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 مقدمه/خلاصه

 پژوهشگری»در دفاع از است های اندیشمندان معاصر ترین کوششحیمتن پیش رو یکی از صر

در فضای دانشگاهی. بوردیو در این سخنرانی کوتاه، « طرفی اخلاقیبی»و اعتراض به « متعهدانه

ی کشد. مسئلههای رایج اندیشیدن در فضای دانشگاهی را به پرسش میبا نقدی برنده شیوه

دن کرپذیرانی سیاست، چگونگی امکی دانشگاهیان در عرصهاصلی برای او مشارکت فعالانه

ی جمعی در سطح جهانی است. شاید در عصری این مشارکت و موانع پیش روی هر نوع مبارزه

 همچونزدایی است، بازگشت به این متن نه اش وسواسی بیمارگون برای سیاستکه ویژگی

 و تجویزی امیدوارکننده باشد. ی درستتشخیص بسانکم درمان، اما دست

کمک از هنرمندان و نویسندگان، یا امید به درخواست بوردیو، مثلاً  تجویزهایتردید امروزه بی

آیند که به کار درمان وضع موجود اثر به چشم میهایی بیمد، کوششآامکان سازماندهی کار

پیرمردی از  :نددهمینشان لوح آید. برعکس، این پیشنهادها بوردیو را پیرمردی سادهنمی

ها، بوردیو هر قدر هم که ی این. با همهکنونیایی اجتماعی پویو ناآشنا با گذشته  روزگاری

زند و دقیقاً پیکان نقدش را به تعهدی سر بازمیدادن به بیبین باشد، از تنلوح و خوشساده

 گیرد.گیرد و هر توجیهی را برای سکوت از ایشان میمی« های فرهنگیشطبقههم»سوی 

شناسی علوم اجتماعی ی روشدرباره اندیشیدنمهمترین ویژگی متن پیش رو، نقش آن در 

شناسی علوم اجتماعی، سوگندی ، و در بحث از اخلاق در روشوزن جهاناست. بوردیو در کتاب 

آنها بیزاری نخندم، بر آنها نگریم و از  آدمیان اعمالام به کوشیده»کند: اسپینوزایی یاد می

ی شناختی باید در حوزهی روشی بوردیو توسعهدر اینجا نیز، برا«. را بفهممآنها نجویم، بلکه 

شناختی ریشه در واقعیت جهان این بدیل روش«. پژوهشگری متعهدانه»اخلاق رخ دهد: 

دارد، بدیلی که هم به شکلی سلبی و هم ایجابی شرایط امکان کنش روشنگرانه برای  نامروزی

را فکند. او دانشگاهیان را به نزاعی جمعی و جهانی در برابر ارتجاعی فرد دانشگاهی را مهیا می

ای سیطره ؛های زیست اجتماعی ما را تحت سیطره خود درآورده استند که تمامی جنبهخوامی

و هر صدای اعتراضی را ارتجاعی و واپسگرایانه « شودیکارانه صادر ممحافظه یلابانق»از  که
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 انهمتعهد پژوهشگریدر دفاع از 

 پیر بوردیو

 بگلو، محمدرضا گردانمترجمان: سهیل رضانژاد، پردیس قره

ران مداخله کنند؟ آیا روشنفک تی سیاستوانند در حوزه، میدانشگاهیانویژه : آیا روشنفکران، و بهاست این پرسش

ته داش ای موثرمداخلهتوانند های سیاسی مشارکت کنند و در صورت مشارکت، در چه شرایطی میباید در مناظره

افزون به شکلی روزو امروزه که ، المللیویژه در سطح بینو به ،های اجتماعی مختلف در سطح ملیدر جنبش باشند؟

توانند بازی کنند؟ آیا روشنفکران میچه نقشی توانند پژوهشگران می ،گیردتصمیم میبرای سرنوشت افراد و جوامع 

 ما باشد؟روزگار های ورزی کمک کنند که متناسب با خطرات و دشواریای تازه برای سیاستبه ابداع شیوه

ی پژوهشگران، هنرمندان، یا نویسندگان صراحت اشاره کنیم که مداخلهنخست، برای اجتناب از کژفهمی باید به

، ایشان 2سماجرای دریفودر  1امیل زولا کند؛ بر اساس الگویمدار نمیایشان را سیاست ،در جهان سیاست

در خود را ای های مرتبط با فعالیت حرفهخاص و ارزش جایگاهشوند، افرادی که می« 4اندیشمند»یا  3وئلانتلکت

است ی سیعرصهاینان پا به ، سخن به دیگر .طرفی و حقیقتهایی چون بیارزش ؛گذارندگروی نزاعی سیاسی می

ی گذرا اشاره کنم خیل. )باید کنندفراموش نمیهای خود در جایگاه پژوهشگر را وظایف و تواناییاما  ،گذارندمی

: اساس باشدکاملاً بیآمریکایی، -ویژه در سنت انگلیسی، بهبودنتعهدمبودن و دانشگاهیضدیت مرسوم میان  شاید

ی در حوزه، 7، یا آندری ساخاروف6، برتراند راسل5آلبرت انشتین ی چوندانشمندان ورود هنرمندان، نویسندگان و

 شود، با تعهدشگیرد که با تعهدش به عینیت تعریف میی علمی میعمومی بنیان و منطق خود را از همان جامعه

 فرضقدر به پیشهماناجتماعی خود را جایگاه دانشگاهیان . مادی یبهرهفرض استقلال از به راستی و با پیش

 شان(.احترام به این اصل اخلاقی نانوشته مدیونند که به توانایی فنی

کردن هزدیا حتی شگفت نومیدهای مدنی، خطر با گرو گذاشتن توانایی هنری یا علمی خود در مناظرهدانشگاهیان 

شوند که با زده میشگفت آنانی ،دانشگاهیانسرزمین دانشگاه، در  ییخرند. از سودیگران را به جان می

؛ بینندطرفی ارزشی مینوعی تخطی از بی ند و در تعهدْگزینمیبرارانه گپرهیز فراریماندن در برج عاج راه محبوس

ظر علمی از نو گریزی د، در حالی که صرفاً شکلی است از واقعیترنپندامیبا عینیت علمی یکسان آن را اشتباه به

ه ند کشوزده میهای خبرنگاری و سیاسی آنهایی شگفتگرفت. از سوی دیگر، در میدانتوان به آن ایرادی نمی

 دانشگاهیانی که از مداخله آنانی همه اًبینند، و کلخطری برای انحصار خود بر گفتار عمومی میرا دانشگاهیان 
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را  یونگوناگهای روشنفکرستیزی کنند تامیخطر دانشگاهیان شوند. در یک کلام، در حیات سیاسی مضطرب می

، یعنی بانکداران، صنعتگران، مدیران ارشد بخش دولتی؛ در منداندر میان قدرت :هکه تاکنون خفته بودکنند  ربیدا

ی آنهایی که اکنون دارندگان مداران جناح چپ(، همهویژه سیاستمداران )بهمیان خبرنگاران؛ در میان سیاست

 حتی در میان خود روشنفکران. ی فرهنگی هستند؛ وسرمایه

روشنفکرگرایی ، روشنفکران را از نقد 1توزیکینبر همواره مبتنی است اما برانگیختن روشنفکرستیزی، که تقریباً 

 2ش انتقادیبازتاب. به بیان دیگر، هندنبه آن گردن توانند و باید ی روشنفکران میکند: نقدی که همهمستثنی نمی

وءاستفاده روشنفکران باید نقد سمشغولیت مداوم . هکنش سیاسی روشنفکران نهوگهر برای  بنیادین ی استنیازپیش

گردن  رحمانهنقد بی ر اینبباید روشنفکران ؛ گیردشکل می ی مرجعیت فکریکه به بهانه ی باشداز قدرت یا اقتدار

. شدبا ی دیگرهاسلاحی سیاسی در میدان روشنفکری و میدان شکلاز مرجعیت فکری به گیری بهره نهند که

 ؛تن دهندام( تحلیلش کرده 4ملات پاسکالیأت)که در  3نقد سوگیری مدرسیبه ی دانشگاهیان باید همههمچنین، 

هدف هر  تهی از کهگری کاغذی به ما مربوط است، انقلابیاش شکل منحرفانهدر اینجا مستقیماً که  نوعی سوگیری

 که بسیاری از روشنفکران اروپایی ،ایگرایانهسخاوتمندانه اما غیرواقعی . معتقدم که انگیزهواقعی است یاثر یا

ی گرایش ؛است یدانشگاه فضایم در سیلبخش رادیکاهنوز الهام ،نسلم را تسلیم دستورات حزب کمونیست کردهم

 .گیردمارکس امور منطقی را با منطق امور اشتباه می خشکبر اساس صورتبندی  است ودانشگاه خاص که  رادیکال

نقلاب در نظم با اها در ترتیب کلمات یا متن گرفتن انقلابتر است، اشتباهه به شرایط کنونی ما نزدیکک یا آنچنان

 های دانشگاهی با مداخله در امور شهری.ی کلامی در همایشگرفتن مشاجرهاشیاء، اشتباه

نظورم متوانم نتیجه بگیرم که روشنفکران )های مقدماتی و ظاهراً منفی را مطرح کردم، میشباکنون که این بازتا

شوند( توان هنری یا علمی خود درگیر کنش سیاسی می انجییمهنرمندان، نویسندگان و دانشمندانی است که به 

. اندگرفتهای از سلطه به خود بسیار تازههای شکلها این نزاعویژه امروزه که ند، بهاهای اجتماعی ضروریبرای نزاع

گذاری در تولید و تحمیل ایدئولوژی نهادهای سیاستنشان داده که تاریخی های پژوهششماری از تازگی به

. باید در برابر محصولات این نهادهای ارتجاعی اندنقشی اساسی بازی کردهبر جهان امروز  حاکمنئولیبرال 

کنند، محصولات ی قدرتمندان حمایت و آن را منتشر میگماشته یهای متخصصاندیدگاهگذاری، که از سیاست

 5روشنفکری جمعی)در معنای مد نظر فوکو( را در نوعی « روشنفکرانی خاص»هایی انتقادی را قرار دهیم که شبکه

ا خود ر و کنش شبای که قادر است مستقلاً عناوین و نتایج بازتاآورند، روشنفکری جمعیهم می حقیقی گرد

 روشنفکری جمعی خودمختار.نوعی کوتاه سخن،  ؛تعریف کند
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یی : باید بکوشد و ابزارهاداشته باشدتواند و باید، در مقام نخست، کارکردهایی سلبی این روشنفکری جمعی می

اقعی با ازپیش بر مرجعیت علم )وکه اتکایش بیشای سلطه، تولید و توزیع کند ی نمادینبرای دفاع در برابر سلطه

، ته استگرفجمعی که شکل آن خاص  اقتداربه پشتیبانی توانایی و ، تواندمی روشنفکری جمعیتقلیدی( است. 

، 1سازیجهانیتنها واژگان گفتمان )رحمی کند که هدفش نهگفتمان مسلط را تسلیم منطق انتقادی بی

)مثلاً  ها استاش از استعارهگیریویژه بهرهی استدلال و بهو غیره( بلکه شیوه 3بودنکاربردی، 2پذیریانعطاف

، شدبکنقد شناختی به رویکردی جامعه ابتواند این گفتمان را علاوه، روشنفکر جمعی می. بهبازار( 4انگاریانسان

)با ده تحمیل ش اوو محصولات ی گفتمان مسلط بر تولیدکنندهکه  ،شناختیجامعههای تعیننقدی که با کشف 

ی روشنفکر جمعدهد. در نهایت، نگاران اقتصادی(، نقد گفتمان را گسترش میویژه روزنامهنگاران، بهآغاز از روزنامه

ی آنها، متخصصان و مشاوران اقتصادی( مقابله ی همهعلمی متخصصان رسمی )و سردستهتواند با مرجعیت شبهمی

ان شکه زیربنای ادعاهای نادرستیهای اغلب های پنهان و استدلالفرضواقعاً علمی از پیشکمک انتقاد با کند، 

 است.

ابداع سیاسی، کارکردی ایجابی نیز داشته باشد. برای تواند با کمک به فعالیت جمعی البته روشنفکر جمعی می

تفکر  ،اروپا و آمریکای لاتیندر  تضعیف احزاب کمونیستی در اکثر کشورهاو های شبیه به شوروی سقوط رژیم

دانشگاه عقب « جهان کوچک»نئولیبرال خلاء را پر کرده و نقد اجتماعی به  5باور. اما همزمان آزاد کردانتقادی را 

شود، میهایی خونین درگیر نزاع یدانشگاهفضای در و شده شگفت در نشسته؛ در دانشگاه نقد اجتماعی از خود 

وباروی تفکر انتقادی نیازمند اندازد. از این رو، سرتاسر برجای به خطر نمیهیچ جبهههایی که هیچکس را در نزاع

رانجام به س توان این بازسازی را تنها با یک روشنفکر بزرگنمیشد، تر تصور میآنچنان که پیشبازسازی است. 

ها یا سخنگوی رسمی یکی از گروه، یا با با خویش دارداش را منابع تفکر یگانهفقط که  تفکرم یاستاد :رساند

تواند گویند. در اینجاست که روشنفکر جمعی میها، احزاب یا غیره سخن میصدایان، اتحادیهنهادهایی که به نام بی

. او داشته باشد مانندبی ینقش 6گرایانهشهرهایی واقعنآرمابا کمک به خلق شرایطی اجتماعی برای تولید جمعی 

ی اشکال نوین کنش سیاسی، دربارههایی پژوهش :مشترکی را سازماندهی یا رهبری کند هایتواند پژوهشمی

برای  زههایی تای شیوهاند، دربارهشده کسانی که بسیجبا مردمی یا همکاری  ای برای بسیجهای تازهی شیوهدرباره

های شناسی گروهییبا کمک به پویا: باشد ماماتواند ها. روشنفکر جمعی میتدقیق و به سرانجام رسانیدن پروژه

و  ؛دباید باشنتوانند یا میآنچه هستند و آنچه می برگفتن ازپردهشان برای ابراز و از این رو تخصصی در تلاش

ی عظیم دانش اجتماعی که جهان اجتماعی آبستن آن است. کمک به تملک دوباره و انباشت ذخیره سانینبد

ان تا از اثرات مختلف علتی یکس یاری رساندهای نئولیبرال قربانیان سیاست تواند به، روشنفکر جمعی میپس
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وع است متنویژه برای کسانی که به – برگیرندهایی به ظاهر کاملاً متنوع پرده سازی( بر رخدادها و تجربه)کالایی

رفاه ، سلامتش، های اجتماعی مختلف در آموزهایی مرتبط با جهانتجربه – گیرندکه تحت تاثیرش قرار می

اب ایم در کت، عدالت کیفری، و غیره، در یک یا در میان چندین کشور. )این همان کاری است که کوشیدهاجتماعی

کند ای از رنج اجتماعی ناشی از تعدیل ساختاری دولت را آشکار میانجام دهیم، کتابی که اشکال تازه 1وزن جهان

 .(اهپاسخ به این رنج رایباست مداران و هدفش ترغیب سیاست

ها از جهان اجتماعی که باید با آن این وظیفه همزمان بسیار فوری و بسیار دشوار است، چون آن دسته از بازنمایی

ی جنبش همانطور که درباره –شوند صادر می 2کارانهانقلابی محافظهدر برابرش مقاومت و مقابله کنیم، از و مبارزه 

 گذاریجدایی از سنت دولت رفاه، نهادهای سیاستبرای  .نیز چنین بود 3وایمار یدوره پیشانازی در آلمان

، گرهارد 7، تونی بلر6ها بیل کلینتون، و پس از آن5و مارگارت تاچر 4های سیاسی رونالد ریگان)نهادهایی که برنامه

 10باور متناقضشدند و نوعی از آنها بیرون آمد( باید منجر به نوعی ضدانقلاب نمادین می 9یا لیونل ژوسپن 8شرودر

کند؛ در پی بازگشت به نظم گذشته در کارانه است، اما خود را پیشرو معرفی میمحافظه باور. این کردندتولید می

ها ها، واژگونیوط است(، اما پسرفتویژه تا جایی که به روابط اقتصادی مربآن است )به آغازینبرخی از نمودهای 

زند وفور و آزادی جا میسرشار از نوین  یهایی به سوی عصرجلو یا انقلاببهها را به جای اصلاحات روو تسلیم

ن چنینیز ای و اینترنت های شبکهزبان موسوم به اقتصاد جدید و گفتمان حول شرکت یباره)همانطور که در

 است(.

هایی دید که برای از پا درآوردن دولت رفاه صورت گرفت، یعنی وضوح در کوششتوان بهمیها را ی اینهمه

 کار، سلامت، امنیت هایحوزهدر گذاری ترین پیروزی دموکراتیک در قانونهایی برای نابودکردن گرانبهاکوشش

ر را به جان بخریم که پسرویی همانند این است که این خط-پیشرو اجتماعی و آموزش. مبارزه با چنین سیاست

م کنیم. این وضعیت از این هوردهای گذشته دفاع میاکار به نظر برسیم، حتی وقتی از پیشروترین دستمحافظه

ثلاً م ؛شان هستیمتغییر مندکه واقعاً آرزو یمها و نهادهایی دفاع کناز برنامه یمشومی وادارزیرا  ،تر استمتناقض

ها یا حتی مدارس دولتی، راستی حفظش کند، یا اتحادیهخواهد بهخدمات عمومی و دولت ملی، که هیچکس نمی

هستم یا  شکنکنند که پیمانگمان میگاهی  انتقادها قرار بگیرند )از این رو ترینسهمگینتحت پیاپی که باید 

ام که کنم، حال آنکه بارها نشان دادهم را نقض میکنند که با دفاع از نظام آموزش عمومی حرف خودمی ممتهم

 (کارکرد نظام آموزش عمومی محافظت و تقدیس نظم اجتماعی است.

                                                      
1 The Weight of the World 
2 Conservative Revolution 
3 Weimar Germany 
4 Ronald Reagan 
5 Margaret Thatcher 

6 Bill Clinton 
7 Tony Blair 
8 Gerhard Schröder 
9 Lionel Jospin 
10 Paradoxical Doxa 
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ایی گرشهریجهاننیز در برابر و  ،ی نئولیبرالتازه باور بانزاع نقشی مهم خواهند داشت: نخست در دانشگاهیان 

کاذب در  1انگارییگانه قابت در سطح جهانی دارند. اینسازی یا ری جهانیی که مشغلهانرسمی )و اشتباه( آن

)در غیاب دولتی جهانی، و با نیروی بانک جهانی کاذب  انگارییگانهاین کارکرد  :ی حاکم استخدمت منافع طبقه

دولت ملی به بازگشت شود( این است که تأمین مالی می 2ی سوداگرانهالمللی سرمایهکه از مالیات بر چرخش بین

تنها حال آنکه دولت ملی  .3و از نظر سیاسی نادرستاست گرا واپسدولت ملی ، چون از نظرش تقبیح کندرا 

های چندملیتی شرکت تیغزیر ی جنوبی و مالزی را از همچون کره پدیدکشورهای نو تواندمیکه است  نیرویی

ی یا گرایاسلام همچون ،سازشیطان یهایدهد تا با برچسبکاذب به فرد اجازه می انگارییگانه. این بیرون بکشد

ه ب شانترمیم خودمختاری سیاسی/تثبیتبزند که در پی  انگ یجهان سوم هایهای کشوربر کوشش ،گراییبنیاد

یان ی مرابطههم کلامی، که  انگارییگانهتوانند در برابر این دانشگاهیان متعهد می. هستند قدرت دولت کمک

کند، سلاح میهای فراملی منزوی و خلعشگرف شرکتنیروی و شهروندان را در برابر کرده ها را ویران جنسیت

اقعی به المللی وبه کمک نیروهای بینتواند میکه  ایتازه گراییالمللبین ؛قرار دهند گرایی تازهالمللبیننوعی 

ی های تجدیدناپذیر یا ابرهازون، سوختی اُآلودگی هوا، لایه مانند)محیطی زیستمسائل رود: بسراغ مسائل مختلف 

 مثل بدهی) ییا مسائل اقتصاد (دگذارنمیفرقی های اجتماعی چون این مشکلات میان کشورها یا طبقه ی،اتم

مانند ) نگیهی مالی در میدان تولید و توزیع محصولات فری هژمونی سرمایهیا مسئله (پدیدخارجی کشورهای نو

د کنند توانند روشنفکرانی را متحی این مسائل میهمه (.های سینماییافزایش تمرکز در نشر یا تولید و توزیع فیلم

ه کنند، ورای مرزهایی کهمگانی ند، یعنی مصممند شرایط دسترسی به هر چیز همگانی را انگاریگانهکه قاطعانه 

 کنند.که شمال را از جنوب جدا میزهایی مرویژه ، بهاندازدفاصله میها ملتمیان 

مایل و تمشان بیش از دیگران حرفه سببکه به  –ویژه پژوهشگران برای این منظور، نویسندگان، هنرمندان و به

بودن و باید از مرز مقدسی عبور کنند که در ذهنشان میان دانشگاهی –اند تا از مرزهای ملی گذر کنند آماده

ی تا در عوض خشنود (باشدوبیش عمیق کمتواند میهای ملی مرزی که بسته به سنت) کشیده شده بودنتعهدم

، و همواره و خصمانه همزمان صمیمانههایی ستیزه – مربوط به جهان مدرسی «سیاسی»های از درگیری در ستیزه

با  ویژهد )بهنبا جهان بیرون شو سالمجهان دانشگاه فرار کنند و وارد تبادلی پایدار و از خرده – کمی غیرواقعی

 نامنتظره. پژوهشگران امروز باید ترکیبی محور(های کنشگری مسئلهگروه و های مردمیها، سازماناتحادیه

د از قواعسیاسی که تا جای ممکن  یحوزهدر  ای جمعی، یعنی سیاست مداخلهپژوهشگری متعهدانهند: بیافرین

 یارهببرانگیز از آن درتصویری ستایش ،ی امروزجلسهسخنرانان که قواعدی ) کندی علم پیروی میحاکم بر حوزه

 اند(.ی فلسطین ارائه کردهمسئلهی دربارهلات متحده و اسیاست خارجی ای

                                                      
1 Universalism 
2 Speculative Capital 

3 Politically incorrect 
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درستی د بهتوانتنها سازمانی میکه معمولاً ویژگی جهان کنش سیاسی است،  ،سردرگمیفوریت و ترکیب با توجه به 

المللی از پژوهشگران و هنرمندان ای بینبرآید که قادر به هماهنگی کار جمعی در میان شبکهاین نوآوری از پس 

لی تردید بار اصویژه علم اقتصاد(، بیشوند )بهوقفه مدعی مرجعیت علمی میای که قدرتمندان بیدر دوره باشد.

 .اشندداشته ب نقشباید ویژه هنرمندان نیز و بهالبته نویسندگان  چنین سازمانی بر دوش دانشمندان خواهد بود.

شناس کسی نیست که این نکته یا خود و جامعه« های حقیقی هیچ نیروی ذاتی ندارندایده»گوید اسپینوزا می

 قسیمدر این تای اشاره کنند که توانند به نقش ضروری و یگانهشناسان میاسپینوزا را به چالش بکشد. اما جامعه

ی ازهی تاین شیوهابداع  به بیان دیگر، نقش ایشان در، استنویسندگان و هنرمندان  دوشتازه بر  کار سیاسی

امدهای پیتوانند . مثلاً مینقادانههای ها و تحلیلایده برای مندانههنرالبی قدر  نمادین نیروی ایجاد: ورزیتسیاس

و فهمیدنی  البی دیدنیقی نئولیبرال را در پذیر، اقدامات سیاسی ملهم از فلسفهی، اما از نظر علمی پیشبینیدیدننا

 .ارائه کنند

کنم آن جریان را بزرگ . تلاش مییادآوری کنمدر سیاتل رخ داد  9111که در نوامبر خواهم آنچه را می ،در پایان

ی باشد برای طراحسرآغازی تواند که می بینیممیزمایش و مثالی را در آن رخداد نخستین آاما معتقدم که نکنم، 

وردهای پژوهش را به ا، اقدامی که قادر است دستاستالمللی شکلی نوین از اقدام سیاسی بینکه شاید آنچه 

. یاهای نزاعی سیاسی برای سازمان غیردولتی تازهراهبردو طراحی  –مد تبدیل کند آهایی نمادین و کارتظاهرات

 ودن.ببعیت کامل از دانشگاهیتو است گرایی المللیکامل به بین یتعهداین سازمان غیردولتی تازه  ویژگی


