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چکیده
مرزبندي سنتی ان تطوري یافته است که آشکارادر زمان ما دانش و دانشگاه چن

بسیار پیچیده میاناي را در هم نوردیده و رابطهورزي میان عقل نظري، عقل عملی و فن
یا »بازاري شدن دانش«چه از آن به عنوان ویژگی آن.قلمرو فراهم آورده استسهاین

قواي آدمی، يرود تا به معیاري براي سنجش همهمیشود،مییاد»تجاري شدن دانش«
يپدیده.ها تبدیل شودو خالقیت، و دستاوردهاي آن،اعم از عقل نظري، عقل عملی

آور است که در حال تبدیل شدن به بازي تجاري شدن دانش از آن جهت شگفت
. داردمیروي از قواعد خود وارا در سراسر دنیا به پیها دانشگاهياست که همهاي یگانه

که هایی با این حال، چالش. آن نیز از این ماجرا مستثنی نیستندهاي کشور ما و دانشگاه
توسل جستن به امر واال . مل استأتجاري شدن دانش برخاسته، مغتنم و قابل تيهبا اید

ذیل عقل در پی آن است، یا پناه گرفتن در)1982(مدرن که لیوتاردر تعبیري پست
آن را به میان آورده و یا دانشگاه زیبا که بِرن)1996(عملی و عدالت که ریدینگز

گوید، همگی هشدارهایی در برابر آهنگ شتابان تجاري کردن میاز آن سخن)2000(
ما نیز قابلیتی براي چالش با این ایده وجود دارد و يدر جامعه. دانش و دانشگاه است

دانش را در يهاست که جانمایگرایانهپژوهی حقیقتدانش و دانشآن سنتی تنومند از
با این حال، . کاهدنمیجوید و هرگز آن را به منفعت و کارآمدي فرومیحقیقت

حاضر در پی آن يو مقالهد، هنوز به صورت جدي رخ ندادهاستنطاق این سنت تنومن
ین مقاله استفاده ه در بررسی اروشی ک.است که این ضرورت را در برابر دید قرار دهد

.استشده، روش تحلیل مفهومی

دانش، امر واال، عدالت، امر زیبا، بازاري شدن، تجاري شدن، : يکلیدهاي واژه
.حقیقت، کاربردپذیري

استاد دانشگاه تهرانkhbagheri@ut.ac.ir
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مقدمه
بندي قاطعی یابی است، تقسیمدر دیدگاه سنتی که به طور روشن تا زمان ارسطو قابل ریشه

س آن، جایگاه مشخصی براي حقیقت، عدالت و مهارت در نظر گرفتهوجود داشت که بر اسا
ارسطو با تفکیک میان عقل نظري، عقل عملی و ابداع یا فناوري، جایگاه محکم و . شدمی

عقل عملی و يعدالت در عرصه-2عقل نظري، يحقیقت در عرصه- 1متمایزي براي 
بر این اساس، فرد. اوري فراهم آورده بودابداع یا فنيکارآیی در عرصهتناسب و -3سرانجام 

کار ومستقل از آدمی سرهاي واقعیتيتوانست تصمیم بگیرد که هر گاه با دانشی دربارهمی
عقل نظري جاي دهد و هر زمان با يبا معیار حقیقت و درستی بسنجد و در خانهدارد، آن را 

آن را با معیار اعتدال و عدالت بسنجد کار دارد، واخالقی سرهاي بشري و اقدامهاي موقعیت
کار داشت، آن را با وعقل عملی قرار دهد و باالخره، هرگاه با ابداعات بشري سريو در خانه

.مهارت و فناوري مستقر سازديمعیار کارآیی بسنجد و در خانه
سنتی اکنون، در زمان ما دانش و دانشگاه چنان تطوري یافته است که آشکارا این مرزبندي

به طور . مذکور فراهم آورده استيبسیار پیچیده میان سه قلمرواي را در هم نوردیده و رابطه
یاد2»تجاري شدن دانش«یا 1»شدن دانشبازاري«ویژگی چه از آن به عنوان خاص، آن

قواي آدمی، اعم از عقل نظري، عقل عملی و يهمهمعیاري براي سنجش به رود تا میشود،می
تجاري شدن دانش از آن جهت ياین پدیده.ها تبدیل شودت، و دستاوردهاي آنخالقی

را در ها دانشگاهياست که همهاي آور است که در حال تبدیل شدن به بازي یگانهشگفت
کنند و یا در میبازي شرکتهمگان یا در این. داردمیسراسر دنیا به پیروي از قواعد خود وا

آن نیز از این ماجرا مستثنی نیستند و از هاي کشور ما و دانشگاه. مانندمیانزوا باقیيهکنار
تبدیل کردن دانش به «همین رو مدتی است که شاهد رواج شعارهاي این بازي همچون 

»علم و فناوريهاي پارك«ویژه و البته بسیار محترمی مانند هاي و تعبیه شدن جایگاه»ثروت
. هستیمبراي اجرایی کردن این شعارها

سازد این است میما ضرورييرا در جامعه»تجاري شدن دانش«يچه بررسی پدیدهآن
عقل يه اندیشمندان بزرگ ما در گذشته، به تبع حکیمانی چون ارسطو، حقیقت را در خانهک

1- marketization of knowledge
2- commercialization of knowledge
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رفتند میداشتند و از برآمیختن آن با کارآیی حذر داشتند و یا در پی افالطونمینظري گرامی
اندوزانه ثروتهاي گرفتند که استقرار آن در فعالیتمیانش را یکباره امري آسمانی در نظرو د

. شدنمیبه هیچ روي روا شمرده
ما وارد بازي تجاري هاي دانشگاهکه با آن مواجهیم این است که چگونه اي مسألهحال، 

یا ناسنجیده تن به انددهما سنجیيدیرینهيو آیا نسبت آن را با گذشتهاندشدن دانش گشته
خواهد داشت و چه راهی را اي که چنین سنجشی، چه نتیجهو سرانجام اینانداین بازي سپرده

راي باي خیزد، انگیزهمیکه از دامن آن برهایی سؤالو مسألهاین . ما خواهد نهادرويپیش
تجاري يتر پدیدهین بیشرو، در ادامه، نخست به تحلیل و تبیاز این. نگارش این مقاله است

را که اندیشمندان جهان با آن درهایی چالشسپس، برخی از. شدن دانش خواهیم پرداخت
پیش روي آن را در معرض هاي بستاند، از نظر خواهیم گذراند تا هشدار نسبت به بنافکنده

آن خواهیم مل درأفکري و فرهنگی خودمان به تيسرانجام، بر حسب پیشینه. دید قرار دهیم
.بازاندیشی در آن را فراهم آوریميپرداخت تا زمینه

به اقتضاي نوع بررسی و پژوهشی که در این مقاله مورد نظر است، روشی که براي بررسی 
کار داریم، وها سرمفاهیم مهمی که با آن. در نظر گرفته شده، روش تحلیل مفهومی است

تا از خالل آن، بتوان به اندها، همگی نیازمند تحلیلهمچون دانش، کاربرد، حقیقت و نظیر آن
هاي بدون اعتنا به ریشهها انجام این تحلیل. ها راه یافتتناسب یا عدم تناسب استفاده از آن

به عبارت دیگر، . پذیر نیستها امکاناجتماعی مربوط به آنهاي مفاهیم مورد نظر در سنت
اجتماعی هاي سب کاربرد یک مفهوم در دامن سنتتحلیل مفهومی مورد بحث در واقع بر ح

هنگامی رخ خواهد داد که بدون توجه به اقتضاي ها گیرد و عدم تناسبمیمختلف صورت
.از مفهوم را در آن داخل کنیماي اجتماعی معین، گونههاي سنت

و دانشگاهتجاري شدن دانش
اطالعات ژي صورت پذیرفته،علم و تکنولوياخیر در عرصهيتحوالتی که در چند دهه

را در کانون توجه قرار داده و براي آن در تبیین مفهوم دانش، جایگاهی اساسی اي و زبان رایانه
متفکران مختلفی از مواضع متفاوت به نقد و بررسی این روند جدید دانش . ایجاد کرده است

و لیوتار ) 1376(فلر ، ش)1383(، دریفوس)1381(توان از بلمیکه از جملهاندپرداخته
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.نام برد) 1380(
به عنوان مفهومی »تجاري شدن دانش«مفهوم گیري دانش، در بستر این جریان نو در شکل

این مفهوم به دنبال . به ظهور رسیده استدانش و دانشگاهيتفکر دربارهياساسی در عرصه
بسیار چشمگیر با اي بطه، راکه طی آن دانششورهاي پیشرفته به ظهور رسیدهروندي در ک

مناسبی براي بازاندیشی در مورد این رابطه را يدیدگاه لیوتار زمینه.ثروت و تولید یافته است
تحلیل این مفهوم مورد توجه قرار را در رو، دیدگاه وياز این). 1386باقري، (آورد میفراهم

.خواهیم داد
3»دانشيگزارشی درباره: مدرنستوضعیت پ«ژان فرانسوا لیوتار در کتاب مشهور خود 

به زبان فرانسه به چاپ 1979آموزش عالی است و نخست در يکه اثري مهم در فلسفه
پیشرفته و در در کشورهاي ها اخیر دانشگاهيرسید، به تحلیل و بررسی تحوالت چند دهه

ضمن آن، پرداخته و در یاد شده است) 1381بل،(صنعتی–پساعصري که از آن به عصر 
از نظر لیوتار، در این چند دهه نه .تجاري شدن دانش را نیز مورد بحث قرار داده استيپدیده

خاصی همچون زبان هاي ، در گونه، به صورت یک گفتمان در آمده که زبانیتنها دانش علم
تی تازه یافته بلکه دانش نیز در پرتو آن، ماهیاي کنندهنقش تعییندر آن و اطالعات،اي رایانه

توجه ویژه نشان داده و 4در این تغییر ماهیت، دانش به ویژگی کاربردپذیري. کسب کرده است
:معطوف شده استگرایی به فایدهگرایی به طور اساسی از حقیقت

گرا، دولت یا نهادهاي از سوي دانشجوي تخصص) آشکارا یا تلویحاً(ی که سؤالاکنون 
اي چه فایده«نیست، بلکه »است؟) صادق(ا حقیقی آی«شود دیگر میآموزش عالی مطرح

آیا قابل فروش «معادل است با سؤالدر بستر تجاري شدن دانش، اکثر اوقات این . است»دارد؟
.)150، ص 1380لیوتار،(»آیا کارآمد است؟«: و در بستر رشد قدرت»است؟

دهد، بلکه میرا نشانویژگی قابل فروش بودن دانش، نه تنها نقش بارز دانش در امر تولید
پس، کشورها بر اساس جایگاهی که از این. سازدمیجایگاه آن را در تعیین قدرت نیز برجسته

.دارند، قدرت خود را مورد محاسبه قرار خواهند داداطالعاتیدر دانش
ویژگی تجاري دانش، نه تنها ماهیت دانش، بلکه ماهیت آموزش و یادگیري را نیز دگرگون

3- The Postmodern Condition: A Report on Knowledge
4- performativity



11ملی بر روابط فرهنگ بازار و دانشگاهأت

که لیوتارچنان. بندي قرار دادپس، دانش را بر حسب پول باید مورد تقسیماز این. ندکمی
که در خصوص بود، بل، همانطورتمایز مقتضی، دیگر بین دانش و جهل نخواهد ": گویدمی

، 1380لیوتار، ("خواهد بود»ايدانش سرمایه«و »دانش پرداختی«پول قضیه چنین است، بین 
داري و بازطور که در مورد پول، بخشی از آن را مصروف نگهدیگر، همانبه عبارت.)66ص 

دهیم، آموزش و میکنیم و بخشی دیگر را براي تولید مورد استفاده قرارمیدهیسازمان
توان به مقام پرداخت یا مییادگیري را نیز بر حسب دانشی که در آن جریان دارد،

.گذاري تقسیم کردسرمایه
ما نیز به شدت در حال بروز و يدر جامعه،که ویژگی تجاري شدن دانشگفتنی است 

گذشته، ياین امر ناشی از حرکت ما در پی کاروانی است که طی چند دهه. ظهور است
به . شودمیفراهم آورده است که طبق آن، دانش با اطالعات یکی انگاشتهاي تازهيمعادله

ه شده در این جریان، در اسناد و مدارك مهم اجتماعی همین دلیل، اصطالحات و مفاهیم آفرید
که در ساختار مفهومی این اصطالحات، چالش و بحثی شود، بدون آنمیکار گرفتههما ب

. صورت بگیرد
، در فضاي اطالعاتی دانش شکل گرفتهکه در 5»جامعه دانایی محور«به طور نمونه، مفهوم 

،چهارم توسعهيقانون برنامه(کار رفته استهشور بک) 1384- 1388(»چهارم توسعهيبرنامه«
رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل «عنوان تحتچهارميبخش اول قانون برنامه.)1383

این .تنظیم شده است»توسعه مبتنی بر دانایی«و فصل چهارم آن تحت عنوان »با اقتصاد جهانی
تر معطوف به شرایط درونی جامعه بودند، به طور شپیشین که بیيخالف سه برنامهبرنامه، بر

تعامل فعال با اقتصاد «آن يگیري عمدهعمده به شرایط بیرونی و جهانی نظر دارد و جهت
رشد پایدار «موریت این برنامه أم.و پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است»جهانی

چهارم توسعه، يبرنامهکه دره به اینبا توج.در نظر گرفته شده است»اقتصادي دانایی محور
گونه نقد و نظري مفهوم دانش، هیچ، نسبت به»دانایی محور«کارگیري اصطالح خاص هبدر

مطرح نشده، ناگزیر باید آن را مطابق با معنایی فهمید که در فضاي اطالعاتی دانش داشته 
منظور گسترش بازار دولت موظف است به «: این برنامه آمده است45يدر ماده.است

محصوالت دانایی محور و دانش بنیان، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشی و نوآوري و 

5- knowledge-based society
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:هـ.برساندهاي ذیل را به انجام گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدام
هاي دانایی محور در بخش دولتی وساختارها و زیر بناهاي الزم براي رشد فعالیتيتوسعه

.»ها و مراکز رشد علم و فناوريخصوصی، به ویژه ایجاد و گسترش پارك
روند رشد دانش بقت یافتن بابه تبع این امر، در نظام آموزشی کشور نیز کوشش براي مطا

آموزان براي یافتن در آموزش و پرورش، آماده کردن دانش. اطالعاتی قابل مشاهده است
چون هدفی »ر جامعه مبتنی بر دانش و اطالعاتمشارکت فعال د«الزم جهت هاي مهارت

جامعه «گفتنی است که در عبارت مذکور، ).1382نفیسی، (اساسی در نظر گرفته شده است 
.است»جامعه دانایی محور«دیگري از همان تعبیر يترجمه»مبتنی بر دانش

بري به سوي دانش راه میانسیاست اصلی بر آن قرار گرفته است کهدر سطح دانشگاه نیز 
پارك «سیس مراکزي تحت عنوان أتوان در تمیعینی این سیاست راينمونه. ثروت باز کند
رسد و میتجاري به مشامهاي ها بوي تند شرکتمالحظه نمود که در آن»علم و فناوري

را و دانشگاهی تو چه باشد، تيهکه رشتنظر از اینگذاري، صرفمیها قدمهنگامی که در آن
دیگر از بسط يهنمونتوانی کسب کنی؟میچه مقدار درآمد: دهندمیقرارسؤالر برابر این د

هاي ي براي افزایش عدد و رقم مقالهگیرنفسيدانشگاهیان در مسابقهاین سیاست آن است که 
شرکت در اینگزاران، از نظر سیاست.جویندمیشرکتو نظیر آنISIدر خوديهشدچاپ

مسألهدر سطح جهانی به این نزیرا بر این تصورند که قدرت آنا؛ناپذیر استجتنابمسابقه، ا
دانش در شکل کاالیی اطالعاتی که جزء الینفک قدرت تولیدي «لیوتاريبه گفته. وابسته است

رقابت جهانی بر سر قدرت يشرط عمده در عرصه–تنهاشاید -شود، هنوز یک میمحسوب
). 64، ص 1380لیوتار، (»بوداست و همچنان خواهد 

تر عدد و اما در این میان، در حالی که سیاست اصلی دانشگاهی ما بر افزایش هر چه بیش
نگري این کمی. گذردمیشود که در متن این مقاالت چهنمیرقم مقاالت است، هرگز پرسیده

قیقت دانشی نگرش جدید به دانش است، جایی براي پرسش از حهاي که خود یکی از ویژگی
زیرا چنان که گذشت، دانش در قاموس جدید خود، نه بر ؛گذاردنمیمطالب نوشته شده باقی

شود که شکل نازل آن، تعداد مقاالت چاپ شده به میحسب حقیقت بلکه با کارآمدي سنجیده
اما جاي شگفتی است اگر بدانیم که در خیل این مقاالت . عنوان محصول کار دانشگاهیان است

به . رودمیکارهتوسط دانشگاهیان براي افزایش آمار مقاالت باي پ شده، ترفندهاي پیچیدهچا
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یک پژوهش به چند پاره ياست که در آن، نتیجه6»انتشار پاره پاره«طور مثال، یکی از ترفندها 
انتشارياین نحوه.رسدمیبه چاپاي جداگانهيشود و هر پاره به صورت مقالهمیتقسیم

زیرا یک پژوهش با توجه به تعداد متغیرهایی که ؛بسیار ثمربخش باشدبراي نویسنده تواند یم
16لف خود شاهد آن بوده ؤدر یک نمونه که م. تواند تعداد بسیاري مقاله را رقم بزندمیدارد،

کمی از آن يمشارکت دانشگاهیان در این مسابقه. مقاله از یک پژوهش به چاپ رسیده است
آن، عدد و رقم يکه قاعدهاندشدهاي دانند که وارد بازيمیت که آنان نیز به خوبیرو اس
دانشگاهی، افزایش يزیرا بر این اساس، خواهند توانست از مزایایی چون ارتقاي مرتبه؛است

.و نظیر آن استفاده کنند) گرنت(اعتبار پژوهشی 
نگرانه، به ویژه در کمیهاي ین تالشحال اگر مقیاس دانش را حقیقت بگیریم، بسیاري از ا

بیش نخواهد ها خبري نیست، توهمیمحتوا در آنها که به واقع شکل است و ازشکل نازل آن
به سنجش پیشرفت کشور دل هایی گزارانی که بر اساس چنین توهمباید دید که سیاست. بود

تري براي دیشند یا باید نقش مهمانمیجهانی دانش اطالعاتیياند، تنها به برد در مسابقهبسته
آنيو البته کارآیی در پرتوهستیهاي برداري از واقعیتدانش در نیل به حقیقت و پرده

بیندیشند؟

و دانشگاهتجاري شدن دانشيهایدباهایی چالش
بر مرور.مختلفی قرار گرفته استهاي ، مورد چالشو دانشگاهتجاري شدن دانشيهاید

مسلم انگاشته ياز این جهت بسیار ضروري است که نه تنها این ایدهها ن چالشبرخی از ای
گذارد و میدهد، بلکه الگوهاي بدیل مختلفی را به نمایشمیشده را در معرض چالش نشان

جا، در در این. کندمیتشویق و تحریضها گونهبدیلی از اینهاي ما را بر در انداختن طرح
، )1982(درور سه دیدگاه خواهیم پرداخت که به ترتیب، توسط لیوتارنهایت اختصار، به م

.مطرح شده است)2000(8و برن) 1996(7ریدینگز
به . شودمیاز موضعی پست مدرن وارد بحثدر چالش با تجاري شدن دانش، خود لیوتار 

6- piecemeal publication
7- Readings
8- Bearn
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وحدت کوشند حرکت به سويمیگرا و از جمله دیدگاه مدرن،وحدتهاي دیدگاه،نظر وي
) مانند کاربردپذیري(تواند به صورت حاکمیت یک گفتمان میاین وحدت. پذیر کنندرا امکان

یک هاي انداميمختلف جامعه و نگریستن به نهادهاي جامعه به منزلههاي و یا همگرایی پاره
شود و بر میدر این حالت، جامعه به صورت یک نظام واحد نگریسته. ارگانیسم، آشکار شود

فرامین و دستورات در ارتش، «: حاکم استاي کنندهر نهاد آن نیز گفتمان معین و محدوده
مسائل در فلسفه، کاربردپذیري ها،ادعیه و اوراد در کلیسا، معنی در مدارس، روایت در خانواده

.)86، ص 1380لیوتار،(»و قابلیت اجرایی در اقتصاد
حاکم بر هر نهادي، آنها را ناتوانيکنندهمحدودهاي از نظر لیوتار، نه تنها گفتمان

جامعه به منزله یک ارگانیسم، خالی از تعارض و جدل، جامعه را بیش از يسازد، بلکه ایدهمی
کانتی، از سویی، و يبا الهام گرفتن از امر واالي غیرقابل عرضهلیوتار. سازدمیحد سترون

که بر کثرت و اي ان سرل، دانشگاه را در جامعهافعال گفتاري جزبانی ویتگنشتاین و هاي بازي
را انداموارينهفته در ایدهگرایی وحدتوي. دهدمیتفاوت استوار است، مورد توجه قرار

به نظر وي، . را گرامی بداریمگرایی بیند و بر آن است که ما باید کثرتمیخطرناك
شود و می، به سرکوب منجراز طریق محدود و منحصر کردن همه چیز در خودگرایی وحدت

:ما باید راه را براي تفاوت باز کنیم
واقعیت نیست، بلکه ابداع يما عرضهيسرانجام این نکته باید روشن گردد که وظیفه

را عرضه نمود و نباید انتظار داشت توان آننمیتلمیحاتی است در اشاره به امر قابل تصور که
که کانت، تحت نام ملکات یا قوا آنها (زبانی هاي ین بازيکه این وظیفه سبب آخرین مصالحه ب

تواند امیدوار می)هگلی(که تنها توهم استعالیی خواهد شد و این) دانستمیرا از هم متمایز
دانست بهایی که میلیکن کانت همچنین. ها را در یک وحدت واقعی کلیت ببخشدباشد که آن

قرن نوزدهم و بیستم . است) ترور(رعب و وحشت قرار است براي این توهم پرداخت شود،
گزافی براي ما بهاي نسبتاً.اندبه مراتب بیش از حد توان ما رعب و وحشت ارزانی داشته

نوستالژي بابت کل و واحد، براي آشتی بین مفهوم و محسوس و بابت تجربه شفاف و قابل 
هایی توانیم زمزمهمیآرامش،تحت لواي درخواست کلی براي سکون و . ایمارتباط پرداخته

تخیل بر واقعیت را يمبنی بر تمایل بازگشت رعب و وحشت، تمایل به تحقق یافتن غلبه
قابل بیایید جنگی علیه کلیت به راه اندازیم؛ بیایید شاهدي بر امر غیر: پاسخ این است. بشنویم
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، ص 1380لیوتار، (خشیم را فعال ساخته و شرف نام را نجات بها عرضه باشیم؛ بیایید تفاوت
199(.

»را فعال ساخته و شرف نام را نجات دهیمها بیایید تفاوت«لیوتاريکه آخرین جملهچنان
مواضعی قرار دارد که در در برابراین موضع. کندمیاستقبال9گراییدهد، وي از ناممینشان

هنگامی که لیوتار. شودمیابت و معین در نظر گرفتهثهایی ها براي مفاهیم کلی، حقیقتآن
معین و ثابت جلوگیري هاي حقیقتيگرا باشیم، در پی آن است که از سلطهد نامایییگوید بمی

ابداع «ما يگوید وظیفهمیبا این حال، هنگامی که وي. را دامن بزندها کند و تفاوت دیدگاه
در پی آن است که از »را عرضه نمودتوان آننمیتلمیحاتی است در اشاره به امر قابل تصور که

به هیچ چیزي فراتر از ها گرایی، نامگونه از نامدر این. تند و تیز پرهیز کندگرایی تسلیم به نام
»امر قابل تصوري«اشاره ندارند، اما لیوتار بر آن است که ها متعدد و متنوع نامهاي مصداق

به طوري که بتوان این ؛م معینی عرضه نمودتوان آن را در قالب کالنمیوجود دارد، هر چند
. رف کاملی براي آن امر دانستکالم را مع

عدم تقارن واقعیت با مفهوم که در «پیماید و به میاین بیان، لیوتار راه کانت راواقع، دردر
عدم تقارن واقعیت با ). 194، ص1380، لیوتار(نظر دارد »فلسفه امر واالي کانتی نهفته است

تواند با مفهوم، تقارن کامل داشته باشد بلکه همواره نمیوم، حاکی از آن است که واقعیتمفه
که کانت، واالترین عبارت لیوتار با اشاره به این. واقعیت، ناتوان از نمایاندن کامل مفهوم است

»تو نباید هیچ تصویر یا تمثالی حک کنی«کتاب مقدس را فرمان مطرح شده در سفر خروج 
این فرمان . است10قابل عرضهامر غیراز اشاره بهاي کند که این نمونهمیرنست، اظهادامی

تواند معرف خدا نمییزیرا هیچ تمثال؛بیانگر آن است که براي خدا هیچ تمثالی نباید ساخت
یعنی ؛دیگري نیز وجود دارند مانند امر بسیطيقابل عرضهامور قابل تصور اما غیر. باشد

توانیم آن نمیتوانیم امر بسیط را تصور کنیم، امامیکه مادر حالی. قابل تجزیه نیستچیزي که 
حال اگر بپرسیم که چگونه . را به کمک شیء محسوسی که نمودي از آن است عرضه کنیم

گوید، پاسخ این خواهد بود که وي، به تبع کانت، میقابل عرضه سخنلیوتار از عرضه امر غیر
لیوتار در این مورد به سخن کانت در .گیردمیصورتی منفی یا سلبی در نظراین عرضه را به

9- nominalism
10- unpresentable
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جوي امر بیکران آن را ویعنی چیزي که تخیل در جست؛کندمیاشارهخصوص انتزاع تهی
آورد، میهنگامی که تخیل آزاد، امر بیکران را به صورت انتزاع تهی به تجربه در. کندمیتجربه

؛که منفی یا سلبی استاي قابل عرضه هستیم، اما عرضهامر غیرياز عرضهاي شاهد گونه
).193، ص1380لیوتار،(که امر بیکران چه چیز نیست یعنی نشان دادن این

است که نامید، جایی11»دانشگاه واال«توان آن را میکهدر نهایت، دانشگاه مطلوب لیوتار 
هاي شود بلکه با استقبال از تکثر بازينمیکاربردپذیرييتسلیم بازي معین و محدود کننده

به این ترتیب،).1982لیوتار، (آورد میقابل عرضه رويمداوم امر غیريزبانی، به عرضه
مختلف و هاي پویایی و خالقیت را در عرضهتواندمیلیوتار بر آن است که چنین رویکردي

ا دانشگاه جایی براي تجربیات زبانی آی«: گرداندمیقابل عرضه مداومناپذیر امر غیرپایان
، صص 1380لیوتار،(»خالق دایر کندهايکارگاهبله، اگر دانشگاه ... دارد؟) بوطیقا/شعریات(

88-87.(
او نیز با الگوي مدرن . چالش دیگر با تجاري شدن دانش توسط ریدینگز مطرح شده است

رفته، بی مقدار شدن جایگاه عدالت در چه مورد توجه وي قرار گاما آن. دانشگاه سر ستیز دارد
کید صریح دیدگاه مدرن بر دانش و دانشگاه بر أتوان گفت که تمیبه عبارتی. دانشگاه است

حسب حقیقت و صدق، وي را بر آن داشته است که به طور کلی چنین نقشی را براي دانشگاه 
اخالق مورد توجه قرار نادیده بگیرد و اهمیت آموزش و یادگیري را از منظر عقل عملی یا 

: دهد
بنابراین، هدف من آن است که تعبیري ضد مدرن از آموزش و یادگیري فراهم آورم و 

اخالقی و نه چون هاي براي اقدامهایی و کانون) درونی(الزام هاي ها را به عنوان جایگاهآن
ي پرسش عدالت گوپاسخ،رو، آموزشاز این. وسایلی براي انتقال دانش علمی در نظر بگیرم

.)154، ص 1996ریدینگز، (خواهد بود نه معیارهاي صدق 
درونی اخالقی است که هر هاي از نظر ریدینگز، جایگاه استاد و دانشجو، متضمن الزام

هر گاه استاد و دانشجو به . آوردمیخود، تعهداتی ویژه را به دنبالهاي یک بر حسب مشخصه
در روابطی اخالقی پایبند باشند، دانشگاه مطلوب آشکار خوديتعهدات آموزشی و یادگیرانه

کید بر انتقال دانش یا معیارهایی چون صدق و حقیقت، وزن أدر این میان، ت. خواهد شد

11- university of the sublime
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.چندانی از نظر وي نخواهد داشت
وي دیدگاه . مالحظه کرد) 2000(در نزد برن توان میچالش دیگر با تجاري شدن دانش را

از نظر برن، . کندمیدهد و از این میان، راهی براي دیدگاه خود بازمیانتقاد قرارلیوتار را مورد 
قابل تالش لیوتار صرف آن شده است که از امر واال سخن بگوید و آن را چون امر غیر

از همین . آن پرداختيتوان به عرضهنمیدر نظر بگیرد که جز به صورت سلبیاي عرضه
براي این کار، وي به . کید قرار دهدأل ایجابی عرضه را مورد تکوشد شکمیجاست که برن

شود تا از دانشگاه به عنوان جایگاهی براي امر میمتوسل12آزادکانت در مورد زیباییيایده
گیرد نمیآزاد، شکل مشخص و معینی در معرض دید قرارهاي در زیبایی.زیبا سخن بگوید

مختلفی در نظر هاي ها را به صورتتوان آنمیدارد کهبلکه خطوط و اشکالی در تابلو وجود 
میان امر يدر مقایسهبرن. ها به تصور در آوردگرفت و هر بار تصویر خاصی را از میان آن

:کندمیواال و امر زیبا اظهار
آید؛ امر زیبا، میاست که در ارتباط با چیزي بدون صورت به دستامر واال، لذتی سلبی

... شودمیاست که در ارتباط با چیزي که به طور کامل صورتمند است حاصللذتی ایجابی
اما نه به شکل سلبی بلکه به شکل ایجابی، نه با کاستن اندبازنمایانهآزاد غیرهاي زیبایی

.)243، ص 1996ریدینگز، (ها بلکه با افزایش نامحدود آنها بازنمایی
جا البته در ایني لذت بردن از امر زیبا باشد وبه نظر برن، دانشگاه باید جایگاهی برا

دانشی هاي زیبایی تنها محدود به امور هنري به معناي رسمی کلمه نیست بلکه شامل فعالیت
ورزي که دانشگاه باید جایی براي تجربهمراد برن این است . شودمیمطرح در دانشگاه نیز

که یعنی دانش بدون این؛آزاد صادق استهاي زیباشناسانه باشد، به همان معنایی که در زیبایی
نامحدودي را فراهم آورد و هاي صلب و ثابتی باشد، باید امکان بازنماییهاي محدود به شکل

بنابراین، باید دانش و دانشگاه را از شکل . سازي کندلذتی ناشی از این فعالیت خالقانه را زمینه
دانشی را همچون خطوط و نقاطی در نظر گرفت ي هاو متعین دانشی دور کرد و پارهاي کلیشه

پی و درپیهاي ها وجود داشته باشد و بازنماییمتعدد و بی پایانی میان آنهاي که امکان ترکیب
این هاي اي، تنها یکی از گونهبین رشتههاي در این میان، فعالیت.پایانی را فراهم آوردبی

.دهدمیترکیب را نشان

12- free beauty
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دهد و میتجاري شدن دانش را مورد نقد قراريهر یک به نحوي ایدهمذکور،هاي چالش
هاي که هر یک از این دیدگاهنظر از آنصرف. خود، انتقادي قابل توجه استيهر یک به نوبه
ها در نشان دادن توانند مورد ارزیابی و نقد قرار گیرند، وجه مشترك آنمیانتقادي، خود

.ش گرانبهایی است که باید مورد تقدیر قرار گیردمشکالت اساسی این ایده، تال
تجاري شدن دانش را مورد ي، ایدهحال، مناسب است با نظر به سنت اندیشمندان خودمان

توان گفت که در نزد اندیشمندان ما، دانش به طور غالب با می.بررسی و نقد قرار دهیم
ينخستین چالش با ایدهاین خود، . حقیقت و صدق در نظر گرفته شده استيخصیصه

که مالحظه کردیم، در این ایده، نه صدق و زیرا چنان؛آوردمیتجاري شدن دانش را فراهم
که دست یافتن به این حقیقت، در دیگر این. حقیقت بلکه کارآیی معیار دانش قرار گرفته است

از موضع عقل چه ریدینگزجا چالشی نظیر آناز این. گرو تهذیب اخالقی نگریسته شده است
هر چند ریدینگز، تقابلی میان حقیقت و عدالت. خواهد خاستعملی مطرح کرده بود، بر

گیرد، اما اندیشمندان مسلمان، مینهد و دانشگاه را جایگاهی براي دومی و نه اولی در نظرمی
.نداحقیقت را در حد اعلی قرار داده و اخالق را از لوازم پویش به سوي آن در نظر گرفته

ان است؛ به ویژه آنان که در اندیشمندان مسلمان فراوفوق در میاندیدگاههاي نمونه
به طور مثال، .انداند، از این سخنان بسیار گفتهفلسفه، عرفان و کالم پژوهش کردههاي عرصه

حقیقت هر «فلسفه با نگرش اصالت وجودي که داشت، بر این نظر بود که يابن سینا در حوزه
وابسته به وجود آن است و معرفت شیء در آخر کار همان معرفت به وجود آن و مقام شیء،

صفات و کیفیات آنيهکنندو منزلت آن در مراتب کلی وجود است که همین منزلت تعیین
کنیم، ابن سینا معرفت را معطوف به میکه مالحظهچنان.)26، ص1382نصر، (» باشدمی

وي، معرفت به وجود موجودات ناظر يطبق نگاه وجودگرایانهزیرا؛داندمیحقیقت چیزها
همچنین، ابن عربی، به عنوان یک عارف . هاستها نیز حقیقت آنمعطوف است و وجود آن

ابن عربی که با . سازدمیخود را آشکاريگرایانهعرفان، نگاه حقیقتيبرجسته، در حوزه
با این زمینه از تصور «: نگردمیبه جهانتصور آفرینش پیوسته و لحظه به لحظه موجودات

ها کند که در هر یک از آنمیشناختی گوناگون را طرحجهانهاي آفرینش، ابن عربی نقشه
گاه وي نظم جهانی را همچون درختی تصور. شودمیمختلف حقایق کونی توصیفهاي جلوه

ت و گاه دیگر به جهان آن عالمت و رمز درجات مختلف وجود کونی اسهاي کند که شاخهمی
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شناسی متداول قرآنی و طبایع و فرشتهبا تعبیر مفاهیم قرآنی همچون قلم و لوح محفوظ 
جا سخن از آن نیست که بالضروره این. نگردمیشناسی هرمسیچهارگانه و کیفیات جهان

در توانمیشناختی تنها به یکی محدود باشد، چه عالم کون را از چند لحاظهاي جهانطرح
همان، (»سازدمیها یکی از سیماهاي حقایق عالم کون را آشکارانظر گرفت، که هر یک از آن

روي آورده است که بر گرایی شود که هر چند ابن عربی به نوعی کثرتمیمالحظه.)118ص 
جهان شناختی سخن گفت، اما بستر اصلی هاي مختلفی از طرحهاي توان به گونهمیحسب آن
مختلف را باید همچون نزدیک هاي جهان هستی است و این طرحهاي ي، حقیقتدیدگاه و

.از جهات مختلف در نظر گرفتها شدن به این حقیقت
از باب مااما. گرا در میان اندیشمندان ما بسیار بوده استگونه رویکردهاي حقیقتاین

ژوهش علمی امروز بسیار پهاي ایم که به عرصهرا انتخاب کردهاي نمونهجادر اینکید،أت
در یکی از محققان برجسته آید، سخن مقدسی است کهمیدر پیچه آن. نزدیکتر است

او جهانگرد و اهل سیاحت بود و به . در قرن چهارم هجري بودو شهرنگاريتاریخيعرصه
بسیاري از نقاط جهان سفر کرد و تا چهل سالگی دست به قلم نبرد و پس از آن بود که 

مقدسی در مورد ).313، ص 1364، تزم(آورد مشاهدات دقیق خود را در آثارش گرديهنتیج
:گویدمیعلم چنین

خود را وقف آن کرده مطیع و منقاد نشود و عروس دانش جز به علم، جز به کسی که کالً
براي رسیدن به منظور و یافتن. خود را بدو بخشیده، چهره نگشاید،روي آن که با تمام وجود

با صفا، به یاري خدا و با هدف درست، دامن همت به يمطلوب باید با هوش تابناك و اندیشه
کم دسترس پیدا شود وبستر شد تا کمها بیدار ماند، با درد همسر و با رنج همکمر زد و شب

یک اندك اندك دیدار نصیب گردد؛ کسی نتواند گرفت دامن دانش به زور؛ در این وادي تار
ي روکه باید از عادات بد ددیگر آن). یعنی استاد الزم است(نباید سرگردان شد کورکورانه

گزید و از تمایالت نفسانی دل کند، و به عقاید مشهور و معمول نچسبید و لجاجت و اشتباه 
براي یافتن حقایق پیچیده و دشوار به پاي فکر راه پیماید و ) طالب علم. (کاري را دور انداخت

ایق بشتابد، و حق اندیشه را در تمیز درست و نادرست ادا کند و حقیقت را با به استقبال دق
.)201ص ،1364تز،مدرمقدسی، نقل (جا که عقل راه ندارد، بایستد نما، فرق نهد و آنحقیقت

ورزي، بر یافتن حقیقت از کید اساسی در علمأجا تکنیم، در اینمیکه مالحظهچنان
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در این مسیر، . ده از معیار تمیز میان درست از نادرست مورد توجه استنماست و استفاحقیقت
جویانه داشته باشد، بر تمایالت نفسانی خویش مسلط گردد، از حقاي الزم است فرد انگیزه

. از حقیقت و اخالق استاي این آمیزه. سنج باشدمیل به مشهورات بپرهیزد و دقیق و نکته
ریت حقیقت، در برابر تجاري شدن دانش، مقاومت خواهد چنین تصویري از دانش، با محو

گیرد و آدمی انتظار دارد از آن میمحورانه نیز در مقام کاربرد قرارحقیقتتردید، دانشبی. کرد
اما در چنین تصویري، نفع دانش فرع بر حقیقت داشتن . در جهت حل مسائل خویش نفع ببرد

.کاستمدي فروتوان آن را یکسره بر کارآنمیآن است و
در نزد اندیشمندان مسلمان گفتیم، حاکی از این نیست که در گرایی چه از حقیقتالبته آن

گرایی، به ضرورت و نزد آنان، این حقیقتورزي در ورزي و اندیشهواقعیت جریان علم
میان علم و اندیشه با امور اجتماعی چنان روابط. همواره، به صورت ناب آشکار شده باشد

مندرج در روابط و هاي ناپذیري میان علم و قدرتتنیدگی اجتنابهمپیچ است که دردرچپی
ورزي در جوامع اسالمی نیز از این قاعده رسد و جریان اندیشهمینهادهاي اجتماعی به ظهور

توان در آثار میاز بررسی دقیق روابط میان دانش و قدرت رااي نمونه. مستثنی نبوده است
يدر سنت اندیشهگرایی چه در باب حقیقیتاما آن. مالحظه کرد) 1980و1378(و میشل فوک

توان از میارزشمند در این سنت نگریسته شود کهاي اسالمی گفته شد، تنها باید به عنوان رگه
تردید، باید اما این استراتژي، بی. ورزي استفاده کردآن همچون نوعی استراتژي در اندیشه

به عبارت دیگر، ممکن است . جویی همراه باشدغیر اصیل حقیقتهاي زشناسی گونههمراه با با
کار رود، اما در زیر این هعلمی و اندیشگی بهاي براي تالشگرایی همواره عنوان حقیقت

يتوان و نباید همهنمیبا این حال،. تواند نهفته باشدمیعنوان، روابط قدرت و حتی سلطه
توان عنصر میبا این تذکار است که. کاسترا به چنین روابطی فرویی گراحقیقتهاي گونه

اسالمی در کانون توجه قرار داد و از آن یک استراتژي ورزي را در سنت اندیشهگرایی حقیقت
.ورزي فراهم آوردورزي و اندیشهبراي علم

گیرينتیجهبحث و 
داشت، در زمان معاصر، تحت جو آشیانه عقل نظري و حقیقتيهدانش که نخست در خان

هم اکنون، . فن قرار گرفتيهتجاري شدن دانش، در زمريهثیر الگوي کاربردپذیري و ایدأت
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کشور ما را به زیر نفوذ خود گرفته هاي جهان و از جمله دانشگاههاي دانشگاهياین ایده، همه
که هایی در این میان، چالش. دیگر پیشی بگیرنددوند تا از یکمیو همگان بشتاب در مسیر آن

توانند میواندر مغتنماند، بسیامتفکرانی چون لیوتار، ریدینگز و برن با این ایده برانگیخته
توسل جستن به امر واال در تعبیري . طلب ایجاد کنندسلطهيهدر آسمان کوتاه این ایداي رخنه
یل عقل عملی و عدالت که ریدینگز مدرن که لیوتار در پی آن است، یا پناه گرفتن در ذپست

دانش تجاري را در برابر يهآراید تا جلومیآن را به میان آورده و یا دانشگاه زیبا که برن آن را
هشدارهایی هستند تا هر چه زودتر آهنگ شتابان تجاري کردن فروغ گرداند، همگی آن بی

ما نه تنها يف است که در جامعهسأمل و تأتيهبا این حال، مای. دانش و دانشگاه فرو خسبد
مل و بی توقف، در أشود، بلکه بی تنمیجو نشده است وسلطهيهچالشی چشمگیر با این اید

، تن محتوابیگرایی تر آن، همراه با صورتشکل نازلشتابند و حتی بهمیمذکوريهبسط اید
گرایانه در پژوهی حقیقتاین در حالی است که سنتی تنومند از دانش و دانش.دهندمیدر

جوید و هرگز آن را به منفعت و میدانش را در حقیقتيهپشت سر ماست که جانمای
يهبجاست که با توسل به این سنت دیرینه، چالشی نیز در جامع. کاهدنمیکارآمدي فرو

ی و دانش تجاري برخیزد و پژوهشگران ما را از ظاهرگرایی و خودفریبيهدانشگاهی ما با اید
جوي دانشی ومل، به جستأجویانه و از سر تحقیقتاي دیگرفریبی بازدارد و همراه با انگیزه

تردید پیشرفت و منفعت را نیز در دامن خود پژوهی، بیچنین دانش و دانش. خوانداستوار فرا
.کاسته شودکه به آن فروخواهد پرورد، بدون آن
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