
وضعي�ت دانش�گاه ها و نه�اد 
آم�وزش عال�ي وخي�م اس�ت، 
مس�اله چنان كه از اظهارنظره�ا برمي آيد، به 
 ايران ه�م اختصاص ن�دارد و گوي�ا در جوامع 
در  فعالي�ت  زمان�ي  ك�ه  توس�عه يافته اي 
دانشگاه هاي ش�ان آرزوي دانش پژوهان بود، 
وضع بر همين منوال است. حتي دانشگاه هاي 
قديمي و باس�ابقه و س�ابقا خوش�نامي چون 
آكس�فورد و كمبري�ج. در يادداش�ت تل�خ و 
طنزآميز پيش رو،  ت�ري ايگلتون اگرچه بحث 
را با توصيف دانشگاهي در كشوري در آسياي 
ش�رقي آغ�از مي كند، ام�ا خيلي زود نش�ان 
مي دهد كه وضعيت دانش�گاه ها در كشورهاي 
غربي نيز چندان بهتر نيست و روند پولي شدن 
دانشگاه ها به مرگ تدريجي آنها انجاميده است. 
ايگلتون، نظريه پرداز و منتقد ادبي برجس�ته 
بريتانيايي براي فارس�ي زبانان انديش�مندي 
آشناست، ايش�ان با او و آثارش آشنا هستند.  
ايگلتون، اس�تاد برجسته ادبيات انگليسي در 
دانشگاه لنكستر اس�ت، او تاكنون بيش از 50 
كتاب نگاشته كه شناخته شده ترين آنها يعني 
درآمدي بر نظريه ادبي )١٩٨٣ توس�ط عباس 
مخبر به فارسي ترجمه شده است( تاكنون در 
٧50 هزار نسخه به فروش رفته است. ايگلتون 
همچنين منتقد سرسخت جريان پست مدرن 
است و در اين زمينه آثار متعددي چون توهمات 
پست مدرنيسم )١٩٩٦( نوشته است. درادامه 
نوش�تار ايگلتون را ب�ه نقل از فرهن�گ امروز 

مي خوانيم: 

تري ايگلتون
نظريه پرداز و منتقد ادبي، مترجم، محمدهادي جمالي

بكشيدش!

چند س��ال پيش، رييس دانش��گاهي در آس��يا، 
دانش��گاهش را ك��ه از لحاظ تكنولوژيك بس��يار 
پيش��رفته بود، با غرور و نخوت به من نش��ان داد. 
همان گونه كه شايس��ته چنين ش��خصيت هاي 
برجسته اي اس��ت، وي توس��ط دو دستيار جوان 
تنومند با كت وشلوار سياه و سايه هاشان همراهي 
مي ش��د و من ش��ك نداش��تم كه زير كت ش��ان 
يواش��كي كالش��نيكف حمل مي كردند. رييس 
بعد از آن كه با آب وتاب در مورد كس��ب وكار تازه 
و درخشانش در مورد راه اندازي مدرسه و موسسه 
ايالتي هنر براي مطالعات رشته مديريت! صحبت 
مي كرد، اندكي دس��ت نگه داشت تا ستايش هاي 
اغراق آميز مرا بش��نود. من در عوض، اظهار كردم 
گويي هيچ گونه مطالعات انتق��ادي از هيچ نوعي 
در دانش��گاه او وجود ندارد. وي طوري هاج وواج به 
من نگاه كرد كه انگار از او پرس��يده بودم ساالنه به 
چند نفر در رشته رقص دكترا مي دهند. با حالتي 
تقريبا خش��ك پاسخ داد: »نظر ش��ما مورد توجه 
قرار خواهد گرفت.« وي س��پس يك تكه كوچك 

از تكنولوژي باب روز را از جيبش درآورد. با تكاني 
بازش كرد و چند واژه مختصر كره اي در آن زمزمه 
كرد كه احتماالً معنايش  بايد چيزي در اين حدود 
مي بود: »بكشيدش«. سپس ليموزيني به طول يك 
زمين كريكت نزديك ش��د و رييس را كه در ميان 
دو مباشر گردن كلفتش سنگر گرفته بود، با خود 
برد. من ماش��ينش را كه داشت از نظر دور مي شد 
نظاره مي كردم و در اين فكر بودم كه چه زماني حكم 

اعدامم اجرا خواهد شد. 
اين اتفاق در كره جنوبي افتاد، اما مي توانس��ت در 
سرتاس��ر اين كره خاكي نيز رخ دهد. از كيپ تاون 
تا ريكجويك )مركز بزرگ ترين شهر ايسلند( و از 
سيدني تا س��ائوپائولو، رويدادي به اهميت انقالب 
كوبا يا تس��خير عراق به طور ثابت و اس��تواري در 
جريان اس��ت: مرگ تدريجي دانش��گاه به عنوان 
مرك��ز مطالعات نقِد انس��اني. دانش��گاه ها كه در 
بريتانيا تاريخي هشتصدساله دارند، به طور سنتي 
به عنوان برج عاج به تمس��خر گرفته ش��ده اند كه 
البته همواره مقداري از حقيقت در اين اتهام نهفته 
است. با اين حال، فاصله اي كه آنها بين خودشان و 
جامعه در مقياسي بزرگ به وجود آورده اند، به آنها 
اجازه مي دهد تا در ارزش ها، هدف ها و آرمان هاي 
نظم اجتماعي كه در پي حيات مختصر عملي خود 
به شكلي آشفته به هم متصل شده اند، تعمق كنند 
و قادر به انتقاد از خود باش��ند و از اين طريق، اين 
اتهام را به همان اندازه كه حقيقت دارد، رد كنند. 

امريكايي سازي بدون تجمل
در سرتاسر جهان، آن فاصله انتقادي رفته رفته در 
حال تقليل يافتن به هيچ اس��ت. به همين شكل، 
نهادهايي كه اراسموس و جان ميلتون، اينشتين و 
مونتي پيتون را به دنيا تحويل دادند، كم كم تسليم 
اولويت چهره هاي سرسخت سرمايه داري جهاني 
مي شوند. مقدار بس��يار زيادي از اين جريان براي 
خوانندگان امريكايي آشنا خواهد بود. استانفورد 
و ام آي تي نخستين نمونه هاي عيني دانشگاه هاي 
كارآفرين��ي را راه انداختند. آنچه در بريتانيا ظهور 
پيدا كرده، اما مي توان آن را امريكايي سازي بدون 
تجمل خوان��د. حداقل ب��دون تجمل بخش هاي 

آموزشي خصوصي امريكايي. 
اين روند همچنين در دانشگاه هاي سنتي و بااصالت 
انگليسي نظير آكسفورد و كمبريج در حال رخ دادن 
است. دانش��گاه هايي كه همواره خود را به واسطه 
موقوفات و هداياي سخاوتمندانه از گزند نيروهاي 
اقتصادي بزرگ تر محافظت كرده اند. سال ها پيش 
وقتي متوجه شدم به يك معنا از من انتظار مي رفته 
تا بيش��تر ش��بيه مديرعامل رفتار كنم تا يك فرد 
آكادميك، از كرسي دانشگاه آكسفورد استعفا دادم 
)اتفاقي نادرتر از زلزله اي در ادينبرگ(. هنگامي كه 
سي سال پيش براي نخستين بار به آكسفورد آمدم، 
هر نوع كمال گرايي شغلي، كسر شأن طبقه اشرافي 
پنداشته و به چشم تحقير ديده مي شد. آن دسته 
از همكالسي هاي من كه براي گرفتن دكتراي شان 
 تالش زي��ادي كردند، گاهي اوق��ات از لقب »آقا« 
) Mr( به جاي »دكتر«)Dr( استفاده مي كردند؛ 
چرا كه »دكتر« درجه اي از كار نافرهيخته به حساب 

مي آمد. به چاپ كتاب به عنوان يك امر عوامانه نگاه 
مي شد. يك مقاله مختصر راجع به نحو زبان پرتغالي 
يا رژيم هاي غذايي كارتاژهاي باستاني، تنها هر 10 
سال يا بيشتر، مجاز دانسته مي شد. پيش تر حتي 
زماني بود كه اساتيد دانشگاه زحمت تنظيم وقت 
براي دانشجويان شان را نيز به خود نمي دادند. در 
عوض دانش��جو به سادگي به اتاق آنها مي آمد و هر 
وقت كه مايل بود، مباحثه اي روشنفكرانه راجع به 
جين اوستين يا ساختار پانكراس راه مي انداخت. 
قوانين طبقاتي به جاي خودمختاري دانشگاه

امروز آكس��بريج )تلفيق كمبريج و آكسفورد-م( 
بسياري از عادات دانشگاهي خود را حفظ مي كند. 
اين اعضاي دانشگاه هستند كه تصميم مي گيرند 
پول دانشگاه را چگونه خرج كنند، چه گل هايي در 
باغ بكارند، پرتره هاي چه كسي را در اتاق مشترك 
سال آخري ها بياويزند و چگونه به بهترين نحو، به 
دانشجويان توضيح دهند كه چرا بيشتر وقت شان 
را در انبار نوش��يدني ها مي گذرانند تا در كتابخانه 
دانش��گاه. تمام تصميمات مهم توسط همكاران 
در ط��ول دوره گرفته مي ش��ود و همه چيز از امور 
اقتص��ادي و مالي گرفته ت��ا اداره كارهاي روزانه، 
به وس��يله كميت��ه آكادميك ك��ه در براب��ر بدنه 
همكاران به عنوان يك كل، مسوول است، هدايت 
مي شود. در سال هاي اخير، اين نظام قابل تحسين 
خودراهب��ري، با تعدادي چال��ش مركزگرايانه از 
طرف دانشگاه روبه رو شده بود؛ از همان نوعي كه 
باعث شد من خود از دانشگاه خارج شوم. اما گويا 
اين چالش همچنان اس��توار بر جا مانده است. در 
واقع مي توان گفت به خاطر آنكه اغلب بخش هاي 
دانشگاه هاي آكسبريج موسسه هايي پيشامدرن 
به حس��اب مي آين��د، مي توانند به عن��وان مدل 
دموكراسي مركززدايي ش��ده به كار روند كه اين 
امر با مزاياي شنيعي كه آنها از آن لذت مي برند، در 
تضاد است. جاي ديگر در بريتانيا، وضعيت بسيار 
متفاوت اس��ت. به جاي حكومت اعضاي آكادمي، 
قوانين طبقاتي حاكم است. اساتيد تازه كار اندك، 
اما سخت كوش اند و نايب رييسان دانشگاه طوري 
رفتار مي كنند كه گويي در حال اداره جنرال موتورز 
هستند. استادان ارشد و قديمي تر حاال به مديران 
ارش��د بدل ش��ده اند و مدام مش��غول رسيدگي و 
حس��ابداري هس��تند. كتاب ه��ا )آن پديده هاي 
پيشاتكنولوژيك افسرده كننده غارنشين( به طور 
فزاينده اي رو در هم كشيده اند. حداقل يك دانشگاه 
بريتانيايي، تعداد قفسه هاي كتاب هايي كه اساتيد 
ممكن است به منظور سست كردن »كتابخانه هاي 
شخصي« در دفترشان داشته باشند را محدود كرده 
است. سطل كاغذزباله ها به كميابي »مهماني چاي 
نخبگان« شده است؛ آن هم با اين توجيه كه از مد 

افتاده است!
له شدن علوم انساني

مديران بي ذوق، فضاي دانش��گاه را با خرد تهي و 
نشانه هاي فاقد معناي شان پر مي كنند و اوامر خود 
را با بي سوادي ادبي هرچه تمام تر به شيوه بربريت 
صادر مي كنن��د. يك نايب رييس دانش��گاه )اهل 
ايرلند ش��مالي(، تنها اتاق عموم��ي باقي مانده در 

دانشگاه )اتاقي كه دانشجويان و اساتيد مشتركا از 
آن استفاده مي كردند( را به مصادره خود درآورد و 
آن را تبديل به غذاخوري خصوصي جهت پذيرايي 
از كله گنده هاي محلي و كارفرمايان كرد. هنگامي 
كه دانشجويان در اعتراض، اتاق را اشغال كردند، او 
به ماموران امنيتي اش دس��تور داد تنها سرويس 
بهداش��تي نزدي��ك آن را با خاك يكس��ان كنند. 
معاونين دانشگاه بريتانيايي براي سال ها مشغول 
تخريب دانشگاه هاي خودش��ان بوده اند، اما نه به  
وضوح اين يكي. در همين دانشگاه، ماموران امنيتي 
اگر دانشجويان را در حال پرسه زدن و بطالت وقت 
ببينند، آنه��ا را متفرق مي كنن��د. مفهوم ايده آل 
دانشگاه براي شان مكاني است بدون اين مخلوقات 

آشفته و غيرقابل پيش بيني. 
در دل اين افتضاح، بيشتر از همه، اين علوم انساني 
است كه له مي شود. دولت بريتانيا كماكان به توزيع 
و اهداي كمك هزينه هاي تحصيلي به دانشگاه هاي 
علوم، پزشكي، مهندسي و رشته هايي از اين قبيل 
ادامه مي دهد، اما دادن هر نوع س��رمايه يا بودجه 
مالي به بخش علوم انساني را متوقف نموده است. 
اگ��ر اين روند متوقف نش��ود، خيل��ي دور از ذهن 
نيست كل دپارتمان علوم انساني در سال هاي آتي 
به تدريج بسته شود. اگر دپارتمان زبان انگليسي از 
اين وقايع جان سالم به در ببرد، واضح است كه علت 
آن آموزش استفاده از نقطه ويرگول به دانشجويان 
اقتصاد اس��ت كه البته دقيقا به نظر نمي رسد آن 
چيزي باش��د كه نورتروپ فراي و ليونل تريلينگ 
)منتقدين ادب��ي صاحب نام انگليس��ي( در طرز 

استفاده از نقطه ويرگول در سر داشتند. 
رزومه هاي قطور

دپارتمان هاي علوم انس��اني در ح��ال حاضر بايد 
خودش��ان را عمدت��ا به وس��يله ش��هريه اي كه از 
دانشجويان شان دريافت مي كنند، تامين كنند كه 
به معناي خصوصي شدن مراكزي است كه منبع 
اصلي درآمدشان از طريق شهريه دانشجويان است. 
بدين شكل دانش��گاه خصوصي كه دولت بريتانيا 
براي مدت طوالني بر آن پافش��اري كرده اس��ت، 
به تدريج راه خود را باز مي كند. اين در حالي است 
كه دولت نخست وزير )ديويد كامرون( به افزايش 
مبلغ شهريه مبادرت ورزيده است. دانشجويان كه 
هرچه بيش��تر زير بار قرض و وام هاي دانشگاهي 
مي روند، خواستار باالترين استانداردهاي تدريس 
و روش هاي خصوصي تر آموزش )البته به طور كامال 
موجه( در قبال پرداخت شهريه  هستند، درحالي 
ك��ه در همين حين، دپارتمان هاي علوم انس��اني 
از قحطي منابع مالي رو ب��ه مرگ اند. به عالوه امر 
آموزش براي مدتي است كه نقش حياتي كمتري 
نسبت به پژوهش در دانشگاه ها دارد. اين پژوهش 
است كه پول ساز اس��ت و نه كورس هاي آموزش 
»اكسپرسيونيسم« )فرانمايي( يا »رفرماسيون« 
)اصالحات( . هر چند س��ال يك بار، دولت بريتانيا 
بازرسي دقيق و تمام عياري در كل سرزمين هاي 
متبوعه انجام مي دهد. اين كار به منظور اندازه گيري 
بازده��ي پژوهش ها در ه��ر دپارتمان ب��ا نهايت 
جزييات انجام مي گيرد. طبق اين س��ازوكار است 
كه وام ه��ا و بودجه هاي دولت��ي تخصيص و اهدا 
مي ش��وند. به همين علت، اساتيد دانشگاه انگيزه 
كمتري براي امر آموزش دارند و داليل بي شماري 
دارند تا مقاله هاي پژوهش��ي بي نهايت بي سروته 
توليد كنند؛ آن هم صرفا جهت اينكه توليد كرده 
 باش��ند، مجله هاي زاي��د اينترنت��ي راه بيندازند، 
ين  بيش��تر ي  نه ا س��ا وظيفه شنا ر  به ط��و
كمك هزينه هاي پژوهش��ي را درخواست بدهند، 
بدون اينكه واقعا به آنها احتياج باشد و ساعت هاي 
متم��ادي و خوش��ايندي را درحالي كه بالش��ت 
رزومه شان را زير سرشان گذاشته اند، به آن رزومه 

شاخ وبرگ دهند. 
سيرك به جاي دانشگاه

در هر ص��ورت، ش��كوفايي نوع��ي از ايدئولوژي 
مديريتي تزيين��ي و قوانين بي رحمان��ه مالياتي 
دولت كه باعث افزايش گس��ترده بروكراس��ي در 
تحصيالت عاليه بريتانيا ش��د، بدين معناست كه 
اساتيد دانشگاه زمان كافي بسيار كمي براي آماده 
كردن آموزش شان داشته اند، حتي اگر اين امر كار 
ارزشمندي به نظر برسد كه گويا در چند سال اخير 
اينگونه نبوده است. بازرسان دولتي به مقاله هايي 
با جنگل زاري از پاورقي ها امتياز اعطا مي كنند، اما 
اين امتيازات كمتر ب��ه پرفروش ترين كتاب هاي 
درسي كه مخاطب آن دانش��جويان و عامه مردم 
كتابخوان هستند، تعلق مي گيرد. اساتيد دانشگاه 
بيشتر مايل اند با مرخصي هاي موقت از امر آموزش و 
اختصاص دادن بيشتر وقتشان به پژوهش، وضعيت 

موسسه شان را ترقي دهند. 
استاد به جاي مدير، مشتري به جاي دانشجو

در همي��ن حين ك��ه اس��تادها به مدي��ران بدل 

مي ش��وند، دانش��جويان نيز تبديل به مشتري و 
مصرف كننده مي شوند. دانشگاه ها به منظور تامين 
و حفاظت از مخارج و شهريه ش��ان، يكي يكي در 
تقال و دس��ت وپا زدن غيرمحترمانه اي به جان هم 
مي افتند. به محض اينكه اين مشتريان به سالمت از 
دروازه هاي اين مراكز عبور كردند، بر اساتيد فشاري 
وارد مي شود تا آنها را مردود نكنند؛ چراكه به تبع 
آن شهريه شان را از دست مي دهند. عقيده عمومي 
اين است كه اگر دانشجو مردود شد، مقصر استاد 
است؛ همان طور كه اگر كسي در بيمارستان بميرد، 
تقصير بر گردن كاركنان بيمارستان مي افتد. يكي 
از نتايج اين تعقيب داغ جيب دانش��جويان، رشد 
رشته هايي است كه درخور آن چيزي است كه بين 
20 ساله ها مد روز است. با زبان انگليسي مخصوص 
خودم، اي��ن يعني ترجيح دادن خون آش��ام ها به 
نيكوكاران )دوره ويكتوريايي(، عالقه مندان آماتور 
ي��ك هنرمند نه چندان معروف به ميش��ل فوكو، 
جهان معاصر به قرون وس��طا. از اين رو، اين همان 
نيروهاي سياس��ي و اقتصادي ديرينه اس��ت كه 
سيالب هاي درسي را شكل مي دهد. هر دپارتمان 
زبان انگليس��ي كه تم��ام ان��رژي ا ش را معطوف 
به ادبيات آنگلوساكس��وني ق��رن هجدهم كرد، با 

دست هاي خود، خودش را خفه كرد. 
برخي دانش��گاه هاي بريتانيايي كه چش��م طمع 
به ش��هريه ها بس��ته اند، ح��اال به دانش��جويان 
غيربرجس��ته مقطع ليس��انس اجازه مي دهند تا 
تحصيالت تكميل��ي را ادامه دهن��د و در همين 
حين، دانشجويان خارجي )با شهريه هاي گزافي 
كه مي پردازند(، بدون داشتن تسلط الزم، شروع 
به گذران��دن دوره دكترا مي كنند. دپارتمان زبان 
انگليسي درحالي كه براي مدتي طوالني نوشتن 
خالقانه را به عنوان يك سرگرمي عوامانه امريكايي 
رد مي كرد، ح��اال به ت��الش مذبوحانه اي جهت 
استخدام تني چند از نويس��ندگان كم اهميت يا 
شاعران شكست خورده افتاده است تا از اين طريق 
بتواند انبوه پاينچون هاي )نويسندگان درجه دو( 
بالقوه را ب��راي آنكه مخارج خ��ود را از جيب آنها 
تامين كند، جذب كند. البته با اين آگاهي بدبينانه 
كه شانس چاپ شدن كتاب اول اين دانشجويان 
به وسيله يك ناش��ر در لندن كمتر از اين است كه 
يك ش��ب از خواب بيدار شويد و ببينيد تبديل به 

يك سوسك غول آسا شده ايد. 
آموزش در اصل بايد پاس��خگوي نيازهاي جامعه 
باشد، اما اين مساوي پنداشتن خود به عنوان يك 
مركز خدمات براي س��رمايه داري جديد نيست. 
در واقع اگر ش��ما اين مدل بيگانه ش��ده يادگيري 
را به چالش بكش��يد، نيازهاي جامع��ه را به طور 
بسيار موثرتري پوشش خواهيد داد. دانشگاه هاي 
قرون وس��طي به شكلي بهتر و آن هم به جامعه اي 
گس��ترده تر خدمت مي كردند، ولي آنها اين كار را 
ضمن توليد پيشوايان روحاني، وكال، متخصصان 
الهيات و كارمندان حكومتي كه به ثبات كليسا و 
دولت كمك مي كردند، انجام مي دادند، نه از طريق 
تقبيح هرگونه فعاليت عقالني كه احتمال به جيب 

زدن پول هاي بادآورده را از بين مي برد. 
انقراض رشته ها

اكنون زمانه عوض ش��ده اس��ت. مطاب��ق قوانين 
دول��ت بريتانيا، تم��ام پژوهش هاي دانش��گاهي 
كه بودجه عموم��ي دارند، بايد خود را قس��متي 
از به اصط��الح دانش اقتصادي با ي��ك تاثير قابل 
اندازه گيري بر جامع��ه بپندارند. چنين تاثيراتي 
در علوم مهندسي هوانوردي بيشتر قابل سنجش 
است تا تاريخ باس��تاني. احتمال اينكه داروسازان 
در اين مسابقه بهتر از پديدارشناسان عمل كنند، 
خيلي بيش��تر اس��ت. موضوعاتي كه بورس هاي 
تحصيل��ي پرمنفعتي از بخ��ش خصوصي جذب 
نكنند يا اينكه احتمال كمت��ري در جذب تعداد 
بسيار زيادي از دانشجويان داشته باشند، در حالت 
بحران شديدي غوطه ور خواهند ماند. شايستگي 
دانش��گاهي معادل اين اس��ت كه چه مقدار پول 
مي توانيد به ارمغان بياوريد. اين در حالي اس��ت 
كه يك دانش��جوي تحصيلكرده به عنوان كسي 
كه قابليت استخدام شدن دارد، تعريف شده است. 
دوره حاضر، زمان خوبي براي يك خط ش��ناس يا 
سكه شناس نيست؛ حرفه هايي كه به زودي حتي 
هجي كردن نامش��ان را هم فرام��وش مي كنيم، 

فعاليت شان كه ديگر هيچ!
تاثيرات فرع��ي بودن علوم انس��اني را مي ش��ود 
تمام وكمال حتي در سيس��تم آم��وزش مدارس 
راهنمايي هم حس كرد. جايي كه زبان هاي مدرن 
در سراش��يبي پرتگاهي عميق ق��رار دارند. تاريخ 
فقط به تاريخ م��درن اطالق مي ش��ود و تدريس 
دوران كالسيك به طور عمده اي، محدود به مراكز 
خصوصي نظير كالج اتون ش��ده اس��ت. به همين 
 علت است كه بوريس جانسون، از شاگردان قديمي 

كالج ات��ون كه هم اكنون ش��هردار لندن اس��ت، 
اظهارات عمومي خود را با برچسب هايي از هوراك 

)شاعر رومي-م( رنگ ولعاب مي بخشد. 
اين حقيقت دارد كه فيلسوفان هميشه مي توانند 
كالس هاي معناي زندگي را سر هر كوچه اي برپا 
كنند يا اينكه زبان شناسان مدرن مي توانند خود 
را به طور اس��تراتژيكي در مكان هاي عمومي اي 
كه نيازمند تفس��ير هس��تند، قرار دهند! در كل 
اعتقاد بر اين اس��ت كه دانشگاه ها هستي خود را 
به عنوان دس��تيارهاي كمكي ب��ه مقاطعه كاران 
و كارآفرينان توجيه كنن��د. در واقع يك گزارش 
دولتي، با خونسردي اذعان كرد دانشگاه ها بايد به 
عنوان »سازمان هاي مشاورتي« فعاليت كنند. در 
حقيقت آنها خودشان تبديل به صنايع سودآوري 
شده اند كه هتل ها، كنسرت ها، رويدادهاي ورزشي 
و تداركات مجالس را اداره مي كنند و مي چرخانند. 

خشكيدن علوم انساني در بريتانيا
اگر علوم انس��اني در بريتانيا در حال خشكيدن بر 
سر شاخه اس��ت، علت عمده آن، فشار نيروهاي 
سرمايه دار از يك س��و و متقابال ته كشيدن منابع 
مال��ي از س��وي ديگر اس��ت. )سيس��تم آموزش 
عالي بريتانيا فاقد سنت هاي خيريه و نيكوكارانه 
امريكايي اس��ت. عمدتا به اين دلي��ل كه امريكا 
ميلياردرهاي بيش��تري دارد.( ما همچنان راجع 
 به جامعه اي صحبت مي كنيم كه در آن برخالف 
امريكا، آموزش عالي به طور متداول به عنوان كاال 
خريدوفروش نمي ش��ود. عمال به اعتقاد اكثريت 
دانشجويان كالج هاي بريتانيا، آموزش دوره هاي 
كارشناسي ارش��د درست شبيه اس��كاتلند، بايد 
به ص��ورت رايگان ارايه ش��ود و اگرچه درجه اي از 
نفع شخصي در اين عقيده وجود دارد، اما چندان 
ناعادالنه هم نيس��ت. آموزش نس��ل جوان مانند 
حفاظت از آنه��ا در برابر قاتلي��ن زنجيره اي، بايد 
به عنوان يك مس��ووليت اجتماعي تلقي شود، نه 
موضوعي به منظور س��ود و منفعت. من ش��خصا 
از بورس��يه دولتي اس��تفاده كرده ام و هفت سال 
را ب��دون اينكه كوچك ترين مبلغ��ي بپردازم، در 
كمبريج گذرانده ام. اين قضيه كه در نتيجه چنين 
پشت گرمي بنده واري در س��ال هاي جواني )كه 
سال هاي تاثيرپذيري هستند(، من به يك انسان 
بي دل وجرات فاسد تبديل ش��دم، حقيقت دارد؛ 
موج��ودي ناتوان از ايس��تادن روي دو پاي خودم 
براي حفاظت از خانواده ام با يك تفنگ ش��كاري، 
البته اگر الزم ش��د! من چندين بار در يك حركت 
بزدالنه وابس��ته به دولت، به جاي خاموش كردن 
آتش با دست هاي پينه بسته خودم با آتش نشاني 
محله تماس گرفته ام. من حتي حاضر به معاوضه 
كوچك ترين مقدار استقالل مردانه با هفت سال 
آموزش مجاني در كمبريج هس��تم. درست است 
كه تنها پن��ج درصد جمعيت بريتاني��ا در زماني 
كه من دانش��جو بودم، به دانش��گاه وارد شدند و 
كساني هس��تند كه امروز ادعا مي كنند وقتي اين 
اعداد و ارقام به پنجاه درصد افزايش يافته، چنين 
آزادانديش��ي هايي ديگر به ارزاني قابل دسترس 
نيست، اما در آلمان )فقط جهت ذكر يك نمونه( 
دولت، آموزش مجان��ي را براي اكثريت جمعيت 
دانش��جويان فراهم مي كند.مطالبه هزينه براي 
بينش و اطالعات، رويداد بس��يار ناخوش��ايندي 
است و ش��ايد موثرترين راه براي بنا كردن روابط 
دوستانه با دانش��جويان نباشد، اما پيامد منطقي 
ج��و كنون��ي دانشگاه هاس��ت. ب��ه آن دس��ته از 
عيب جوياني كه گله مي كنند چنين چيزي موجب 
تفاوت هايي مغرضانه ميان دانشجويان مي شود، 
بايد خاطرنش��ان كنم كساني كه قادر به پرداخت 

هزينه بهترين تحليل هاي هوشمندانه 
من نيستند، كامال آزادند كه هزينه اش 
را با مبادل��ه كاالب��ه كاال يپردازند. 

كيك ه��اي ت��ازه، پوليورهاي 
دس��تباف، ماءالش��عير ي��ا 
كفش هاي دست ساز. تمام 

اينه��ا به ط��ور كامل 
قابل قبول هستند. 
به هرح��ال به غير 
از پ��ول، چيزهاي 

بيشتر و بهتري هم 
در زندگي وجود 

دارد. 

جامعه شناسي معرفت

٧سياستنامه
پايان اينشتين
در سرتاسر جهان، آن فاصله انتقادي رفته رفته در حال تقليل يافتن به هيچ است. به همين شكل، نهادهايي كه اراسموس و جان ميلتون، اينشتين و مونتي پيتون را به دنيا تحويل دادند، كم كم تسليم اولويت چهره هاي 
سرسخت سرمايه داري جهاني مي شوند. مقدار بسيار زيادي از اين جريان براي خوانندگان امريكايي آشنا خواهد بود. استانفورد و ام آي تي نخستين نمونه هاي عيني دانشگاه هاي كارآفريني را راه انداختند. آنچه در بريتانيا 
ظهور پيدا كرده، اما مي توان آن را امريكايي سازي بدون تجمل خواند. حداقل بدون تجمل بخش هاي آموزشي خصوصي امريكايي. 
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 دانشگاه 
به مثابه فروشگاه

ك�ه  حي�ن  همي�ن  در 
اس�تادها به مديران بدل 
مي ش�وند، دانشجويان 
نيز تبديل به مش�تري و 
مصرف كننده مي شوند. 
به منظ�ور  دانش�گاه ها 
تامين و حفاظت از مخارج 
و شهريه شان، يكي يكي 
در تقال و دس�ت وپا زدن 
غيرمحترمانه اي به جان 
ه�م مي افتن�د. به محض 
اينك�ه اي�ن مش�تريان 
به س�المت از دروازه هاي 
اين مراكز عب�ور كردند، 
بر اساتيد فش�اري وارد 
مي ش�ود تا آنها را مردود 
نكنن�د؛ چراكه ب�ه تبع 
ا  ر شهريه ش�ان   آن 

از دست مي دهند.

سياستنامه

تحليل تري ايگلتون از فشار نيروهاي سرمايه دار و خشكيدن علوم انساني در غرب

مرگ  تدريجي دانشگاه

اصطالح 
»سياست 
عشق« كه 

نخستين بار در 
سوانح العشاق 

احمد غزالي 
پديدار شده 
در اينجا در 

زمينه اي معاصر 
و در موقعيتي نو 
براي به پرسش 
كشيدن معاني 
غالب سياست 
و عشق به كار 

رفته است

كتابخانه

فلسفه و علوم انساني
اخالق خالق، مطالعه معماهاي اخالقي است كه 
براي افزاي��ش آگاهي ما از نظام ه��اي اخالقي اي 
كه اغل��ب تصميمات اخالق��ي مان را ب��راي آنها 
بنا مي كنيم طراحي ش��ده اس��ت. دان مك نيون 
براي بررس��ي انتقادي نظام ه��ا مبنايي نظري در 
اختيارم��ان مي گ��ذارد و به ش��كل گيري نظريه 
اخالقي همه جانبه اي كه مناسب مشكالت اخالقي 
معاصر باش��د ياري مي رساند. تفكر اخالقي غربي 
همواره براي حل معماهاي اخالقي بر دو س��نت 
اخالق��ي فايده گرايي و كان��ت گرايي متكي بوده 
است. پروفسور مك نيون نش��ان مي دهد كه اگر 
اين سنت هاي فكري به نحوي منسجم با يكديگر 
تركيب نش��وند پيش��رفت واقعي در حل مسائل 
اخالقي مدرن ممكن نيست. او موضوعات متنوعي 
همچون صداقت دانشگاهي، محرمانه بودن سابقه 
پزشكي بيماران، تروريس��م، انجام آزمايش روي 
انسان ها، اتانازي، رشوه و مسائل محيسط زيستي 
را به بحث مي گذارد. اين كتاب بر مبناي اين فرضيه 
كه تفكر اخالقي مكانيكي نيست و ذاتا خالق است، 

شناخت شناسي اخالقي جديدي به وجود مي آورد. 
كتاب »اخالق خالق« نوشته دان مك نيون است 
كه به تازگ��ي با قلم اديب فروتن به زبان فارس��ي 
ترجمه و توسط انتش��ارات »ققنوس« روانه بازار 
كتاب شده اس��ت. فضاهاي خصوصي، سنت هاي 
اخالقي غ��رب، نظام اخالق��ي يكپارچه، صداقت 
دانش��گاهي، اخالق آزمايش��ي، تروريس��ت هاي 
شهري، مرگ آرام، بالتكليفي اخالقي از مهم ترين 

مباحث مطرح شده در اين كتاب هستند. 

   اخالق خالق
    نويسنده: دان مك نيون

    ترجمه: اديب فروتن
    انتشارات: ققنوس

   چاپ اول: ١٣٩5
   تعداد صفحه: ٣٧٦

     قيمت: 25000 تومان

نظريه اي براي مشكالت اخالقي معاصر
اصطالح »سياست عش��ق« كه نخستين بار در 
سوانح العشاق احمد غزالي پديدار شده در اينجا 
در زمين��ه اي معاصر و در موقعيت��ي نو براي به 
پرسش كش��يدن معاني غالب سياست و عشق 
به كار رفته اس��ت. سياست عش��ق، عبارتي كه 
آلن بديو، فيلسوف ساختارگراي فرانسوي آن را 
بي معنا مي داند، در خوانش��ي برسازنده از هنر و 
فلس��فه معاصر و به طور خاص در آنچه مي توان 
»هنر و فلس��فه« پ��س از دلوز و گت��اري ناميد، 
مواجهه اي را ميان اين فيلس��وفان و هنرمندان 
معاصر ايران و جهان تدارك مي بيند. در اين فضا 
مي توان رويارويي سياس��ت و هنر را در پيوندي 
متفاوت ترسيم كرد كه هنرمنداني مانند مارسل 
دوشان، فريداكالو، كريس��توف كيشلوفسكي، 
سهراب سپهري، فروغ فرخزاد و... را در مواجهه 
با فيلس��وفاني مانند ژيل دلوز، فليكس گتاري، 
اريك الي ي��ز و پيتر آزبورن در »چرخش نظري 
هنر پس��ا فلسفي و فلس��فه پس��ا هنري« قرار 
مي دهد. اين كتاب با قرار دادن دلوز- گتاري در 

زمينه اي ايران��ي از تفكر، در پرتو خوانش الي يز 
از آنها آغاز و با ش��عر به منزله افق درون ماندگار 

»فلسفه پس از دلوز و گتاري« پايان مي يابد. 
»سياس��ت عش��ق ميان هنر و فلس��فه« به قلم 
مه��دي رفيعي توس��ط انتش��ارات »ققنوس« 
منتشر شده اس��ت. از مهم ترين فصل هاي اين 
كتاب مي توان به گتاري و دلوز فيلس��وفاني كه 
نمي شناسيم، فلس��فه در چه نقاطي الزاما بايد 

شعر باشد و... اشاره كرد.

  سياست عشق
  نويسنده: مهدي رفيع

  انتشارات: ققنوس
  چاپ اول: ١٣٩5

  تعداد صفحه: 2٣0
  قيمت: ١٧000 تومان

فسلفه، هنر و عشق
»زيبايي شناس��ي در قرن بيس��تم« شرحي است 
فش��رده و موجز بر جريان هاي مه��م و نحله هاي 
فك��ري عم��ده در زيبايي شناس��ي و همچني��ن 
ماندگارتري��ن و اثرگذارترين آث��اري كه در قرن 
بيستم در اين عرصه به رشته تحرير در آمده اند. پل 
گاير، نويسنده اين كتاب بر اين باور است كه با وجود 
انقالبي كه در عرصه هنره��ا و نظريه پردازي هاي 
هنري در قرن بيس��تم رخ داده اس��ت از يك سو 
مس��اله اساس��ي زيبايي شناس��ي در قرن بيستم 
يعني ت��الش براي اراي��ه تعريفي ت��ازه از مفهوم 
هنر، يك��ي از دغدغه هاي اصلي زيبايي شناس��ي 
س��نتي، از جمله كانت و هگل نيز بوده اس��ت. از 
س��وي ديگر تالش براي فهم تجربه م��ا از هنر و از 
زيباي��ي و وااليي در طبيعت كه در كانون نظريات 
س��نتي زيبايي ش��ناختي جاي داشت همچنان 
طرح و برنامه اصلي بخش اعظم زيبايي شناس��ي 
قرن بيس��تم بر جاي مانده اس��ت. پل گاير در اين 
كتاب تاريخ زيبايي شناس��ي در قرن بيستم را بر 
مبناي همين فرض روايت كرده اس��ت كه اكنون 

انتشارات ققنوس ترجمه فارسي آن را با قلم پدرام 
حيدري در دس��ترس مخاطبان ايراني عالقه مند 
ب��ه مباح��ث زيبايي ش��ناختي قرار داده اس��ت. 
 زيبايي شناسي در آستانه قرن بيستم، انتقال عاطفي، 
جدا انگاري عاطفي، بين عاطفه، تجربه تام و تمام، هنر 
به منزله صورت نمادين، عاطفه گرايي، ويتگنشتاين، 
هنر و هس��تي، زيبايي شناس��ي ماركسيس��تي، 
زيبايي شناسي تحليلي، بازگشت زيبايي و زبان هاي 

هنر از مهم ترين بخش هاي اين كتاب است. 

   زيبايي شناسي در
 قرن بيستم

   نويسنده: پل گاير
   ترجمه: پدرام حيدري

   انتشارات: ققنوس
  چاپ اول: ١٣٩5

 تعداد صفحه: ١١٦٦
  قيمت: ٩000 تومان

نگاهي به مهم ترين مباحث زيبايي شناختي در قرن گذشته

هنگامي كه 
سي سال 

پيش براي 
نخستين بار 
به آكسفورد 

آمدم، هر نوع 
كمال گرايي 
شغلي، كسر 

شأن طبقه 
اشرافي 

پنداشته و به 
چشم تحقير 
ديده مي شد

 تعطيلي 
علوم انساني 

خيلي دور از ذهن نيست 
عل�وم  دپارتم�ان  كل 
انس�اني در سال هاي آتي 
به تدريج بس�ته شود. اگر 
دپارتمان زبان انگليسي 
از اي�ن وقايع جان س�الم 
ب�ه در ببرد، واضح اس�ت 
ك�ه عل�ت آن آم�وزش 
اس�تفاده از نقطه ويرگول 
ب�ه دانش�جويان اقتصاد 
اس�ت كه البت�ه دقيقا به 
نظر نمي رس�د آن چيزي 
نورت�روپ  ك�ه  باش�د 
فراي و ليون�ل تريلينگ 
)منتقدين ادبي صاحب نام 
انگليسي( در طرز استفاده 
از نقطه ويرگ�ول در س�ر 

داشتند.


