
نگاه

پژوهش��گري مي نويس��د وقتي 
كتاب هاي معرفي شده در آمازون 
در ربط با مس��ائل دانش��گاهي را 
جس��ت وجو مي كنيم، با بيش از 
 س��يصد كتاب با عن��وان بحران 
بر مي خوريم كه جنبه هاي مختلف 
بح��ران در دانش��گاه و نهادهاي 
آموزشي را مورد بررسي قرار داده اند. خود اين داده به ظاهر 
كم اهميت نشان مي دهد كه دانشگاه، معرفت و بحران در هم 
آميخته شده اند. مورخان به يادمان مي آورند كه انديشيدن 
به بحران دانشگاه و خطراتي كه استقالل دانشگاه را مورد 
تهديد قرار داده اند، امر جديدي نيس��ت و تقريبا در همه 
دوره هاي اصلي تاريخ نهاد دانش��گاه جريان داشته است. 
يكي از فيلسوفاني كه درگير اين ماجرا شده است، اييمانوئل 
كانت است. او در پاييز ۱۷۹۸، هنگامي كه ۷۴ ساله بود كتاب 
نزاع دانشكده ها را منتشر كرد و درصدد برآمد تا استقالل 
دانشگاه، به ويژه دانشكده فلسفه را با محوريت سيادت عقل، 
صورت بندي فلسفي كند. او مي خواست ايده دانشگاه را در 
زمين عقل محض مستقر سازد و دانشكده اي كه عقل را 
نمايندگي مي كرد در مرتبه اي باالتر از ساير دانشكده ها قرار 
دهد. كانت استدالل مي كرد كه نزاع بين دانشكده ها هرگز 
نمي تواند پايان پذيرد و دانشكده فلسفه همواره بايد مهياي 
اين باشد كه نزاع را همواره پايان ناپذير و زنده نگه دارد. دريدا 

در خوانش خود از ايده كانتي دانشگاه، يادآور مي شود كه 
دانشكده فلسفه همواره بايد هوشيار و مراقب باقي بماند، 
چراكه »حقيقت تحت حمايت اين دانشكده، همواره در 
خطر و مورد تهديد است.« اهميت كتاب نزاع دانشكده ها 
در تاريخ ايده دانش��گاه، اين پرسش را پيش رو مي گذارد 
كه امروزه پس از گذشت بيش از دو قرن از انتشار آن، چه 
درس هايي مي توانيم از آن بياموزيم؟ آنچه در پي مي آيد 

پاسخ به اين پرسش در قالب چند نكته مشخص است.
نكته اول: اولين درسي كه از كتاب نزاع دانشكده ها مي توان 
آموخت، ضرورت ورود مس��تقيم )صدالبته با رويكردي 
فلسفي( به مسائل آني و عاجل بشر در حوزه هاي مختلف 

زندگي است. 
مي دانيم موضوعي كه كانت در نزاع دانشكده ها با آن درگير 
مي شود، به هيچ وجه حال و هواي نوشته هاي نظري قبلي 
او، به ويژه »نقد عقل« او را ندارد. حتي گفته شده است كه 
آثار كانت در دوره پاياني عم��ر، هم به لحاظ موضوعاتي 
كه انتخاب مي كند و ه��م به لحاظ نوع مواجه هايي كه با 
آن موضوعات دارد، به كلي با دوره آغازين فعاليت فلسفي 
او متفاوت اس��ت. گاه حتي براي توصيف آثار پاياني او، از 
 )Stranger Character( اصطالح ويژگي عجي��ب
استفاده و گفته شده است كه در مقايسه با سختگيري هاي 
فني اي كه در آثار دوره اول كان��ت وجود دارد، او در اواخر 

عمرش، روش متفاوت تري پيش��ه مي كند. فراتر از آن، 
گرچه كانت در اين كتاب به تحليل دانشگاه و منازعات بين 
دانشكده هاي مختلف مي پردازد، ولي دليل ورود او به اين 
عرصه، كامال مبتني بر تجربه زيسته و ناظر بر جنبه هاي 
بسيار مش��خصي از حوادث اجتماعي و سياسي زمانه او 
اس��ت. حداقل يكي از داليلي كه كان��ت را به جمع آوري 
سه قطعه اي كه در زمان هاي مختلف نوشته بود و انتشار 
آنها در قالب يك اثر مي كشاند، اين است كه او مي خواهد 
اعتراض تند خود نسبت به صدور دستور سانسور توسط 
پادشاه و وزير او »ولنر« را گاه با كلماتي قوي و گاه با طنزي 
تيز علني كند. به همين دليل، نزاع دانشكده ها را يكي از 
شخصي ترين نوشته هاي كانت دانسته اند، چراكه مباحث 
كتاب با ارجاع مداوم به اتهاماتي پيش مي رود كه شاه و ولنر 
متوجه او كرده اند. در حقيقت، كانت از طريق صورت بندي 
نزاع دانشكده فلسفه با دانشكده الهيات، در پي اثبات حِق 
دانشكده فلسفه براي آزادي بيان است. به اين معنا كه هيچ 
مرجعي و هيچ دانشكده اي حق ندارد استدالل هاي عقالني 

دانشكده فلسفه را با زور پاسخ گويد.
نكته دوم، موضوعيت داشتن صورت بندي كانت از موضوع 
نزاع بين دانش��كده ها، حداقل در سطح ملي است. كانت 
تفاوت هاي معناداري بين دانش��كده فلس��فه كه او آن را 
»دانشكده فرودست« مي خواند، با سه »دانشكده فرادست«، 
يعني الهيات، حقوق و طب قائل مي شود؛ تفاوت هايي كه 
هنوز در حوزه هايي معتبر است. او مي گويد ماهيت دانشكده 
فلسفه را بايد در اتكا به »اصول پيشيني« جست وجو كرد، 
درحالي كه ماهيت دانشكده الهيات را بايد در توسل آن به 
حقيقت تجربي و وحي الهي پيگيري كرد. دانشكده فلسفه 
چون در پي حقيقت است، تمايل دارد كه منازعات فكري 
را به نحوي بي پايان ادامه دهد و در اين مس��ير بايد از حق 
كامل آزادي بيان برخوردار باش��د. كانت اين آزادي را هم 
حق دانش��كده فلس��فه مي داند و هم دفاع از آن را وظيفه 
دانشكده فلسفه مي داند و اين در حالي است كه دانشكده 
الهيات تمايل دارد كه اگر توانست از طريق كالم مقدس و 
اگر نتوانست از طريق كمك گرفتن از قدرت حكومتي، نزاع 
را حل  و فصل كند و تفاهم را حاكم گرداند. حكومت نيز با 
اين پشتيباني و نيز حمايت مالي، دانشكده الهيات را مطيع 
خود مي سازد و هر جا به كار  آيد از آن به عنوان اهرم اعمال 
قدرت خود استفاده مي كند اما دانشكده فلسفه از آنجا كه 
نقاد حكومت است، خاري در چشم آن به شمار مي آيد و 
چون از پشتيباني مالي و سياسي حكومت برخوردار نيست، 
در نتيجه نه مطيع فرامين آن كه مطيع فرامين عقل است.

دانشكده حقوق نيز گرچه در جهاتي با دانشكده الهيات 
متفاوت اس��ت ولي از آنجا كه تعريف ماه��وي خود را در 
تكيه به قوانين وضع  شده مي جويد )قوانيني كه به هر حال 
توسط حكومت تاييد و تنفيذ شده است(، همراه با دانشكده 
الهيات مي شود. روش كار اين دانشكده، توسل تمام عيار به 
متن قانون است و ابزاري هم كه در دست دارد، كتاب قانون 
است؛ با چنان روش و چنين ابزاري، معلوم است كه نسبت 
اين دانش��كده با حكومت همانند نسبت بازو با تن است؛ 
بدين ترتيب، دانشكده حقوق، به بازوي اجرايي حكومت 
تبديل مي شود و رجوع آن به عقل، در حد به كار گرفتن آن 
در محدوده مشخصي است كه آن را تامين سعادت مدني 
بشر مي نامد؛ سعادتي كه تامين آن بدون توجِه حكومت، 

نمي تواند پيش رود.
از نظر كانت، دانشكده طب هم از نظر روش، هم از نظر هدف، 
هم به لحاظ نسبت با حكومت، به دانشكده فلسفه نزديك تر 
و از دو دانشكده الهيات و حقوق دورتر است. اين دانشكده، 
ماهيت خود را در توسل به استدالل هاي علمي-تجربي 
مي جويد و چون چنين است همچون دانشكده فلسفه و 
برخالف دو دانشكده ديگر، وابسته به هيچ گونه مرجعيت 
متني نيست. ابزار كار اين دانشكده طبيعت، روش كارش 
اس��تخراج قوانين طبيعت و هدف آن، تامين س��عادت 
جسماني بشر است. گرچه حكومت از اين دانشكده فرادست 
نيز حمايت مي كند ولي نمي تواند در سازوكارهايش دخالت 

كند و به همين دليل، وابس��تگي آن به حكومت كمتر از 
وابستگي دو دانشكده فرادست ديگر است.

نكته سوم، موضوعيت داشتن شيوه نزاع است: نزاع مشروع 
در مقابل نزاع نامش��روع. يكي از مهم ترين نكات و شايد 
مهم ترين آموزه كانت در كتاب نزاع دانشكده ها، تمايزي 
است كه او بين دو نوع نزاع مشروع و نامشروع قائل مي شود. 
او سعي مي كند نزاع مش��روع را تقويت و نزاع نامشروع را 
افشا كند و با آن بستيزد. نزاع علني ديدگاه ها  از نظر كانت 
هم  مي تواند به علت ماده و هم به دليل صورت آن، نامشروع 
باشد. نزاع زماني به علت ماده، نامشروع خواهد بود كه ما 
مجاز نباشيم اصوال موضوعي خاص را مورد منازعه قرار 
دهيم. گويي برخي موضوعات هستند كه ما مجاز نيستيم 
در س��طح عمومي، پيرامون آنها به نزاع بپردازيم اما نزاع 
زماني به س��بب صورت آن يا به سبب شيوه  مجادله آن 
نامشروع است كه يكي از طرفين نه بر پايه استدالل، بلكه 
با تكيه  بر علل غيرعلمي، از ترفند تطميع گرفته تا تهديد 
به خشونت بهره گيرد تا منازعه را به نفع خود فيصله دهد 
و طرف مقابل را وادارد كه با او موافقت كند. نزاع نامشروع، 
از تمايل به سلطه دانش��كده هاي فرادست )با مساعدت 
حكومت( بر فرودست ناشي مي شود و عمدتا خود را به دو 

شكل نشان مي دهد: 
۱. تحميل قوانين و آموزه هاي ديني، به مثابه بهانه متوقف 

كردن نزاع، در مورد دانشكده الهيات. 
2. تحميل قوانين عرفي به مثابه نظام و سازمان اجتماعي و 

ضرورت حفظ اين نظام در مورد دانشكده حقوق. 
البته ممكن اس��ت همه طرف ها، از جمله فيلس��وفان، 
مرجعيت دانشكده اي را در موردي خاص و بنا به مصالحي 
بپذيرند، اما تنها مرجعيتي كه بايد حاكم بر دانشگاه باشد، 
مرجعيت عقل است؛ اما نزاع مشروع، نزاعي است كه در آن، 
موضوع مورد نزاع به نحوي آزاد و با عقلي سرد و بي رحم، تا 
هرجايي كه ضرورت دارد، ادامه پيدا كند، بي آنكه مرعوب 
قداست موضوعي شود كه مورد نزاع قرار گرفته است. كانت 

براي نزاع مشروع چند ويژگي ذكر مي كند؛ 
۱( اين ن��زاع نمي تواند و نبايد از طريق توافقي صلح آميز 
حل وفصل شود، چراكه نزاع فقط  مي تواند از طريق پنهان 
كردن علت جدال و رها ساختن خود براي متقاعد شدن، 
فيصله يابد؛ شيوه اي كه با روح دانشكده فلسفه كه بيان 
علني حقيق��ت را كاركرد طبيعي خود  مي داند، در تضاد 

است.
2( اين نزاع هرگز نمي تواند پايان يابد و اين دانشكده فلسفه 
است كه   بايد همواره آماده تداوم آن باشد. دانشكده فلسفه 
هرگز نمي تواند نس��بت به خطري كه حقيقت را تهديد 

 مي كند، بي توجه باشد.
3( اين نزاع ميان يك دانشكده و دانشكده اي ديگر است 
و به نفع حكومت است كه در آن دخالت نكند و با آرامش، 

نظاره گر آن باشد.
۴( اين ن��زاع مي تواند كام��ال منطبق ب��ا توافق جامعه 
تحصيلكرده و مدني، در اصولي باشد كه اگر رعايت شوند، 
 مي توانند پيشرفتي پايدار را براي هر دو جناح دانشكده  

پديد آورند.
ارزش ماندگار تحليل كانت در نزاع دانشكده ها اين است كه 
ما را نسبت به خطرات نامحسوسي كه نزاع هاي نامشروع 
مي توانند پديد بياورند آگاه مي سازد. آنچه كانت در زمان 
خودش فهميد و آنچه ما نياز داريم كه امروز به خودمان 
يادآوري كنيم، برجسته س��اختن تمايز ميان نزاع هاي 
مشروع و نامش��روع و تقويت و پش��تيباني از اصول نزاع 

مشروع است.
نكته چهارم، باقي ماندِن فلس��فه در وضعيت فرودستي 
و اعتبار تقس��يم بندي كانتي دانشكده هاس��ت. به نظر 
مي رسد تقسيم بندي كانتي دانش��كده ها، با تغييراتي 
جزيي تا به امروز باقي مانده است. گرچه ممكن است وضع 
دانشكده الهيات در جهان مدرن تا حدي تغيير كرده باشد 
اما به جاي آن، دانشكده هاي ديگري اضافه شده اند ولي در 
فرودستي دانشكده فلسفه و به همين سبب، آزادگي ذاتي 

آن، تغييري حاصل نشده است. كانت به نحوي درخشان، 
وضعيت اين دانش��كده ها را ب��ا به كارگيري اصطالحات 
چپ و راس��ت سياس��ي توضيح مي ده��د. نقش طبقه 
دانشكده هاي فرادس��ت )به عنوان جناح راست پارلمان 
دانش( حمايت كردن از مصوبات حكومت است؛ اما وقتي 
پرسش از حقيقت در ميان باشد، جناح چپ يا دانشكده 
فلسفه است كه حضور دارد. فايده استعاره پارلماني چپ 
و راست، اين است كه ما را به ثباتي طبيعي كه بقاي هر دو 
جهت را تضمين مي كند، وصل مي كند. به تعبيري اگر پاي 
چپ مان را قطع كنيم، يا اگر همگي به نحوي از استفاده 
از بازوي چپ مان دس��ت  برداريم، آنگاه به نحوي جمعي 
خودمان را ضعيف كرده ايم. براي پيشرفت فردي و جمعي، 
ما به پاي چپ و راس��ت ]همزمان[ نياز داريم. در استعاره 
پارلماني اي كه كانت مطرح مي كن��د، بر ضرورت بقاي 
دانشكده فرودست چپ براي زندگي انسان تاكيد مي شود. 
بي آنكه البته به تعبير دريدا مطمئن باشد كه مي تواند بقاي 
دانشكده فرودس��ت را تضمين كند و فراتر از آن حتي به 
امكان شكل گيري و تاسيس دانشگاهي كه در آن نزاع هاي 

مشروع به رسميت شناخته شود، خوش بين باشد.
نكته پنجم، دفاع جوهري كانت از دانش��كده فلس��فه: از 
نظر كانت موضوع الهيات مربوط به جهان آخرت اس��ت و 
موضوعات حقوق و طب مربوط به اين دنيا، يعني مربوط 
به واقعيت است، اما فلسفه نه با جهان آخرت سروكار دارد و 

نه الزاما با واقعيت هايي كه موضوعات حقوق و طب هستند، 
بلكه فلسفه با حقيقت سروكار دارد. كانت حقيقت را مسلم 
فرض نمي كند يا نمي خواهد نشان دهد كه حقيقت چيست؟ 
چيزي كه كانت با آن سروكار دارد: »شرايط امكان حقيقت 
و بحث پيرامون اين مطلب است كه چگونه مي توان امكان 
داوري آزادانه عقل را فراهم كرد.« كانت در رساله »جهت يابي 
در انديشيدن چيست؟« مي نويسد: »آزادي انديشه بدين 
معناست كه عقل تحت سلطه هيچ قانوني نيست جز قانوني 
كه خود به  خود تحميل كند.« نتيجه اي كه مي خواهم بگيرم، 
اين اس��ت كه بحث كانت در مورد دانشگاه بيشتر در مورد 
رابطه فلسفه و دانشگاه يا به عبارتي جايگاه فلسفه در دانشگاه 
است. گو اينكه اشاراتي هم در مورد ماهيت دانشگاه دارد و 
مقدماتي فراهم مي آورد كه بعدها به تفكيك ايده دانشگاه 

)معناي دانشگاه( از واقعيت آن منجر مي شود.
كانت مي گويد، دانشكده هاي فرادست الهيات، حقوق و 
پزش��كي، قدرت و اعتبار خود را مديون وعده اي هستند 
كه جهت تامين س��عادت اخروي، مدني و جس��ماني به 
جامعه مي دهند، جامعه اي كه كارگزاري به نام حكومت 
دارد. همين امر سبب مي شود كه اين دانشكده ها وابسته 
به حكومت و به نوعي خدمتگزار حكومت باشند؛ دانشكده 
فلسفه اما چنين وظيفه اي را ندارد و رويكردها و آموزه هاي 
آن خارج از كنترل دولت اس��ت. كانت تاكيد مي كند كه 
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يك��ي از اتفاق��ات خوش��ايند و 
مثبت جامعه ايران در سال هاي 
اخي��ر، پذي��رش روانشناس��ي 
و زيرش��اخه هاي آن ب��ه عنوان 
يك دانش و تخصص و مراجعه 
روزافزون مردم از طبقات و اقشار 
مختل��ف ب��ه روان درمانگران و 
روانشناسان است. تا چند سال پيش، نگرش هاي منفي 
و غلط به اين دانش، س��بب شده بود كه بسياري تحت 
اين عنوان كه روانشناسي علم نيست يا روان درمانگران 
كار خاصي نمي كنند، از مراجع��ه به روان درمانگران و 
روانكاوان و مشاوران رواني اجتناب كنند. در مقابل بازار 
روانپزش��كان داغ بود و اكثر مردم براي حل ساده ترين 
مشكالت رواني، به قرص و دارو پناه مي بردند. همچنين، 
اين تصور نادرست حاكم بود كه هر كس نزد روان درمانگر 
مي رود، »ديوانه« و »مجنون« است، ضمن آنكه نگرش 
عمومي نس��بت به همين مفاهيم، يعن��ي »ديوانه« 
و »مجنون«، بس��يار غل��ط و ارزش��گذارانه و همراه با 

سوگيري هاي منفي فرهنگي صورت مي گرفت. 
چندي است در نتيجه ارتقا و پيشرفت آگاهي همگاني، 
رجوع به روان درمانگران و روانشناسان و روانكاوان، رشد 
چشمگيري داشته و هر يك از ما در ميان اطرافيان خود 
شمار زيادي را مي شناسيم كه براي رفع مشكالت رواني 
خود، اعم از اضطراب، نگراني، افسردگي، ترس فراوان، 
وسواس و همچنين براي بهبود روابط خود با ديگران اعم 
از روابط زناشويي يا مناسبات دوستانه يا خانوادگي، به 
مشاوره مي روند و از دانش و آگاهي و تجربه كارشناسان 
و متخصصان روانشناس��ي بهره مي گيرند. يك شاهد 
اي��ن ادعا، ارج و ق��در يافتن رش��ته هاي زيرمجموعه 
روانشناسي در دانشگاه هاست. اگر تا پيش از يك دهه 
پيش، روانشناسي در موسسات آموزش عالي و كنكور 
سراسري، يكي از رشته هاي كم اهميت تلقي مي شد، 
اكنون شاهديم كه روانشناس��ي بعد از حقوق، يكي از 

پرطرفدارترين رشته ها در حوزه علوم انساني است. 
اين اتفاق في نفسه بسيار مثبت و ارزشمند است و بايد 
مورد تشويق و تاييد همگاني قرار بگيرد. اعتماد به دانش 
و تجربه روانشناسان و اتكا به توصيه ها و روش هاي تجربه 
شده، موجب افزايش س��المت رواني جامعه و كاهش 
ناهنجاري هاي رفتاري و گفتاري و كم شدن خشونت در 
كل اجتماع مي شود. با گسترش گفتارهاي روانشناسانه، 
افراد ياد مي گيرند كه با گفت وگو و انديشيدن به خود، 
بر مشكالت فائق آيند و كمتر به محرك ها يا ابزارهاي 
بيروني متكي شوند. س��طح فرهيختگي باال مي رود و 
آدم ها فرا مي گيرند، ضمن ش��ناخت خود با كاستي ها 
و كم داش��ته هاي خود كنار بيايند و در صورت امكان 
در جهت رفع آنها يا پرورش استعدادها و ظرفيت هاي 

وجودي خود گام بردارند. 
اما در كنار همه اين فوايد و سودمندي هاي گسترش 
توجه به روانشناسي به عنوان يك علم و روان درمانگري 
و روان��كاوي به عنوان دانش��ي عمل��ي و مفيد، نبايد 
از رواج آنچه روانشناس��ي غيرعلم��ي و توصيه هاي 
كليشه اي و زرد از سوي برخي مشاوران، غفلت كرد. 
در گفت وگوهاي متعدد با دوستان و آشناياني كه به 
روان درمانگران و مشاوران رواني مراجعه كرده اند، بارها 
به تعابير و اصطالحاتي تكراري و كلي گويانه و به نظر 
كليشه اي برخورده ام كه بيش از آنكه روشنگر وضعيت 
رواني فرد تحت درمان باش��د، براي او حكم مسكن يا 
آرامش بخش دارد. گويي فرد مراجعه كننده، در گفتار يا 
درمان مشاور به دنبال توجيهي براي رفتارهاي خودش 
از سويي و فرافكني مش��كالت و مصائب به ديگران و 
تخطئه آنها از سوي ديگر مي گردد. رفتارهايي كه گاه 
به وضوح غيراخالقي و ناپس��ند مي شوند. مشاور هم 
براي خوشايند مراجعه كننده، چيزي مي گويد كه مورد 
پسند اوست، در بعضي موارد هم مشاور، با كاربرد نابجا 
و نادقيق برخي تعابير »ده��ان پركن« و »جذاب«، 
مراجعه كننده را در اين توهم ف��رو مي برد كه اوال او 
آگاهانه و ارادي هيچ نقشي در وضعيتي كه بدان دچار 
شده ندارد و ثانيا مشكل از ديگران است كه او را درك 
نمي كنند. يك نمونه رايج از اين تعبيرها، اطالق صفت 
ظاهرا پرطمطراق »كمال گرا« يا »پرفشكنيس��ت« 
به ف��رد مراجعه كننده اس��ت. ترديدي نيس��ت كه 
كمال گراي��ي )Perfectionism( يك ويژگي يا 
سبك شخصيتي اس��ت كه در درجات متفاوت، در 
بس��ياري از افراد ظهور و بروز دارد، ام��ا اينكه فرد، 
بي عملي و تنبلي يا عافيت طلبي خود را پش��ت آن 
پنهان كند، غير قابل قبول و ناموجه است. افراد زيادي 
با استناد به اينكه »شخصيت كمال گرا« دارند، مدام 
ناكامي ها و در واقع بي عملي خود را توجيه مي كنند 
و وقتي به آنها مي گوييم كه چرا آستين باال نمي زنند 
و تالشي نمي كنند، مي گويند: »من »پرفشكنيست« 
هستم، تا زماني كه همه شرايط و زمينه ها مهيا نشود، 

نمي توانم به كار مورد عالقه ام بپردازم«!
به نظر مي رسد در اين گونه موارد، مراجعه به مشاوره، به 
جاي اينكه فرد را نسبت به مشكالت خود آگاه كند و او را 
در جهت رفع يا به بهترين وجه كنار آمدن با آنها، كمك 
كند، توجيهي ظاهرا علمي در اختيار او مي گذارد، تا از 
آنچه در گذشته به عنوان يك خصيصه ناپسند اخالقي 
مذموم شمرده مي شد، با نامگذاري جديد، رفع اتهام 
كند و ضع��ف اخالقي و ارادي خود را با آن بپوش��اند. 
مراجعه به روانشناس��ي و توضيح و تبيين خصلت ها 
و ويژگي ه��اي رفتاري و گفتاري ما انس��ان ها، نبايد 
توجيهي براي بي عملي و نفي اختيار باشد. در هر صورت 
همه نظام هاي آموزشي، بر پايه اراده و اختيار بشري 
بنا شده اند و اخالق بر اين مبنا استوار است كه انسان 
مي تواند و بلكه بايسته و شايسته است كه نقص هاي 
خود را بپذي��رد و در صورت اينكه اين كاس��تي ها به 
حقوق و وظايفش خللي وارد مي كند، حتما در جهت 
رفع شان بكوشد. روانشناسي و روان درمانگري، در اين 
مسير، دانشي عملي و مفيد خواهد بود، به شرط آنكه 
ما را به سمت توجيه غيراخالقي نواقص وجودي مان 

سوق ندهد.

كامال ضروري است كه جامعه فرهيخته دانشگاه، داراي 
دانشكده اي مانند دانشكده فلسفه باشد، دانشكده اي كه 
ذاتا مستقل از دولت است و حتي اگر دولت هزينه هايش 
را ه��م تامين كند، نمي تواند آن را به خود وابس��ته كند. 
دانشكده اي كه بدون فرمانبرداري از هيچ فرماني، در همه 
حوزه ها خود را مستقل و آزاد مي بيند و به هيچ چيز، جز 
پيگيري حقيقت )حقيقتي كه منافع علوم هم در آن است( 
نمي انديشد. در نتيجه، اين حق و وظيفه دانشكده فلسفه 
است كه چتر نقد خود را بر سر دانشكده هاي ديگر نگه دارد 
و تكيه گاه يا به تعبير »دريدا«، اهرم آنها باشد. »دريدا« به 
روش معمول خود از پانوشت ظاهرا بي اهميتي كه كانت 
ذيل بحث خواب در قسمت نزاع دانشكده فلسفه و طب 
مي آورد، نتايج درخشاني مي گيرد. خالصه پاورقي كانت 
اين است: گاه گفته شده است كه تمرين و آموزِش آغازين، 
تنها عوامل تعيين كننده اي هس��تند كه كدام سمت از 
بدِن يك انسان، قوي تر يا ضعيف تر خواهد بود، مادامي كه 
استفاده از اعضاي بيروني بدن مدنظر است- اينكه آيا در 
جنگ شمشير را بازوي راست حمل  مي كند يا بازوي چپ، 
آيا سواركار از ركاب سمت راست به چپ بر اسب  مي پرد 
يا برعكس و غيره؛ اما اين ادعا كامال نادرست است. تجربه 
 مي آموزد كه اگر ما اندازه گيري هاي كفش مان را از پاي چپ 
بگيريم و كفش چپ كامال اندازه باشد، كفش راست تنگ 
خواهد بود و ما به سختي  مي توانيم به اين خاطر والدين مان 
را سرزنش كنيم كه هنگامي كه كودك بوديم، اين مساله 
را بهتر به ما نياموخته بودند. مزيِت سمت راست بر چپ 
همچنين  مي تواند از اين حقيقت دانسته شود كه اگر ما 
بخواهيم از گودالي عميق عبور كنيم، وزن مان را بر پاي 
چپ  مي اندازيم و با پاي راست گام بر مي داريم؛ در غير اين 
صورت، به افتادن در گودال خطر كرده ايم. اين حقيقت كه 
به پياده نظام پروسي آموخته اند كه با پاي چپ شروع كنند، 
اين حكم را به جاي رد كردن تصديق  مي كند، چراكه آنها 
پاي چپ را تنها به عنوان تكيه گاه، جلو  مي گذارند تا سمت 
راست بدن محرك حمله اي باش��د كه آنها از طريق پاي 

راست در مقابل پاي چپ انجام مي دهند.
دريدا اين پاورقي كانت را به كار مي گيرد و مقاله اي مي نويسد 
با عنوان »اهرم يا نزاع دانش��كده ها«. اه��رم نزد دريدا يك 
نقطه اتكاست، چيزي كه با تكيه دادن نيرو وارد مي كند و 
جابه جا مي كند. در منظور كانت اهرم براي بستن اسب، باز 
كردن گودال يا حصار به كار مي رود. دقيق تر براي رفتاري 
به كار مي رود كه در آن س��واران يا سربازان پاي چپ شان 
را كه ضعيف تر اس��ت، به كار مي گيرند تا پاي راست شان 
را كه قوي تر اس��ت فرود بياورند. براي كانت سمت چپ، 
چه پا و دست باشد چه دانشكده ها، طرف ضعيف تر است. 
استفاده دريدا از تصوير اهرم به در اين مسير پيش مي رود كه 
جهت گيري ما به سمت يك دانشگاه جديد و نوآيين، بايد با 
پيش نهادن پاي چپ مان صورت گيرد. دريدا مي گويد تمام 
ايده دانشگاه در نزاع دانشكده ها، همين پاي چپ پيش نهادن 
است. فراتر از آن، حتي طرف چپ دانشكده فرودست فلسفه 
نيست، تمام ايده دانشگاه در نزاع دانشكده هاي كانت است.

درس هاي نزاع دانش��كده هاي كانت را بايد با درسي كه 
دريدا از اين كتاب مي گيرد، تكميل كرد و آن پرس��ش 
از مسووليت است. دريدا مي گويد ما در جهاني زندگي 
مي كنيم كه تعريفي نوايين از دانشگاه را براي ما تبديل 
به ضرورتي آني و عاجل كرده و اين مس��ووليت ماست، 
مس��ووليتي كه كس��اني بايد آن را قبول كنن��د. دريدا 
مي كوشد تا در جهت خالف واقعيتي به نام دانشگاه، از 
»نهادي در راه« سخن بگويد كه در آن منزلت »انديشيدِن 
ساخت گش��ايانه«، فراتر از »انديش��يدن سازماندهي 
شده« است. در چنين رويكردي، دريدا بيش از هركس 
ديگري تحت تاثير كانت اس��ت. براي فيلسوف كانتي، 
كس��ي كه خود را در دانش��كده اي مي بيند ك��ه هم از 
دانشكده هاي ديگر »فروتر« است و هم در خارج از محل 
دانشكده هاي حرفه اي )پزشكي، الهيات و حقوق( قرار 
دارد، دانش��كده فلس��فه تبديل به نمادچيزي مي شود 
 كه هم در جايي محصور ش��ده، مس��تقر است و هم در 
نا كجايي همه جا حاضر و همين به آن امكان مي دهد تا 
بتواند هم نسبت به همه رشته هاي دانشگاهي از يك سو و 
هم نسبت به خود دانشگاه از سوي ديگر بصيرت پيدا كند.

دريدا بارها در »دانشگاه بدون شرط«، به كانت، با نقل فقراتي 
از نقد قوه حكم و نزاع دانشكده ها، رجوع مي كند. او با تاكيد 
بر حق مطلق دانشگاه براي تحقيق آزادانه، دانشگاه را نهادي 
براي ايستادگي انتقادي در مقابل تمامي قدرت ها مي داند 
و از تمايل آشكار دولت براي به نابودي كشاندن آن، سخن 
مي گويد. بي شك دريدا، در »دانشگاه بدون شرط«، در اين 
انديشه نيست كه حق يا مجموعه اي از حقوق جديد را براي 
دانشگاه مورد تاكيد قرار مي دهد، بلكه بيشتر درصدد تاكيد 
بر آزادي هايي است كه دانشگاه مدرن هميشه برآن اصرار 
ورزيده است. او به ويژه بر اين امر تاكيد مي ورزد كه بايد با 
»تمام قدرت« در مقابل دخالت دولت در دانشگاه ايستادگي 
كرد. »شرط« نزد دريدا در »دانشگاه بدون شرط«، همواره 
در وجه سلبي به كارمي رود: »نامشروط«، »بدون شرط« و 
طرد مطلق هر شكلي از تعين. اگر شرايطي كه دانشگاه بايد 
از آن آزاد باشد، مشخص گردد، دانشگاه بدون شرط از محتوا 
تهي مي شود. دانشگاه، هيچ شرطي را برنمي تابد، هر شرطي 
را كه بتوان تعيين كرد؛ بنابراين تحقق آزادي اي كه »دانشگاه 
بدون شرط« در پي آن است، دريدا را با يك هدف يعني نفي 
هر شرطي مواجه مي سازد، بي آنكه بتوان سازوكاري براي 
آن پيش نهاد. براي متحقق ساختن »نامشروط«، ما هيچ 
واسطه شناخت پذير و عملي براي رهسپاري به سوي آن، 
در دست نداريم. آشكار است كه اگر »آنچه در حال آمدن 
است« پيشاپيش معين باشد، به يك معنا، اصال آمدني در كار 
نخواهد بود و هيچ قاعده اي در كار نيست كه به ما ياري رساند 
اما اگر مس��ووليت و تصميم، وجود داشته باشد، مي توان 
هر لحظه به »ناگه آين��د« و »در راه«، خوش آمد گفت. در 
مجموع، دريدا مي كوشد تا دانشگاه را از تجويزها و تعينات 
آزاد سازد. آثار دريدا در حوزه دانشگاه، نماينده كوششي 
نيرومند و فعال در جهت تامل بر آزادي دانش��گاه و امكان 
خلق اين آزادي اس��ت. ويژگي هاي »نامشروط بودگي«، 
»ناگه آيندي«، آش��كارترين نش��انه هاي مفهوم پردازي 
راديكال دريدا از ايده دانشگاه است. تالش خجسته اي كه 
حداقل مزيت آن اين است كه وضع موجود دانشگاه را به 

نفع موقعيت در راه آن حركت مي دهد.
عضو هيات علمي گروه فلسفه دانشگاه تهران

در مصائب روان درمانگري زرد
كمالگراياعافيتطلب

فلسفه و دانشگاه

حق و وظيفه فلسفه در دانشگاه: پيگيري نزاع مشروع، ايستادگي در برابر نزاع نامشروع

عقل تحت سلطه هيچ قانوني جز خودش نيست
فلسفه با حقيقت سر و كار دارد

محسن آزموده

حسين مصباحيان

دريدا مي گويد: ما در جهاني زندگي مي كنيم 
ك�ه تعريفي نوايي�ن از دانش�گاه را براي ما 
تبديل ب�ه ضرورتي آني و عاجل كرده و اين 
مسووليت ماست، مس�ووليتي كه كساني 
باي�د آن را قبول كنند. دريدا مي كوش�د تا 
در جهت خ�اف واقعيتي به نام دانش�گاه، 
از »نهادي در راه« س�خن بگوي�د كه در آن 
منزلت »انديشيدِن ساخت گشايانه«، فراتر 

از »انديشيدن سازماندهي شده« است.

چيزي ك�ه كانت ب�ا آن س�روكار دارد: 
»شرايط امكان حقيقت و بحث پيرامون 
اي�ن مطلب اس�ت كه چگون�ه مي توان 
ام�كان داوري آزادان�ه عق�ل را فراهم 
ك�رد.« كان�ت در رس�اله »جهت ياب�ي 
در انديش�يدن چيس�ت؟« مي نويسد: 
»آزادي انديشه بدين معناست كه عقل 
تحت س�لطه هي�چ قانوني نيس�ت جز 

قانوني كه خود به  خود تحميل كند.«


