون به بيرون  حركت مدام

 سلسله مراتبي را  و برعكس،قانون
 كند كه  مياعتراضي خلق براي كنش

گونه  تواند به شقه كردن دو مي
راض اعت :معترضان منتهي شود از
ها و اعتراض "دانشجو"
  .ها"نما دانشجو"

 فقط ي معترضـ  دانشجويعني 
فاجعه كوي محكوم "دهد كه   ميشعار

كه از  - نما دانشجو، اما "!دبايد گرد
 - نگاه حاكميت بايد استثناء شود
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فاجعه كوي " گويد  ميعالوه بر آنكه
 شعارهايي چون ، "!محكوم بايد گردد

مرگ بر " ، "مرگ بر مسببان كوي"
 نيز سر...  و "مزدوران حكومت

هاي  هاي ساختمان دهد، شيشه مي
شكند، به توصيه   ميدولتي را هم
ب براي باقي ماندن طل احزاب اصالح

در محوطه داخلي 
دانشگاه هم اعتناء 

   ... كند و  نمي
 موقعيت دراينجا،

نما، موقعيت  دانشجو
اي برآمده از دل  سوژه

 حال آنكه .رخداد است
اند تو  ميحاكميت زماني

ها "نماـ دانشجو"دست به استثناء كردن 
 بزند كه در گام "يانـ دانشجو"از 
را كتمان واقعيت وقوع رخداد  اول،

 منكر اين يعني اساساً. كرده باشد
حقيقت شده باشد كه در عرصه 
نمادين، و البته خارج از دايره توان 

اي سياسي وجود دارد  اش، پيكره كنترل
 نوعي "ديگري"كه وجه تمايز آن با 

 در قالب اعتراض  است كه بعضاًمازاد

، ديگر اين مازادي كه. يابد  ميبروز
 ونان ابژهاوست كه حاكميت را چ

نگرد و منطق حاكميت در نگاه  مي
 اش، نابودي خود را مشهود خيره
  4.يابد مي

گر   دراينجا توصيف"نما"پسوند 
در واقع اين پسوند  .وضعيت است

 همان حركت مدام  بيانگر
حاكم به درون و برون 

حاكم با اعالم  .قانون است
- "وضعيت استثنائي"
ده عقا اكنون ديگر به كه

كوشد تا   مي- بدل گشته
يعني  -آن عنصر مزيد 

 را -ها "مانـ دانشجو"همان 
   .خارج از وضعيت قرار دهد
 كنش امتداد از سوي ديگر اما،

  را باز"سياست حقيقت"حاكم، دست 
 از مسير همان گذارد تا دقيقاً مي

ماخوليايي كه در ابتداي نوشتار به آن 
 آنچه را كه ناديده گرفته" اشاره شد،

بيني   ميوقتي":زنمايي كند با"شود مي
جنبش جايي هست وانمود كن كه آنجا 

" دانشجوسوژه"

هماني است كه 
را  آنوضعيت 

 "دانشجونما"
 نامد مي
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نيست و و وقتي آنجا نيست وانمود 
  5. "كن كه هست

سوژه سياسي " در اين وضعيت 
هايي را كه با  يعني همان سوژه -

توان   مي اند  متمايز شده"نما"پسوند 
 حاكميت .بر منطق حاكم تحميل كرد

اى كردن خأل محتوكوشد براي پر  مي
، آن را "ي معترضـ دانشجو"اجتماعى 
فرم (گذاري به فرم خودش  با پسوند
هاي  كه اميد] مطيعي[جوانان " :دلخواه

 .معطوف كند )"اند آينده اين سرزمين
حال آنكه رسالت سياست حقيقت، 
برمال كردن همين 

 با استفاده "شده انكار" هاي سوژه
. ازهمان منطق وضعيت استثنائي است

 "سوژه دانشجو" كه اتفاقاًمعنا  بدين
را  آنهماني است كه وضعيت 

  .نامد  مي"دانشجونما"
در همين جاست كه دال تهي 

 واجد مازادي "ي معترضـ دانشجو"
در اين روايت، . شود  ميسياسي

دانشجو فاقد آن برچسب خوش نقش 
اميد آينده اين مرز و "و نگار رسمي 

اي است كه هر  او سوژه.  است"بوم

اش از سوي منطق   برسازندهچند عنصر
تواند حتي   ميشود، اما  ميحاكم انكار

 "دانشجو" به شكلي تكين بازنماياننده 
درست به همين دليل كه . باشد

   . است"نماـ دانشجو"
از اين حيث چسباندن پسوند 

 از سوي حاكميت به "نما"استثناء ساز 
شود و آنچه را كه   ميضد خود بدل

مي آن حاكميت در پي حذف ادغا
 كه ،است، به مثابه عنصري مزيد

  بدل،"داند با او چه كند نمي"وضعيت 
  .سازد مي

 اعتراضي كه از گويي هر قسم
،  سامان يابدها"نماـ دانشجو"سوي 

حكم صدايي را دارد كه اگرچه در 
مالل جاري وضعيت موجود و در 
فضايي بينابيني تنها در حد تهديدي 

ه آن دهند قابل مهار است، اما بشارت
 ماي ست كه صدا سرانجا "لحظه"

  • .صاحبش را بازيابد
  :پي نوشت 
در اينجا منظور از سياست  -1

 كه رابطه  استاي آستانههمان 
در آن ميان موجود زنده و زبان 
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   .شود مي عيينت
قانون و  مقالهك به .ن -2

قدرت حاكم و حيات  :خشونت
 ترجمه ،جورجو آگامبن، برهنه

، د مهرگانمراد فرهادپور و امي
 نشر فرهنگ ،)2(كتاب رخداد 

 صبا
ادبيات رايج مقامات در آن  -3

 .روزها چنين بود
هاى الكانى  ايدهمقاله ك به .ن -4

اسالووي ، در چند فيلم هيچكاك
 ، ترجمه مازيار اسالمي،ژيژك

 22شمارهارغنون فصلنامه 
 ، جنبشمقاله بنگريد به -5

 ترجمه صالح ،جورجو آگامبن
 خدادسايت ر، نجفي

  

  
  
  
  
  
  

  سخنراني
  انشگاهد در 

   مراد فرهادپور
  

 1357 آخر بهمن ماه سال  هفتة
بار در دانشگاه  بود كه من براي نخستين

در آن زمان هر . تهران سخنراني كردم
توانست با رفتن روي يك  كسي مي

 سانتي براي هر تعدادي كه 30سكوي 
شدند، سخنراني كند  دورش جمع مي

 انسان، شهروند، يا عنوان هم به ــ آن
اي سياسي كه صرفاً افكارش را  سوژه

با صداي بلند براي شماري از 
كرد، هرچند  هاي ديگر بيان مي سوژه

اش عمالً معطوف به همگان يا  خطاب
در . كنند بود كه فكر مي» مردمي«همان 
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آن زمان نه نيازي به بلندگو و تريبون و 
بود و نه نشاني ...  مجوز و حراست و

هاي  ساتيد فاضل و شخصيتاز ا
زدن  برجسته و شعارهاي قالبي يا كف

درواقع وضع چنان بود كه . و تكبير
كه » شرايط آرمانيِ گفتار«گويي 

هابرماس آن را صرفاً اصلي تنظيمي 
. داند، عمالً و عيناً تحقق يافته بود مي

عدالت، برابري، دوستي، آزادي، تفكر، 
قدر موجود، همگاني،  و سياست همان

هوا؛  يكدست، و بديهي بودند كه خود 
اش جزئي از  همان هوايي كه ارتعاش

فرآيند ماترياليستيِ تغيير جهان و 
  . ساختن تاريخ بود

بعدها اين فضاي همگن سياسي 
ها وجود داشتند  كه در متن آن تفاوت

شدند، تجزيه  اهميت شمرده مي اما بي
مذهبي و غيرمذهبي، روشنفكر و : شد

 و شنونده، و درنهايت عامي، سخنران
 قدرت و مخالفان  صاحبان رسميِ

غيررسمي، مركز و حاشيه، حاكم و 
اينك فقط سخنرانان و رهبران . محكوم
هاي مختلف صرفاً براي اعضا و  گروه

در . زدند هواداران خود حرف مي

 اين وضع نيز پايان 59تابستان سال 
لطف  ها به شدن دانشگاه با بسته. يافت

، سخنراني در »نگيانقالب فره«
كم در روزهاي  دانشگاه نيز، دست

عادي هفته و براي مردمان عادي، 
حاكميت اغراض و . ناممكن گشت

 اهداف اجتماعي بر وسايل بدون هدف
سياسي، ساختن قدرت و منفعت بر 
كنش خالق، و ضرورت و نياز بر 

  .تفكر آزاد، بار ديگر برپا گشت/كنش
سخنراني بعدي من در دانشگاه 

البته . حدوداً بيست سال بعد رخ داد
فلسفه و «ها  اين بار موضوع سخنراني

اصطالح  بود و فاعل آنها نيز به» نظريه
در اين دوره، . »فيلسوف وطني«

فعاليتي «سخنراني در دانشگاه به 
بدل گشت؛ اما حقيقت آن » فرهنگي

  است كه حتي در آن زمان نيز هستة
اين كنش » امر واقعيِ«اصلي يا 

كم براي من، چيزي جز  رهنگي، دستف
اكنون سخنران . سياست نبود

توانست هر مفهوم و مضمون  مي
فلسفي، حتي آن عبارت مشهور نيچه، 
را بر زبان آرد ــ هرچه باشد همة اين 
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جامعة منحط «ها فقط مربوط به  ف حر
 مستقيم   اما اشارة بود ــ» و مادي غربي

به مسايل سياسي و حكومتي و 
هم از سوي يك روشنفكر  ، آن»ارزشي«

كامالً غيرخودي و كامالً دگرانديش، 
شك تحليل  بي. كامالً ممنوع بود

ها، چه  شناختيِ اين سخنراني جامعه
لحاظ محتواي آنها كه از اصل  به

» ز گهواره تا گور دانش بجوي«باستانيِ 
لحاظ فرم  گرفت و چه به نشأت مي

گويندة فعال و ( آنها  مراتبي سلسله
، )شنوندة منفعل و مرعوب/تبدمس
. تواند نكات جالبي را روشن سازد مي

اما بررسي و نقد نقش سياسيِ آنها 
بدون تحليل مفصل رخداد دوم خرداد 
و همة فراز و فرودها و تناقضات و 

وجه  هيچ بارش، به هاي رقت شكست
  .ممكن نيست
رو من به شرح چند نكتة  ازاين

م دان نمي. كنم بسنده مي» فرهنگي«
واسطة اين  اصوالً چند نفر به

اصطالح اهل مطالعه يا،  ها به سخنراني
تر از آن، اهل فكركردن شدند؛ ولي  مهم

زنم اگر هم اين امر در مورد  حدس مي

چند نفري صادق باشد، باز هم دليل 
اش همان هسته يا شوروشوق  اصلي

. سياسيِ نهفته در بطن آنها بوده است
ساميِ هرحال، ازلحاظ معرفي ا به

باالبردن «متفكران يا مكاتب نظري و 
، نقشِ اين »سطح معلومات عمومي

ها احتماالً خيلي كمتر از انبوه  سخنراني
ايِ منتشرشده  ترجمهـ  هاي تأليفي كتاب

در همين دوره نبوده است، منتهي اين 
اي بسيار كمتر  نقش مسلماً با هزينه

و تواضعي اجباراً ) براي دانشجويان(
تحقق يافته ) اي سخنرانبر(بيشتر 
  .است

ام، با توجه به  اي كه مايل اما نكته
ام، بدان اشاره كنم،  تجربة شخصي

كه (هاست  ناهمگنيِ تأثير اين سخنراني
ويژه با توجه به ساختار و جوهر  به

مراتبي و سراپا آميخته به تفاوت  سلسله
اي  و تكثر و تضاد اجتماعيِ آنها نتيجه

انفعال و سكوت ). كامالً طبيعي است
اكثر مخاطبان، همراه با مغشوش و 

ها و  ربط بودنِ اكثر پرسش معنا و بي بي
اظهارنظرها، خود مؤيد اين واقعيت 

لحاظ  ها حتي به است كه اين سخنراني
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فرهنگي و فلسفي هم چندان » توسعة«
با اين حال، نبايد . مفيد و كارا نبودند

اين حقيقت را از ياد برد كه شمار 
احتماالً بسي بيشتر » ندگان حقيقيشنو«

نظر  از آناني بوده است كه در ظاهر به
ها و  رسيد، زيرا بيشتر پرسش مي

قصد خودنمايي و   به اظهارنظرها صرفاً
شدند، و همين  اظهار فضل مطرح مي

ماندنِ  امر دليل خوبي بود براي ساكت
بسياري از مخاطباني كه 

عنوان  توانستند به مي
ق، همراه مخالف يا مواف

با سخنران در فرآيند 
. تفكر مشاركت جويند

اين را نيز اضافه كنم (
سوادي و بالهت  كه بي
انديشيِ برخي از  و جزم
اي از  كنندگان كه غالباً هيچ بهره پرسش

خجالت و وقار نداشتند، خود من و 
كرد  باقي حاضران را شديداً شرمنده مي

راستي  كردنِ ديگران به ــ و شرمنده
» جنايات اخالقي«از بدترين يكي 
  ).است

ترين نتيجة اين امر براي  مهم
خود من تشخيص اين واقعيت بود كه 

» جمع حاضران«مخاطب حقيقي نه 
اند؛ و  بلكه شمار اندكي از شنوندگان

لحاظ نظري  مسألة اصلي نه فقط به
لحاظ سياسي،  تر از آن، به بلكه، مهم

آشنايي و حفظ و بسط ارتباط با همين 
البته در چند . همراهان حقيقي است

ها در  سال اخير شمار سخنراني
مثابه  ها به دانشگاه
هاي فرهنگي  فعاليت

بسيار كم شده ) سياسي(
و مضمون آنها نيز غالباً 

تمامي فرهنگي و  به
معنوي و هنري است 

تعجبي ندارد كه اكثر (
ها امروزه  دانشگاه

خواهان برگزاري سخنراني دربارة 
در ). اند  و هنر و عرفان شدهزيباشناسي

آوردن به محافل  چنين وضعيتي، روي
تر واكنشي طبيعي  تر و منسجم كوچك

نمايد، محافلي كه در آنها هنوز  مي
اي از برابري و دوستي و  توان سايه مي

را » شرايط آرماني«تفكر و سياست در 

سخنراني در 
هنوز هم دانشگاه 

تفكر /براي كنش
راديكال راهبردي 

 ضروري است
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اما اين راهبرد همواره در خطر . يافت
زيادبردن گرايي و ا درغلطيدن به نخبه

همان شرايط آرماني است كه 
. گرايي مشخصة اصليِ آن است كلي
سبب، برگزاري سخنراني در  بدين

المقدور درباب مسائلي  حتي(دانشگاه 
غير از زيباشناسي و معنويت و 

هنوز هم براي ) هرمنوتيك ديني
تفكر راديكال راهبردي ضروري /كنش

هم نه فقط براي پرهيز از  است ــ آن
منظور  گرايي، بلكه به خطر نخبه

سوادي، بالهت،  ايستادگي دربرابر بي
هاي آن  روي، و ابتذالي كه نشانه پس

اينك در همگان، ازجمله دانشجويان، 
  . كامالً مشهود است

ام  پس از پايان نخستين سخنراني
 در دانشگاه 57ماه سال   در آخر بهمن

تهران كه حدوداً بيست دقيقه طول 
وندگان كه در يكي كشيد، ده نفر از شن

هاي حاشية تهران كار  از كارخانه
كردند، از من خواستند تا در  مي

كارخانة ايشان براي جمعِ كارگران 
اين سخنراني هنوز هم . سخنراني كنم

 • .ادامه دارد

  
  
  
  
  
  

  هجده
  راد اميرهوشنگ افتخاري

  )ا(
وقتي مناسبات مفهوم و مصداق، 

ها و  بدل به مناسبات عدم تفاوت
امحاي (شود  اعتنايي مي رانجام بيس

، به عبارتي )تنشِ مفهوم و مصداق
 اثر جايگاه دال و مدلول ها، خنثي و بي

شود، اين زمان است كه دانش و  مي
 حقيقت، تمايز خود را از دست

  . هماني دانش و حقيقت اين: دهند مي
)2(  

مناسبات مفهوم دانشجو با 
مصداق آن، بدل به امري خنثي شده 

 آنچه به واقع وجود دارد اين .است
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 است كه درباره دانشجو همه چيز گفته
  . شود جز واقعيت مي

)3(  
اكنون دانشجو به هر : واقعيت

. چيزي متصل است جز به حقيقت
آنچه رخ داده است، گسست او از 

  . حقيقت است
)4(  

حاكم  اكنون دانشجو، شيوه توليد
كند؛ به جاي اينكه   ميرا نمايندگي

  .  نمايندگيِ او را كندليدشيوة تو
)5(  

دانشجو، به واقع، همواره حاملِ 
اين تنش ذاتيِ دوره . تنش بوده است
اكنون اين تنش، به . مدرن بوده است

خاطر امحاي تنشِ بين مفهومي كه 
كند، و   ميحقيقتي را با خود حمل

مصداق آن، بدل به مناسكي شده است 
كه هر ساله بايد در ويترينِ عباراتي 

دانشجو فاقد منفعت شخصي «ظيرِ ن
، »گراست دانشجو آرمان«، »است

وعباراتي » دانشجو بايد اعتراض كند«
حال . كند از اين دست، خودنمايي مي

 حقيقت كلي گسست او از مسالهآن كه 
  . است

)6(  
سرمايه انحصاري، قدرت 

ها و انواع و اقسام  انحصاري، وام
 هاي هاي بانكي همراه با پاداش سپرده

معنوي، تلفيقِ بانك و سرماية صنعتي 
با ) به ويژه صنعت نفت و خودرو(

ا تحت يك شيوة سرماية مالي، تنه
ايدئولوژيِ : اند تبيينتوليد موجود قابل 

شيوة توليد حاكم، منبعث . گري داللي
دالليِ اقتصادي : از اين ايدئولوژي است

  . و فرهنگي، دالليِ ايدئولوژي
)7(  

توان  ا نميتنها خود تخريب ر
ست كه  تخريب كرد، و اين همان جايي

زيرا او باركشِ . دانشجو نيست
منافع او با منافع كارِ . تگري اس داللي

خريد و : گره خورده استداللي 
فروش سواالت امتحان، خريد نمره، 

چه به صورت ترجمه، (نويسي  نامه پايان
اصطالح  كاريِ به ، كپي )چه تاليف

هاي  گريِ جزوهتحقيقات درسي، سودا
دالليِ . الحلقومي فودي و راحت فست



 XXXVIII 

ها و دانشجوها همچون  جابجاييِ رشته
  . معامالت ملكي

)8(  
گري رفع و رجوع  كار داللي

. كردنِ تنش مفهوم و مصداق است
چيزي در اين ميان نياز است تا به 

  بين همه چيز بر قرار تعادلياصطالح 
گري است كه دانشجو  اين داللي. كند

  . كند  ميرا خنثي و عقيم
)9(  

حال آن كه دانشجو خود الزاما 
تنشِ درون شهر و خيابان، . تنش است

تنشِ درون خانواده، تنش درون 
سرمايه، و سرانجام تنشِ درونِ خود 

  . دانش
)10(  

 موقعيت دانشجويي، موقعيت
كسب و كار و منفعت نيست، بلكه 

يا به بيان . يتي راديكال استموقع
اما .  انقالبِ موقعيت استتر، مهم

 گري در منفعت شخصي ويژگيِ داللي
اي كه قدرت  شود، ويژگي فشرده مي

  . پذيري دارد شمول همه
  

)11(  
 و تهي كردن دانشجو ازــ

گسيختنِ او از حقيقت، منتهي به يك 
دانشجو بايد در كسبِ : شود معنا مي

معرفت و دانش بكوشد تا به جامعه 
 انبانشجو يعني، دان. خدمت كند

اين . معلومات و اطالعات است
رويكرد، تنها ناشي از سازماندهي و 

و . مهندسي كردنِ دانش است
ايدئولوژيِ حاكم مهندسيِ دانش را به 

  . كند  ميجاي حقيقت عرضه
)12(  

اما تنشِ دانشجو در خانوادة 
بورژوازيِ خوشبخت تحت عنوان 

 مبناي سبك زندگي، كه عمدتاً
ي است، به يك نحو اقتصادي آن دالل
آنچه را نبايد كرد، به : قابل محو است

همچون . گيرد  مياي مبتذل انجام شيوه
هاي هاليوودي اما بومي  نقد و نفيِ فيلم

والدين او را از سرعت . كردن آنها
سواري، بنگ و سيگار و  باالي ماشين

اما براي . دارند  ميسكس برحذر
ا خاموش كردنِ وغ وغ هاي او، همه ر

امروزه . (كنند طور نهفته تجويز ميبه 
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ليبيدو ديگر قدرت بدل شدن به امر 
سياسي را ندارد چون جذب 

تنشِ موجود ). داري شده است سرمايه
در دانشجو، نه در حكم تجليِ حقيقت 

هاي درام خانوادگي و  بلكه كشمكش
يابد؛  هاي اجتماعي پايان مي زدن نق

  .   البته موقتاً
)13(  

مانتالي، همان  اعتراضات سانتي
هرچند حاملِ (هاي انتزاعي است  نفي

باره به يكاين حد از حقيقت است كه 
كند و،   مياشياء را از روي ميز پاك

). كند  ميحتي بيشتر، ميز را واژگون
و . هاي متعين است حقيقت در نفي

 ديالكتيك آگاهيِ منسجم از عدم
  ). آدورنو( هماني است اين 

) 14(  
 رك عدمدانشجو، بدون د

هماني، دانشجويِ  هماني در اين اين 
جامعه و خانوادة ايدئاليستي است، 

اما . همان كه بورژوازي طالب آن است
  . دانشجو نفيِ متعينِ مدام است

  
  

)15(  
به كالس درس پا نگذاريد مگر 

نه با پاي قطع شدة . با پاي نفيِ متعين
اعنتايي، همچون  نفيِ ايدئاليستي يا بي

  . ر رينگ خاليزني د مشت
)16(  

زدنِ  هم آنچه دانشجو نياز دارد، بر
شيوة توليد موجود است، اما پيش از 
. آن، شناساييِ واقعيِ اين شيوه است

كافي نيست كه نظريه در پي تحققِ 
خود در قالبِ عمل باشد؛ عمل نيز بايد 

  . در پي نظر باشد
)17(  

آنچه امروزه دانشجو مشمول آن 
قير است؛ نه است، نه تنش بلكه تح

صرفاً تحقيري كه منتج از سركوبِ 
بيروني است، بلكه تحقيري كه شيوة 

بنابراين، . كند توليد به او اعمال مي
دانشجو در ميان ديگر مناسبات و 

  . اشكال زندگي، مشمولِ تحقير است
)18(  

تنها راه بازمانده، بازگرداندنِ 
. تنش به درون مفهوم دانشجو است

انهدام سازماندهيِ زيرا بدين ترتيب، 
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بوروكراسي جنسي در (زندگي روزمره 
، عدم )ها كنار ديگر بوروكراسي

گسست از حقيقت، عدم نمايندگيِ 
تمام از آن  و شيوة توليد و بريدنِ تام

  •.گردد  ميميسر

  
  
  
  
  
  
  

دربارة مانيفست  
يك جنبش 
  دانشجويي 

  بيگي علي عباس
  

توان يك جنبش  چرا نمي
اش   از مانيفستشجويي را مستقلدان
ور كرد؟ چرا جنبش دانشجويي تص

تواند  بدون داشتن يك مانيفست نمي
  كار مبارزاتي خود را جلو ببرد؟ 

در وهله نخست بايد به اين 
ك مانيفست  يهپرسش پاسخ داد ك
اي با جنبشي دارد  چيست و چه رابطه

كه اين مانيفست قرار است مانيفست 
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مشي  مانيفست يك خط. آن باشد
اي از اهداف كه   يعني مجموعهنيست،

ريزي كرد و ميزان  بايد براي آن برنامه
نزديك شدن به آن را به نحوي 

اهداف بيش از هر . گيري كرد اندازه
چيز به درد يك سازمان يا حزب 

هاي  مهخورد تا براي خود برنا مي
ت تعيين كند و بر مد ت و بلندمد كوتاه

 خود ةها براي آيند اساس آن
يك حزب سياسي به . ي كندريز برنامه

همين دليل آينده را از قبل تعيين شده 
اش براي آينده،  ريزي بيند و برنامه مي

آينده را از گشوده بودن خود تهي 
رو نوع تصميمي كه در  از اين. كند مي

جا كه  شود تا آن يك حزب گرفته مي
 آن حزب گره  به اهداف و راهكارهاي

 را  شانِ يك تصميمِ سياسي،خورد مي
  .  ندارد

  رانِ يك نظريهيك مانيفست شأ
ط آن قرار نيست كه توس. هم ندارد

حركت يك جنبش دانشجويي يا يك 
جنبش هنري تبيين شود و به كمك آن 
نوع رفتارهايي مشخص گردد كه 

جنبش مزبور در شرايط مختلف از 
  . دهد خود نشان مي

 الينفك يك ءمانيفست جز
  يك عملفرآيندجنبش است؛ و به 

توان  به سهولت نمي. ق داردسياسي تعل
اش جدا كرد يا  سياست را از مانيفست

پيوند . آن را در تقابل با آن قرار داد
يك جنبش دانشجويي با مانيفست آن 
يادآور برقراري چنين پيوندي در يكي 

يعني : هاي حقيقت است هگر از رويدي
در هنر ) 2005، زوپانچيچ. (هنر مدرن

كي  يهك آن  آن بي فستمدرن، هنر و ماني
باشند، به شكلي دروني و ذاتي به هم 

ترين  شايد فشرده. اند گره خورده
فرمولي كه بتواند اين رابطه را تصريح 

» زبان هنر«كند اين است كه مانيفست 
 ةتوان دربار  را مياي هچنين گزار. است

 يك جنبش دانشجويي نيز مانيفست
بيان كرد و گفت كه مانيفست زبانِ 

مانيفست به . است اين جنبش استسي
شناسي شانِ يك كنش را  لحاظ هستي

تر بگوييم يك كنش  دارد، يا دقيق
  . زباني
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 تكينِ ةها قسمي نقط مانيفست«
» .كنند سازند و وارد مي گفتن را برمي

به عبارت ديگر، جايگاهي را ) همان(
توان  جا مي كنند كه از آن مشخص مي

 هر هاي سياسي را مستقل از گزاره
جنبش . منفعت و هويتي بيان كرد

 خصلت خاص آن ةدانشجويي به واسط
كه مستقل از هر نوع هويت و منفعتي 

اش  تواند به مدد مانيفست است، مي
در . هاي سياسي را صادر كند گزاره

ل شخص ب اوها، سياست در قال آن
 همواره  گويد؛ و فرم بيان آن سخن مي

ما، جنبش «چيزي مانند اين است 
  » .گوييم نشجويي، سخن ميدا

عموالً اين در يك مانيفست م
اين مطالبات « :شود گزاره بيان نمي

جنبش دانشجويي است و بايد اين 
بلكه در » .ها برآورده گردد خواسته
ما به شكنجه در هر شكل آن  «:عوض

اعتراض داريم و بايد هر شكل آن 
ما آزادي  «:كه  يا اين،»ملغي گردد
خواهيم  ميخواهيم و  پوشش مي

مان را انتخاب  خودمان نوع پوشش
 پوشش ةم دربار دوةگزار» .كنيم

 از زبان دانشجويان تواند حتي مي
دان پسري اظهار شود كه پوشش چن

ا از ها موضوعيت ندارد ام براي آن
جا كه اين جنبش دانشجويي است  آن

گويد نه بخش خاصي از  كه سخن مي
 ندآي هايي كه بر زبان مي آن، خواسته

ت جزئي تواند كامالً مستقل از هوي مي
ها را به زبان  كسي باشد كه اين خواسته

  . آورد مي
ي كه در يك ي»ما«بنابراين آن 

مانيفست و يا در فريادهاي 
» اگو«آيد،  آميز به زبان مي اعتراض
ي ي»ما« نيست، بلكه  xخاصِ
بشري است و  شخصي و غير غير

اي است كه خود   فضاي تهياش جايگاه
به عبارت ديگر . د آن استآن مول

وقتي مانيفست يك جنبش به بيان در 
سازد كه  اي مي آيد خود فضاي تهي مي

آورد كه  اي سر بر مي در آن فضا سوژه
از طرف جنبش دانشجويي حرف 

اين فضاي تهي در اصل همان . زند مي
به آن ارجاع » ما«مدلولي است كه 

كند، و همان گسستي است كه  مي
شدن را مستقل از  سوژه فرآيند
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. كند هاي جزئي ممكن مي هخاص
 هنر ةطور كه زوپانچيچ دربار همان

ي  ها مانيفستگويد كه اكثر  مدرن مي
 زيادي به سمت هنر آوانگارد تا حد

 برانداختنِ مفهوم هنرمند پيش رفتند
هنرمند در مقام اگويي كه هنر را (

، يك مانيفست سياسي نيز با )سازد مي
 سياسي به جاي ةدن سوژجايگزين كر

اگويي كه از قبل موجود است يك 
  .  كند ي تازه را خلق مي»ما«

چه در يك  آن
شود، در  مانيفست بيان مي

يي »ما«اصل تاييد اين 
است كه تازه شكل گرفته 

ديگر خلق و  به بيان. است
از يكديگر » ما«تاييد اين 

  .    ناپذير است تفكيك
نبايد چنين پنداشت 

 آغاز ةنيفست خود يك نقطكه اين ما
توان با بيان چند گزاره و  است و مي
گيري يك جنبش  ها شكل اعالم آن

جا كه  از آن. دانشجويي را اعالم كرد
مانيفست يك كنش زباني است، اين 

شود  كنش زباني تنها وقتي محقق مي

 كه مخاطبي وجود داشته باشد كه قصد
(intention)» را از بيان »ما 

. انيفست بازشناسي كندهاي م گزاره
كس به تنهايي و براي  رو هيچ ازاين

. تواند يك مانيفست بنويسد خود نمي
ها همه را در  اين مخاطب كه در انقالب

گيرد با اين فرض كه كنش  بر مي
سياسي يك كنش جمعي است، سازگار 

توان گفت خطاب  بنابراين مي. است
قرار گرفتن همگان در يك مانيفست 

ي آن است شرط الزم برا
كه جنبش دانشجويي را 

اي  هيو روجنبشي سياسي  
كه بر اثر آن به راه را 
اي سياسي  هافتد روي مي

در ) 2005(بديو . بدانيم
سياست در مقام روية  ةمقال

 يك رخداد را حقيقت
ة آن جمعي داند كه ماد سي ميوقتي سيا
هنگامي كه رخداد را تنها «باشد يا 

در » .دادبتوان به كثرتي جمعي نسبت 
  هجا منظور بديو از جمعي بودنِ ماد اين

رخداد سياست يك مفهوم عددي 
گوييم رخداد از حيث  مي«. نيست

اد بديو يك رخد
را وقتي سياسي 

داند كه  مي
ة آن جمعي ماد

 باشد
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 كه جا آنست تا ي جمعي اشناخت هستي
محملِ فراخواني مجازي خطاب به 

يعني  »جمعي«. همگان واقع گردد
و اين همان » .بخش يتواسطه كل بي

چيزي است كه مانيفست يك جنبش 
  . شجويي آن را در خود دارددان

ها ذيل  اي از گزاره وقتي مجموعه
گيرند، خود   مانيفست قرار ميةكلم

. كنند شرايط تحقق خود را وضع مي
 يك ةبازشناسي و تصديق قصد گويند

مانيفست، و اين امكان كه هر كس 
تواند اين قصد را بازشناسي كند،  مي

تصديقي است بر اين نكته كه اگر اين 
فست جنبش دانشجويي است، يك ماني

ق گاه اين مانيفست به همگان تعل آن
   •.دارد

  
  
  
  
  
  
  

زندگي منثور 
  دانشجويان

  اميد مهرگان
  
نام نثر دانشجويي   چيزي به-1

نام  طور كه چيزي به وجود ندارد، همان
. نثر مشخصاً پرولتري در كار نيست

توان به نثري اشاره كرد  ولي احتماالً مي
. نويسند جويان آن را ميكه اكثراً دانش

نثري كه با سرشت منثورِ زندگي 
دانشجويان خواناست و در عين حال 

رود، زندگي  از آن فراتر مي
هاي دانشجويي يا در  درخوابگاه

عمدتاً خالي و » مجرديِ«هاي  خانه
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در عين )  prosaic  (منثور. نامرتب
آور  كننده و مالل معناي كسل حال به

شب «اي ه برخالف گرايش. است
ي در ميان دانشجويان، كه پس از »شعر

دوم خرداد بسيار رواج يافته بود، آنها 
اند، نثري  »شب نثر«اكنون نيازمند يك 

كه سياست مختص به خود را فرا 
 دانشجويان به  البته همة. خواهد آورد
ولي وقتي يك . نويسند اين نثر نمي

دانشجو، بيزار از ديگر موارد، در حالتي 
حوصلگي،   و بياز مالل

گيرد چيزي  تصميم مي
براي خودش يا 

اي دانشجويي كه  نشريه
يك شماره از آن درآمده 
است و با يك شمارة 

رسد،  ديگر به پايان مي
بنويسد، احتمال آن 
هست كه اين نثر را 

شك بيشترين  چنين نثري بي. بنويسد
نثر . فاصله را با امر شاعرانه دارد

ثرِ خود راستي بايد ن دانشجويان به
وضعيت، هستة منثورِ نوشتار 

اي كه   هسته.، باشد  وبالگيـ  ادبيـ  رسمي

انسجام ارگانيك اين نوشتار را منفجر 
» شعرِ«اين نثر بناست . كند مي

» جويندة دانش«ايدئولوژيك و رسميِ 
زيرا مگر نقد . را نقد كند و برهم ريزد
  درحكم كشتنِ اثر نيست؟

اديكال هاي آرماني و ر نوشته -2
ايِ  صفحه پانزده هاي ده آنها در نشريه

اي كه به خرج خودشان و  اي غيرحرفه
با دستگاه كپي و به تعداد محدود در 

شود، گوياي  ها چاپ مي دانشكده
شكلي از زندگي است كه 

 آنها .احتماالً تباه شده است
نويسند با مخاطباني  مي

بسيار اندك، پر از اغالط 
 اي بندي چاپي، با صفحه

آوانگارد ولي ناشيانه، و 
صفحاتي كه غالباً نه 

اي و  هاي حرفه شيوه به
زينك و (مخصوصِ چاپ 

، بلكه مستقيماً با )ليتوگرافي و غيره
هايي  كردنِ نسخه گرفتن و كپي پرينت

شوند و به همين دليل  معدود چاپ مي
حروف بر روي صفحات آن به شكل 

اند، و حتي  ار و مضطربي قرار گرفتهفرّ

آنها اكنون 
شب «نيازمند يك 

اند، نثري كه » نثر
سياست مختص به 

خود را فرا 
 آوردخواهد 
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گويي . اند خي جاها حروف پاك شدهبر
پريدگي و اضطراب معرف  اين رنگ

 ناپايداري و دلهره نهفته در خود
هاي  نشريه. وضعيت دانشجويان است

ثبت » عرصة نمادين«سختي در  آنان به
ها زور  شوند، اين نوشته و حك مي

كافي براي تحميل خويش بر اين 
خوبي  چنين حالتي به. عرصه را ندارند

هاي دانشجويان  ها و نوشته شريهدر ن
متعلق به رخداد دوم خرداد مشهود 

اي  اي، خاصه آن دسته هر نوشته. است
آلودند، سنگي است  كه انتقادي و خشم

سوي عرصه نمادين پرتاب  كه به
  شود مي

اندازه ساده  هاي بي در اين نشريه
 باالخصاندازه خام، دانشجويان،  و بي

 و جزء اند »پاييني سال«كساني كه 
هاي رسميِ دانشگاه هم نيستند،  جريان

آزادانه هر چه بخواهند، و هر چه 
تشخيص بدهند خطري برايشان ندارد، 

آنها همديگر را سانسور . نويسند مي
كنند، گويي نوعي شرم از اين كار  نمي

. براي همه، جايي هست. وجود دارد
تواند بنويسد و صدايش را  هر كسي مي

تواند قدم به  هر كسي مي. برساند
اي از صحنة نامتناهي تاريخ  گوشه
  البته نتيجة كار خام است، با آن. بگذارد

جم انبوه اغالط چاپي، ح
هاي شتابزده و مخدوش،  بندي جمله

، و هاي مفهومي بلندپروازي
اما . هاي نظريِ بعضاً غلط بندي صورت

اگر تمايز ميان محتواي يك سخن و 
 سخن جا جايگاهي را كه سوژه از آن

حفظ كنيم، آنگاه اهميت و  گويد، مي
. ها روشن خواهد شد داللت اين نوشته

 the(آنها با امر عام و همگاني 
Common ( سروكار دارند، و با

گرفتنِ نوعي جماعت يا  فرض پيش
سوژة جمعيِ دانشجويي، از عاليقي 

كه عاليقي زنند،  مشترك حرف مي
. شمول دارند غالباً خصلت كلي و جهان

توجه به تمايز فوق ميان سوژة گفتن با 
و سوژة امر گفته، بايد گفت كه اين 
نوع  از كنش نوشتن واجد پتانسيلِ يك 

شمول است،  خطاب كلي و جهان
خطابي فارغ از منافع خاص، و حتي 

اي  اصطالح منافع صنفي به فازع از آن 
كه امروزه همگان دانشجويان را به 
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توصيه مطالبة آن، و نه هيچ چيز ديگر، 
ازقضا وضعيت دانشجويي . كنند مي
طرز عجيبي واجد قابليت ايجاد  به

در .  امر كلي استبانوعي اتصال كوتاه 
بار و  اين وضعيت موقتاً سبك

گرفته از چسبندگيِ واقعيت  فاصله
تواند  موجود، نوشتار دانشجويان مي

همان حاملِ خطاب كلي باشد، خطابي 
عيت كه، پيش از هر چيز، از خود وض

دانشجويي و ستايش رمانتيك از آن، 
 .رود اي ديالكتيكي فراتر مي شيوه به
البته چنين موضعي متضمن خروارها (

نفي متعين در درون حيطة دانشجويي 
ها و  است، متضمن مرزبندي

ها و  ها با انواع گرايش تمايزگذاشتن
واقع اكثريت  و به. هاي زندگي سبك

مطلقِ دانشجويان در شرايط فعلي 
اي  فاً در رؤياي زندگيصر

ها با سياست  اند، و فرسنگ »شاعرانه«
رابطة نثر دانشجويي .) نثر فاصله دارند

حد زياد  با نوشتار رسمي و آكادميك تا
هاي معدود   كالس شبيه رابطة

هاي  برگزارشده توسط برخي گروه
بعضاً مستقل از (فرهنگي 

با بدنة آموزشي و ) ها اسالميـ  انجمن
 اين .خود دانشگاه است» محورِـ  استاد«

دست خود دانشجويان، و نه  ها به كالس
و بعضاً با (اساتيد يا مسئوالن دانشگاه 

، و )هايي از سوي آنها مخالفت
شود،  اي غيررسمي، تشكيل مي شيوه به
هاي بين  هم هميشه در ساعت آن

دروس، حدود دوازده تا يك و نيم، و 
 سي نفر با تعدادي نه بيشتر از بيست يا

توان در  هاي اخير آن را مي نمونه(
دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران، 
دانشگاه شريف، خواجه نصير، 

تكنيك تهران، و حتي در  پلي
هاي خارج از تهران، در  دانشگا

كساني را كه ). شهرهاي ديگر ديد
ها و جلسات  بناست در اين كالس

البته دربارة موضوعاتي نه (حرف بزنند 
خود ) صاً و مستقيماً سياسيمشخ

دانشجويان، و خارج از معيارهاي 
كساني كه (كنند  ، انتخاب مي»اساتيد«

اً تا يكي دو سال پيش خود بعض
جا بايد با   بودند؛ البته هميندانشجو

صراحت اذعان كرد كه كل اين نمونه 
مشخصاً به تجربة خود نگارنده و چند 
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  شود، تجربة تن از دوستان مربوط مي
دعوت  هايي به شركت در چنين كالس

بنابراين، اين ). اي از دانشجويان عده
جلسات، هرچند با مجوز از سوي 
مقامات دانشگاه، عمالً در فضاهاي 

ها، و در مكانِ حاصل  خالي، در شكاف
ا وضعيت هاز مازاد ضروريِ دانشگا

چنين . شوند ار ميدانشجوبودن، برگز
ختار توانست در سا  نميجلساتي اصوالً

 "تخصصيِ" و "اي حرفه"و بدنة 
شكي نيست كه . دانشگاه ادغام گردد

اساتيد افرادي چون ما را فاقد 
زدن از  صالحيت براي حرف
و . دانستند موضوعات موردنظر مي

البته ما نيز دقيقاً همين نظر را، در 
مورد  اي، در تر و ريشه ابعادي وسيع
همة اين نكات نشانگرِ . اساتيد داشتيم

فيزيكيِ جلسات /ع يا مكانِ نمادينموض
رو محدود  هيچ فوق است، كه البته به

آن . شود به اين جلسات خاص نمي
مازادي كه دانشجويان را همواره به 

دهد  هايي از اين دست سوق مي فعاليت
كه حتي در شرايط فعلي نيز هرچند (

كاهش زيادي يافته است اما كامالً قطع 

 وجود دقيقاً متناظر با) نشده است
ا شكافي بزرگ در دل آكادميِ هحفر

اين همان سنت .  است"اساتيد"
هايي  برنامه در اتاق هاي فوق كالس

لحظه ممكن است  است كه هر
الباب كنند و تذكر دهند وقت تمام  دق

است چون كالس فالن درس و فالن 
شود؛ سنت  زودي شروع مي استاد به
هاي بدون حضور و غياب و  كالس

پايان ترم؛ سنتي كه بدون امتحان 
كوشد در دل آكادمي، نوعي آگورا  مي

يا فضاي عمومي، يا نوعي ميدان شهر، 
هاي آزاد  بگشايد، چيزي شبيه تريبون

دانشجويي كه در نيمة دوم دهة پيش 
 نثر دانشجويان در .بسيار رواج داشت

يك . يابد متن چنين سنتي تحقق مي
سياست راديكال احتماالً با چنين سوية 

  •.وري در پيوند استمنث
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  استادسيماي 
   براي استاد ناصر كاتوزيان

  ادهزارسالن ريحان
  

نظر به رأي ويتگنشتاين مبني بر 
كه اگر مسائل فلسفي در نسبت با  اين

ه باشند شددي بن  صورتمعناي كلمات
وان ت وند ميشتر مي ناين مسائل روش

 استاد را ةپرسش از معناي كلم
بيين اين كلمه و وع فهم و تشرنقطه

به  .درنتيجه جايگاه نمادين آن دانست
 ةتراز معنايي كلمفرهنگ عميد اعتبار 
 را - يا به امالئي ديگر اوستاد - استاد

آموزگار، آموزنده، دانا و توانا در علم 
 - و در ديسكورس دانشگاه -يا هنر 

رتبه، كسي كه باالتر از  معلم عالي
كه در  آنچه. دگير دانشيار است دربرمي

ند ك اين شمول معنايي جلب نظر مي
 بر هاتكيه داشتن هر يك از اين معادل

آموزگار و آموزنده، . چيزي ديگر است
چنان كه پيداست، كسي است كه  آن

ظاهر  ههد و بد يچيزي را آموزش م
درست . مستقل از كنش آموزش نيست

ور كه تدريس در دانشگاه شرط ط نهما
اين . ن استاستاد بودن در معناي دوم آ

 ماتقدم در خود شكل بهوابستگي 
در . ساختار نحوي زبان نيز وجود دارد

 با چسبيدن به erزبان انگليسي پسوند 
 كه در سازد ميمصدر فعل از آن اسم 

اين مكانيسم از  teacher ةمورد كلم
 to به مصدر erچسبيدن پسوند 

teachدر زبان فارسي . دكن  عمل مي
 و گار پسوند نيز همين رابطه را بين

اما نكته اينجاست . بينيم مي آموزبا  نده 
 to به teacher كه وابستگي 

teach ،آموزگار و آموزنده به آموز ،
 را هااگر مجاز باشيم كه اين صفت -
 تصادفي، دلبخواهي و - ر ببريمكا هب

توان  مينمونه از آن چيزي است كه 
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 ساختار نمادين زبان شدن ختهبرسا
 زبان از طريق شدن رساختهبيعني . ناميد

 differential( كاركرد افتراقي
function(اين . ي زبانها خود دال
 آموزگار به آموز ساختاريوابستگي 

ي زباني، جايي كه زبان هادر سطح دال
غايب از هر معنايي است، در سطح 

 معنا، كيفيتي ةنمادين زبان، يعني عرص
به وابستگي آموزگار به وجودي 

اما باتوجه به .  استآموزش بخشيده
وان در اين مدعا كه ت ميآنچه گفته شد 

از وابستگي وجودي آموزگار به كنش 
شك كرد و  اند ر ميآموزش سخن 

 به teacherاظهار داشت وابستگي 
to teach ،آموزگار به آموزش ،

آموزنده به آموختن، از ابتدا نوعي 
پيوند ساختاري است كه هيچ ربطي به 

تجربي پديدارها وابستگي وجودي و 
درواقع قائل بودن به . ندارديكديگر به 

قسمي وابستگي وجودي بين 
آموزگار و آموزش از مصاديق /استاد

 اولي امر طريق بهخشونت زبان و 
نمادين است كه دركار زوركردن آن 

ي بر اي ساختاريها و رابطههانسبت

جهان پديدارهاست كه منجر به 
در . برساختن خود آن شده است

 و هاتاي همين زوركردن نسبتراس
ان دانشگاه تو يي امر نمادين مهارابطه

ي ارا گواه گرفت كه در آن شاهد رابطه
فته بين استاد و آنچه يا نمشخص و تعي

از منظر . تراز معنايي استاد است هستيم
اين رابطه استاد بايد در چهارچوبي 
مشخص و تعريف شده به گروهي كه 

بياموزاند و  نام دارد چيزي را دانشجو
مستقل از كنش آموزش و آنچه 

. موزاند محلي از اعراب نداردآمي
ي هار كه در سطح دالطو انگفتي هم

 to، اگربود نميزباني اگر آموزش 
teach درنتيجه آموزگار و بود نمي 

teacher د، به همين اعتبار بو نمي نيز
اگر  تاد نيز اگر آموزش ندهد، اس

راي وان بت نكند وجودي نميتدريس
اما آيا برخالف اين . آن درنظر گرفت

 استاد را سواي اين توان ميادعا، 
تصور كرد؟  وجودي ظاهر بهوابستگي ِ 

 ساختاري ة زورشدن رابطتوان مي
ي آموزگار و آموزش بر ساختار هادال

دانشگاه را از هم گسليد و استاد و 
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آموزگار را مستقل از ارتباطش با 
كرد؟ شت و حفظ آموزش سرپا نگه دا

وست كه حفظ ر طرح اين پرسش از آن
و در  -و دوام ساختارهاي نمادين 

 دانشگاه بسته به آن است كه - جا اين
-  اين ساختارهاةشد عناصر تعريف

بايست   مي– همچون استاد و دانشجو
ارچوب آن تعريفي عمل كنند كه در چ

و . كه ساختار از آنها ارائه كرده است
بق با اعتبار استاد در تطا بدين

ي خود بايد براساس قواعد معنا/تعريف
 دانشگاه به ةشد ف تعريآموزشي

كردن  عمل. دانشجو آموزش دهد
 از اين براي غير بهبراساس تعريفي 
به نوعي اخالل مثا بهساختار مردود و 

ساختاري كه وابستگي . در نظم است
آموزگار به آموزش را /ساختاري استاد

  .ابدي بخشيده است -كيفيتي ازلي
جورجو آگامبن، فيلسوف 
ايتاليايي، در خوانش خود از ارسطو و 

 بين بالقوگي و ة رابط درخاصه آنچه
ي جذابي را هافعليت مطرح است، ايده

 هاىطرح نموده كه در پاسخ به پرسش
  .باال ما را كمك خواهند كرد

آنچه كه ارسطو از نسبت 
بالقوگي و فعليت فهم كرده است در 

ن دو را نشان  اول تقابل ايةوهل
معموالً موضع غالب اين است . هددمي

كه بالقوگي فقط در فعليت وجود دارد 
 "هستي"اما ارسطو با صحبت از 

بالقوگي بدون اينكه به فعليت برسد، به 
. انتقاد با اين موضع برخاسته است

چنان كه گفته شد داننده و  استاد آن
تواننده در علم و هنر است كه در 

 و توانايي خود را به دانشگاه دانش
از منظر نظرگاهي كه . ساندرفعليت مي

، كند ميبالقوگي را فقط در فعليت فهم 
وابستگي وجودي استاد به آموزش 

اگر استاد .  بسيار گويايي استةنمون
فقط تا آن زماني استاد است كه در 

و وجودش كند  تدريس ميدانشگاه 
بسته به آموزش در دانشگاه باشد بدين 

ست كه بالقوگي و توانايي او در معنا
فقط با دهد  ميآنچه آموزش 

و به فعليت رسيدن آن قوه شدن  يعمل
و مستقل از اين يابد  مييا توان هستي 

ي براي اهستيتوان  نمي شدگي بالفعل
ش در آن چيز قائل ابالقوگي و توانايي
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آيا توانايي : حال پرسش اين است. شد
ابل استاد سواي تدريس در دانشگاه ق
ش ااشاره و ردگيري است؟ آيا بالقوگي

ن در كنش آموزش شد لمستقل از بالفع
ي ود؟ پاسخ احتمالشحفظ مي

گونه  آگامبن به اين پرسش بدين/ارسطو
. بله، قابل اشاره و ردگيري است: است

درست همانند يك پيانيست كه مادامي 
وازد توانايي خود در نكه پيانو نمي

د يك استاد كن مينواختن پيانو را حفظ 
دهد  نمي موقعي كه آموزش نيز حتي

بالقوگي خود در آموزش را حفظ 
  . كند يم

 استاد ةدر خود تراز معنايي كلم
 -1: يماو بودهربا دو تعريف روبه

آموزگار، آموزنده، دانا و توانا در علم 
 -  در ديسكورس دانشگاه-2و . يا هنر

رتبه، كسي كه باالتر از  معلم عالي
نكته ظريف و بس مهم . دانشيار است

اين است كه بخش دوم اين تراز 
معنايي يعني جايگاه نمادين ِ استاد در 

 سعي بر آن دارد تا شكاف  دانشگاه،
خود با بخش اول را برطرف و آن را 
در خود حل نمايد و از اين گذر تمامي 

 استاد را فقط به يك تراز ةمعناي كلم
اما همانند تمامي . معنايي تقليل دهد

 كردنيكيي كه دركار هامكانيسم
ونه گاين وان نشان داد كهت مي،اَنددو
 يك استاد به ةمعناي كلمدو  دادن لتقلي

واهانه خگر و تماميت معنا، سركوب
 اين روند را ةصورت نتيج آندر . است
  : زير نشان دادشكل توان به مي

رتبه، كسي  معلم عالي= استاد 
كه باالتر از دانشيار است و در 

  .كند ميگاه تدريس دانش
 كه ديگر هيچ نشاني از بينيم مي

درست . كار نيست معناي اول در
همانند آن موضعي كه وجود بالقوگي 

، در گيرد ميرا مستقل از فعليت ناديده 
جا نيز بالقوگي، دانايي و توانايي در  اين

 ةعلم و هنر نيز كه معناي اول كلم
 ناديده گرفته شده شد مياستاد را شامل 

 دانشگاه "استاد"جايگاه نمادين . ستا
دن تمامي معناي كر يبراي نيل به يك

استاد با خود در همانندي با تمامي 
 نمادين عمل هاىي عرصههامكانيسم

دانشگاه با تعين حدود و ثغور . دكن مي
گر و   سركوبشكل بهخود 
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ي حدود و ثغور علم و اواهانهختماميت
يي هنر و هر محتواي ديگري را كه دانا

 استاد ةو توانايي بدان معناي اول كلم
توگويي . زدسا يد مشخص منه ميرا بر

ي ظهور هاعلم و هنر در مقام عرصه
ن فقط در گرو شا ي هسترخداد حقيقت

برپابودن نهاد دانشگاه 
فرجامي كه اين . است

ورد آر ميبامكانيسم به
 فقط و فقط ايدئولوژيك

 در -علم و هنر شدن 
 ظهور ةتقابل با عرص
  .   است- رخداد حقيقت
 خوانش ةدر ادام

آگامبن از مفهوم 
بالقوگي صحبت از 

 بالقوگي منفيمفهوم 
)Impotentiality( يد كه آ ميميان به
يش بر فهم اين ها دشواريةهمرغم  به

بالقوگي . باندتا مي نور بيشتري مساله
ويد نوعي گر كه ارسطو ميطو نآ منفي

محروميت است و بالقوگي در ساختار 
ش خود را در نسبت با نبود و ااصلي

ارد و د يمحروميت خويش سرپا نگه م

اگر براي بالقوگي مستقل . دكن ميحفظ 
اي قائل باشيم و "هستي"از فعليت 

ساختار اصلي بالقوگي را نيز در نسبت 
قت وبا محروميت خود آن بدانيم آن

وان گفت بالقوگي و توانايي به تمي
 علم، هنر و آموزش براي آنكه

اي مستقل از "هستي"
  فعليت داشته باشد،

مستقل از كنش آموزش 
و تدريس در دانشگاه، 

يست كه نبود و بامي
محروميت خويش را 

يك استاد . تاب آورد
فقط مادامي كه توانايي 

را در ندادن  آموزشبه 
حيني كه توانا به آموزش 

 تنها در آن ،دادن است تاب بياورد
خود بالقوگي " هستي"هنگام است كه 

را حفظ كرده است و پيوند استاد به 
دانشگاه را كه كيفيتي وجودي /آموزش

استي كه ر بهو . كندمىيافته بود پاره 
 ةي بس هولناك است تجرباتجربه

 تاب آوردن نبود ةيعني تجرب. بالقوگي
از ديد .  محروميتةتجرب. خويش

خالق استاد در ا
وضعيت ايدئولوژيك 

واند ت يدانشگاه م
وردن بالقوگي آتاب

 يعني ،خويش
وردن محروميت آتاب

 ، باشدخود
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آگامبن تاب آوردن اين محروميت 
  است كهآزادي حقيقي ةيگانه تجرب

آزادي از اين . راندگذ يفرد از سر م
.  با تعريف آدورنو استهمسومنظر 

براي آدورنو آزادبودن هر فرد به ميزان 
ي بستگي دارد كه او از جايگاه افاصله

هرچه فرد . نمادين خود گرفته است
ش از جايگاه نمادين خود افاصله

ش به همان اندازه ابيشتر باشد آزادي
  .بيشتر است

روي براي استاد  آناين تجربه از 
 نمادين ةهولناك است كه عرص
ي خود هادانشگاه از تمامي ظرفيت

ند تا مقاومت استاد در ك ياستفاده م
تاب آوردن بالقوگي خويش را پاره 

 را محتواهاي زيادي هااين ظرفيت. كند
از اعتبار و اغواي . پر كرده است

 ة در عرص"استاد"جايگاه نمادين 
 كه براي يك سالهمنمادين گرفته تا اين 

متفكر چپ امكان تدريس ماركس در 
هرچند بايد اشاره . دانشگاه وجود دارد
ي ايران اين امكان هاداشت در دانشگاه

هنوز ناچيز است و اگر هم باشد با 
توجه به ايدئولوژي دانشگاه بايد گفت 

بدين خاطر پاي ماركس را به دانشگاه 
ند تا او را مورد هر شماتتي كه اكشيده

 جالب ةنكت. وان فكر كرد قرار دهندبت
در اين است كه استاد با تاب آوردن 

واند خود را در تبالقوگي خويش مي
. ي سياسي برسازدامقام سوژه

وست كه برخالف ر بودن از آن بجال
 ةاين باور خام كه سياست را عرص

نند، در اين مورد، استاد با دا فعليت مي
 آموزش هيچ كاري يعني با  نكردن

اند بند دل ساختار نمادين تو ميدن ندا
دانشگاه را پاره كند و خود را مستقل 

ش به دانشگاه سرپا نگه ااز وابستگي
  . دارد

د در وضعيت اخالق استا
اند تو ايدئولوژيك دانشگاه مي

وردن بالقوگي خويش يعني آتاب
چنين . وردن محروميت خود باشدآتاب
ر كه اشاره شد با طو وردني آنآتاب
ي كه دارد آزادي را براي ااكي هولنةهم

وان ت ي مرو نو از اي. ندزاستاد رقم مي
شاهد پيوند اخالق و آزادي به معني 

پس بياييم يك بار . كانتي كلمه شد
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ديگر تراز معنايي استاد را بازانديشيم و 
  :ورت زير بنويسيمصآن را به
كردن،  سكسي كه تدري= استاد 
ادن و غيبت در دانشگاه را ند آموزش

  •.وردآاب ميت
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