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 چکیده
آیین بر تأملی ضیافتگاو»اینمقاله رهیافت« به توسل ذیلمفهومهایانسانبا و شناسیعلم

و۱9-گیریکوویدمدرنیزاسیونآمرانهاست.ضیافتگاومناسکیدانشگاهیاستکهتاپیشازهمه

 مهدر ماه بهداشتیهرسالهدر سیاسیو ومالحظاتامنیتی، علومسیاسیبروزمسائل، دانشکدۀ

شدهدربارۀاینمناسکهایگردآوریشد.دراینمقالهبراساسدادهدانشگاهآنکارایترکیهبرگزارمی

کارکرد نقشو زمانلزوم، پژوهشیدر منابعتاریخیو به رجوع و مطلعانکلیدی، با مصاحبه و

به دراستقراروثباتیکنظاممعرفتیجدید، بهورتنظریصورتصچنینمراسمیرا بندیشد.

شناسیعلم،ضیافتگاورادرمقامیکآیینهاییازنظریاتحوزۀانساناینمنظورباترکیبمؤلفه

شناختیاواخرعصرعثمانیواوایلعصرجمهوریترکیهتبیینجبرانیدرمواجههبابحرانمعرفت

محوربرونوالتور،مفهومآنبادیدگاهپروژهکردیم.درنهایتبااستفادهازایندستگاهنظریوترکیب

هایترجمانیپنجره» به« بستررا کنشجبرانینهادهایمعرفتیمدرندر عنوانشکلخاصیاز

هاییهستندکهالواقعفرصت/موقعیتهایترجمانیفیکنیم.پنجرهمدرنیزاسیونآمرانهپیشنهادمی

قادربهجانماییخوددربطنجامعۀمحلیوایجادشکلیازهانهادهایمعرفتینوظهور،بااینپنجره

موجودخواهندبود.همزیستیرشدیابندهبانهادهایمستقروازپیش

پنجرهانسان :های کلیدی واژه علم، مناسکشناسی گاو، ضیافت آنکارا، دانشگاه ترجمانی، های

 دانشگاهی.
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 مقدمه
 یا مناسکی۱«جشنگاو»ضیافتگاو مشکالت، ظهور مدتیپیشاز تا دانشگاهیاستکه

 نافرجام کودتای )مانند بمب20۱6سیاسی )مانند امنیتی وگذاری(، استانبول( و آنکارا های

دانشگاهآنکارابرگزار3یادانشکدۀعلومسیاسی2«ملکیه»(،در۱9-گیریکوویدبهداشتی)همه

ارتباطاتمیانمی آیینیاستکه ضیافتگاو فضاییمطایبهشد. در را شهر و آمیز،دانشگاه

می بازتولید و تقویت درعینفعال، و شرایطکند نقد و اظهارنظر برای مناسبی فرصت حال

دهد.موجودآکادمیکوغیرآکادمیکدراختیاردانشجویانودانشگاهیانقرارمی

هایمختلفیموردنظرتواندازنقطهجشنگاومجموعۀمناسکیوآیینیکاملیاستکهمی

آیینانسانبررسی نمادین، عناصر گیرد. قرار نامشناسانه و اینمنسکخاص،گذاریها در ها

فرصتنمونه از زمینههایی و انسانها، تحلیلی و پژوهشی وهای اجزا این هستند. شناختی

دراینپژوهشنیزبه کزاصلیصورتاجمالیبهآنتوجهشدهاست،مرعناصرهرچندبعضاً

.ضیافتگاورادر۱توجهپژوهشگراننیستند.دراینمقالهتمرکزپژوهشگرانبردونکتهاست:

انسان بستر اینبررسی2شناسیعلمبررسیکنند؛ نگارشی. یکچارچوبروشیو در را ها

دفاعارائهکنند.استانداردوقابل

 شناختی رویکرد روش
انسان لحاظ از معاصر علم بهروششناسی مردمشناختی مطالعات بر چشمگیری نگاریطور

بهطوالنی بهآنچیزیمدتتکیهدارد؛ نزدیکیبیشتر پژوهش، مواقعیکههدفاز در ویژه

انسان در که باشد معاصر هایمعرفتیزیرساخت»شناسیعلم می« مشکلآنجاشودنامیده .

کتنیستوتغییراینشرایطبیشازمشاهدهیامشاراستکهضیافتگاودیگرمناسکیقابل

زادمیدانپژوهشیوابستهباشد،درگروتغییردرشرایطسیاسی،امنیتیآنکهبهجریاناتدرون

(است.بههمیندلیلونظربهترجیحاتوسطحکارآمدیدستگاه۱9-وایمنی)پاندمیکووید

کوشیده مصاحبهبانظری، منابعموجودو تکیهبر با البتهرجوعبهایمتا و مطلعانکلیدی،

به ضیافتگاو تصویریاز لزوم، زمان پژوهشیدر تاریخیو دستمنابع که کمدستدهیم

شناسیعلمراتأمینکند.هایانسانهاییازضرورتحداقل

عنوانمکمل،ازسهروشکیفیاستفادهشدهدراینمطالعهبرایگردآوریاطالعاتوبه

ر نخستین مصاحبهاست: گردآوری اطالعوش، با آزاد است.رسانهای ترکیه کشور در ها
                                                           
1 . İnek Bayramı 

2 . Mülkiye 

3 . Siyasal Bilgiler Fakültesi(SBF) 
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فارغرساناطالع یا دانشجو همگی پژوهش این چارچوبهای در و بودند ملکیه التحصیل

باپژوهشیکالن ما آشنایی روایتکردند. را ملکیه با خود مواجهۀ تجربیاتو خاطرات، تر،

هادرخاللروایترسانوگوهاممکنشد.اطالعهمینگفتبارازخاللضیافتگاونیزنخستین

اینمقالهازضیافتگاو،بیشترمعرفیشدند.

به اطالعات گردآوری برای که دومی کتابخانهروش روش است.کاررفته، اسنادی و ای

تنیدگیاینمناسکباهویتتاریخیواجتماعیملکیه،مرورتاریخایننهاددانشگاهیرادرهم

سازد.بههمیندلیل،اطالعاتیازمتونتاریخیودیگرکتبازخاللاسنادومنابعضروریمی

کارافزودهشد.اندنیزگردآوریوبهومقاالتیکهبهاینمناسکخاصپرداخته

هایدیداریوشنیداریموجودازاینمناسکاست.دراینمقالهروشسوم،بازخوانیداده

کمدرهایموجود،آنچهدرجشنگاویادستررسیتصاویر،ویدیوهاوصوتسعیکردیمباب

نگارتوصیفوتفسیردقتیکمردمدادهاست،تاحدامکانبهایآرمانیازآنرویمینمونه

ها،بخشیدنبهشکلومحتوایداده،عالوهبرتنوع۱سازیکنیم.اینترکیبروشییاچندوجهی

پذیرساختهاستکهدرواقعخودمعیاریشناختیرانیزامکانیروشسازشکلیازچندوجهی

(.20۱5نگارانهاست)مورس،برایتضمینکیفیتواستحکامنتایجدرمطالعاتکیفیومردم

پارادایمهانیزبراساسرهیافتیچندوجهیازانسانتحلیلداده اما شناسیعلمصورتگرفته،

تفسیری پارادایم پژوهش، بخشاصلی در پژوهش، نظری است)الگوی بعدی/برساختی های

طورمفصلتوضیحدادهشدهاست(.مقالهبه

یکگزارشمردم اینمقاله میهرچند کالسیکنیست، یکنگارانۀ مقام در را آن توان

ادبیاتانسان دانشو پیکرۀ بخشیاز انسانگزارشتحلیلی، مشخصاً و شناسیعلمشناسی،

شناختیومیدانیدرهاوتنگناهایمطالعاتانسانرغممحدودیتصاینکهبهخصودانست؛به

هاییها،شواهدوروایتدورانپاندمی،تمرکزپژوهشگرانبرگردآوریوتحلیلحداکثریداده

ازدرونمیدانبودهاست.

 مفاهیم و لنز نظری مطالعه
شناسیعلمدراینپژوهش،انسانترنیزگفتیم،مبنایتحلیلضیافتگاوگونهکهپیشهمان

شناسیشناسینظیرانسانهایدیگرانسانشناسیعلم؟آیازیرشاخهخواهدبود،اماچراانسان

هایدانشگاهییاحتینگاریپردیسشناسیتاریخی،مردمشناسیسیاسی،انسانشهری،انسان

ترینیستند؟هایمنطقیهشناسیدانشگاهوآموزشعالیگزینعرصۀمحدودتریمانندانسان

                                                           
1 . Triangulation 
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توانمحتواییعلمیدرنظرگرفتکهبتوانآنراترازهمه،آیامحتوایضیافتگاورامیمهم

شناسیعلمتحلیلکرد؟درچارچوبپرسمانانسان

بهخطوطاصلیرهیافت ناگزیر برایانتخابوهاینظریبرایتبییناینجانمایی، که

هاینظریپردازیم.بهاینمنظور،ابتدابنیانایم،میکارگرفتهیلیبهسازیاینالگویتحلبهینه

انسان بستر میپژوهشدر مطرح را علم مفهومشناسی بر اجمالی مروری سپسبا و کنیم

مکتبکنشگر۱ترجمه مقدماتمفهومپیشنهادی-در پنجرهشبکه، ارائهمان، هایترجمانیرا

ای،اینمفهومهایمیدانیوکتابخانهیری،بااستفادهازدادهگدهیم.دربخشبحثونتیجهمی

ترشرحخواهیمداد.رادقیق

 شناسی علم الف( رهیافتی از انسان

(دربررسیتاریخیخودازمطالعاتعلموفناوری،شارونتراویک۱997،200۱دیویدهس)

مهم تراویکدرنخستیناثرمهمنگارانعلمارزیابیمیترینچهرهدرنسلدوممردمرا کند.

انسان حوزۀ در خود عنوان با چرخهزمانشناسیعلم عمرهایپرتودهیو با۱988)های ،)

انسا ایاالتنمطالعۀ در فیزیک دانشمندان میان تطبیقی و ژاپن،شناختی و آمریکا متحدۀ

 و جدید خوددست-چارچوبی زمان در انسان-کم برای مردمانقالبی و علمشناسی نگاری

اینکتاب،یکیازنمونهوجودبه ایاستکهشدهدرحوزههایانجامهایمهماتنوگرافیآورد.

مطالعاتعل در میامروزه مطالعاتآزمایشگاهیقلمداد فناوری، )نورمو -شود ؛2005ستینا،

(.20۱5دوینگ،

شناسیعلموفناوری،تصویریچندالیهوبزرگباردرحوزۀانسانپژوهشتراویکبرایاولین

عالوهبرکنشگرانو تصویریکهدرآن، دربرابرخوانندگانقرارداد؛ ازروندهایتولیدعلمرا

میانشان،نقشابزارهایپژوهشیونسبتدانشتولیدشدهباجامعه،مسائلدیگرینظیرروابط

المللیدراقبالیاادباریکهاواثرمسائلسیاسیبینها،دولتجنسیت،استعمار،عملکرددانشگاه

آزمایشگاه ترکیباتفضاییدر مناسباتو کناررشتۀدانشگاهی، در اخالقعلمیوجزآن، ها،

دعوتمییک را بهعبارتدیگرتراویکما گرفتهبودند. برایکندروشدیگرقرار هاینوینیرا

هاوها،دوگانگیها،گوناگونیهاوناپایداریثباتیها،بیتأملواندیشیدنخالقانهدربارۀپیچیدگی

(.۱988دانیم،محکبزنیم)تراویک،هایآنچهماکلیتیواحدبهنامعلممیقاعدگیبی

هایازیربناهایزیرساخت»تریکهتراویکبرآنتأکیدکردهاست،مفهومامامفهوممهم

هایکارلشدتمتأثرازدیدگاههایمعرفتی،بهاست.دیدگاهویدربارۀزیرساخت«معرفتی

                                                           
1 . Translation 
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»]...[نویسد:پوالنیوتوماسکوهندرفلسفۀعلماست.پوالنیدرتحلیلخودازدانشمی

میدانش دانشقلمداد غالباً آنچه است: گونه دو برایمثالمجموعهانسانیبر ایازشود؛

هایریاضیاتی،تنهایکیازاشکالدانشاست.حالآنکههایافرمولواژگانمکتوبیانقشه

میبندیدانشفرمول یکچیز حینعملدانستناز در ما آنچه مانند صورتنشده دانیم،

است.اگرماآنشکلاولداناییراداناییآشکاروآنشکلدومراداناییدیگریازدانایی

می بنامیم، بهپنهان همواره ما بگوییم میتوانیم پنهانی ماصورت دانشآشکار که دانیم

(.دیدگاهپوالنیدرعرصۀعلومتربیتی،مطالعاتآموزشی۱959:۱2)پوالنی،«حقیقیاست

چا در دانشگاه، مطالعات و درسپنهان»رچوبمفهومی طرح » کریمی،۱378)گوردون، ؛

درچارچوبمفاهیمیمانندزیرساختمعرفتی۱39۱ (ودرعرصۀمطالعاتاجتماعیعلم،

یافرهنگمعرفتیترجمهشد.

( همکاران و بورگمن با مشترکی مقالۀ در می20۱5تراویک ) هایزیرساخت»]نویسد:

ترینانگارانهمعرفتی[درساده ونهادهاییهستندکهشبکه»شکل، اشیا افراد، هاییتنومنداز

گذارندوازکنند،بهاشتراکمیهایانسانیوطبیعیتولیدمیمعرفتخاصیرادربارۀجهان

عکس،شدهیاکامالًمنسجمنیستند؛بههافرایندهایمهندسیزیرساخت«.کنندآنحفاظتمی

زیرساخت میاین را بها به بهتوان ممکن، شکل بومهترین مجموعهشناسیمثابۀ یا هایها

نظامپیچیده از سازگاریبهای به برایدستیابی دانستکه آمدهها زیرساختوجود ازاند. ها

اندکهازخاللفرایندهایاجتماعیوفنی،وباسطوحمتفاوتیازاجزایپرشماریتشکیلشده

زی یکدیگرتعاملدارند. با فعالیترساختموفقیت، فناوری، هایهایمعرفتیمتشکلاستاز

شده]میانکنشگران[بهتجاربانسانیوفکری،یادگیری،همکاریوسطوحدسترسیتوزیع

مکتوب اطالعات » همکاران، و 20۱5)بورگمن زیرساخت40: دیگر بیان به معرفتی(. های

دوشمیآموزه بر دانشرا یکدستگاه بار که برایهاییهستند آنچه اینمنظر، از کشند.

تقویتوبازتولیدشکلیازداناییومشروعیت بخشیبهیکساختارمعرفتییابهیکتولید،

هایمعرفتیواقعدربسترزیرساختگیرد،بهسازدرجامعهصورتمیسازوگفتماننهادمعرفت

 رویدادهاست.

تکوین امیلیمارتیندر تراویک، از بیشتر زیرساختاما هایمعرفتینقشداشتهمفهوم

،۱گیرد:دژشناسیعلم،ازسهاستعارهبهرهمیاست.مارتینبرایتبیینجایگاهوموضعانسان

دیدگاه2ریزوم از الهام شمایل)با و گتاری( و بازی3هاینخیهایدلوز استعارۀ از الهام )با

                                                           
1. Citadels 

2. Rhizomes 

3. String Figures 
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نخ۱گهوارۀگربه دراستعایا مانندیکدژقدیمیبازیداناهاراوی(. مارتینعلمرا رۀنخست،

حال،کشد؛دژیکهبادیوارهاییقطورازبقیۀجامعهجداشدهودرعیناروپاییبهتصویرمی

صورت اینتصویر، دارد. برعهده نیز را جامعه نظارتبر بندیخیالیهمانمسئولیتدفاعو

انسان میداننقدیاستکه به همواره علمدستعلمداشتهشناسانفرهنگی، آغازاند: تا کم

به قواعد،عصرمعاصرهموارهکوشیدهاستخودرا با مثابۀنهادیمنفکازفرهنگوجامعه،

فرد،ودارایقدرتواالییبرایکنترلودفاعازجامعهنشاندهدهاییمنحصربهاصولوارزش

تی،درنقدوپاسخبهآنشکلصورتسنشناسیعلم،بهواینهمانتصویریاستکهانسان

گرفتهاست.

کندکهمیانعلم،فرهنگوجامعهوجوددارد.مارتیندراینمسیربرپیوندهاییتأکیدمی

.دیوارهایایندژرانهدیوارهاییواقعی،بلکه۱شناسیفرهنگیعلم،دردیدگاهمارتین:انسان

واندازپارادوکسمطالعۀعلمیعلمرهاشود؛ت.می2داند؛دیوارهاییایدئولوژیکوسیاسیمی

پردازیپوالنی(هایغیرعلمییادانشپنهاندرمفهومزیرااشکالدیگرمعرفت)شاملمعرفت

نیزمعتبرمی را درتصویر3داند؛ مناسباتبرساختیمیدانعلمونیزمیانعلموجامعهرا .

کندوبهمددهمینرویکردکالن،تاریخیوجانماییمی«فرهنگ»مندوعامتر،تاریخبزرگ

برون از فراتر تصویری است قادر پژوهشچندالیه کندداد ترسیم حوزه این در دیگر های

(.۱998)مارتین،

استعاره ریزوم، بهاستعارۀ جامعه و علم رابطۀ تبیین برای مارتین که است خدمتای

یاهیاستکهدرآن،هرقطعهازگیاهخودگیرد.ریزوم)یاساقۀزمینی(شکلیازرشدگمی

میبه کفایت تولیدمثل و رشد برای وتنهایی خودزایشی خودلقاحی، نوعی )درواقع کند

هرنقطهازیکریزوممی برخالفدرخت، هرنقطۀخودکفاییدرتولیدمثلگیاهان(. تواندبا

                                                           
نخ .۱ یا گربه بازیکنانسعیمی (Cat’s Cradleبازی)بازیگهوارۀ آن، بایکبازیکودکانهاستکهدر کنند

گرهجابه یکریسمان دستیکجاکردن انگشتان از الگوهایخورده و اشکال دیگر، بازیکن دست به بازیکن

براینشان ایناستعاره هاراویاز دانا ودادناینواقعیتاستفادهمیمتنوعیبسازند. الگوها بسیاریاز کندکه

به جامعه، اقتصادیدر اجتماعیو سیاسی، کنشگراناشکالفرهنگی، عواملیا واحدیاز مجموعۀ با تنهاییو

دستگشکلقابل و نیست بهیری و هاراوی، است. نیاز بازیکن دو به راکم اشکال این مارتین، امیلی او تبع

نخیشمایل» های » ریسمانی»یا بهمی« انساننامند. و نویسنده معروف رمان نام گربه گهوارۀ شناسعالوه

چاپشدودوترجمههم۱963(،استکهاولینباردرسالKurt Vonnegut, Jrگوتپسر)آمریکایی،کورتونه

دراینداستانتودرتوکهپیرنگآنبه مذهبوازآنبهفارسیموجوداست. فناوری، نحویبرمناسباتعلم،

گوتبهشکلجذابیشخصیتیکمخترعفرضیدیوانگیحاکمبرزندگیآدمیزاددرعصرمدرناستواراست،ونه

فلیکسه )دکتر است کرده خلق را اتم هیروشیما،بمب بر اتم بمب فروافتادن لحظۀ در درست که ونیکر(

(.۱963گوت،خونسردانهمشغولانجامبازیگهوارۀگربهاست)ونه
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اشد؛درعیناینکهگسستگیدیگریدرونهمانریزومیارویهرریزومدیگریپیوندداشتهب

نیزحفظمی اینهمانرویکردیاستکهامیلیمارتیندرمطالعاتواستقاللخودرا کند.

علم،انسان برخالفرویکردهایکالسیکبه ایندیدگاه، در است. کرده اتخاذ شناختیعلم

فرهنگیکهدرهسویهنیست.هرگروه،نهادیاخردجریانانتقالمعرفتمیانعلموجامعهیک

مثابۀبه-جریانانتقالمعرفتعلمیوغیرعلمی،ازدژبهشهروازشهربهدژ،تأثیرگذاراست

کهبه-یکریزوم مقامیکواحدقابلبههماناندازه در درتنهاییو بررسیاست، مطالعهو

بهباورمارتین،رابطۀنیزبایدبررسیشود؛بنابراین-ونیزباخودش-هاپیوندشبادیگرریزوم

رابطه جامعه و درعینعلم و غیرخطی، و چندپاره گسسته، است: ریزومی مستمر،ای حال

(.مارتینمعتقداست۱993؛دلوز،۱987؛دلوزوگتاری،۱998ضروریوناگزیراست)مارتین،

انسان مطالعاتفرهنگیهمینخصلتریزومیاستکه در توا-شناسیرا نمنداجتماعیعلم

انسانمی روشسازد. از استفاده به و عمیق اما محدود، دیدگاه با وشناسی کیفی های

مارتیندر آخریناستعارۀ سومینو شود. ریزومیمتمرکز پارۀ هر استبر اتنوگرافیکقادر

استعارۀشمایلانسان ایناستعارهآناستکهشناسیعلم، منظورمارتیناز هاینخیاست.

شود،بایددرنظامیفرایندیوبراساسهمکاریوهمسازییدانعلمبرساختهمیآنچهدرم

)مارتین، قالبمحصوالتبرساختیاینفرایندها در نه میانکنشگرانمختلفبررسیکرد،

۱998:36.)

 ب( التور و مفهوم ترجمه

کنشگر -نظریۀ جامعه»شبکه عضوگیریو پذیرشیا نظریۀ را آن برخی ترکه وشناسی جمه

نامیده میشلکالون،تحویلنیز و التور برونو آثار پایۀ بر و اروپاییدارد خاستگاهیکامالً اند،

مردم الو، جان و فناوریفرانسه و مطالعاتعلم اواسطدهۀپژوهشگران در شناسبریتانیایی

ها،عالیتایبهفمیالدیبسطوگسترشیافتهاست.]...[ایننظریههمچنینتوجهویژه۱980

شبکهجنبش و میها معطوف فناوری و علم کنشگرهای نظریۀ دیگر عبارت به شبکه-کند.

فناوریاستکهدرآنفرضبرمشارکتافراد)عواملانسانی-ایاجتماعیبامحوریتعلمنظریه

یاچندگو نگییاهمانآکتور(،اشیاوفضاها)عواملغیرانسانییاهماناکتانت(درمتنتکثرزا

تعاملیوتأثیرمتقابلاینتکثربربازتولیدعواملانسانیوغیرانسانیاست.]...[ایننظریهضمن

یک رویکردهای از وجانبهاجتناب واقعی( و طبیعی امور بر صرف )تأکید رئالیستی گرایانۀ

زمینهبرساخت چارچوب در طبیعت تعریف و امور از فرهنگی )روایت اجتماعی هایگرایی

فرهنگی(درتبیینعلموتولیدعلم،رویکردیترکیبیارائهکردهاست؛مرکبازرئالیسمعلمی،

ورزدکهعلم،فرایندمهندسیگراییاجتماعیوتحلیلگفتمانوبرایننکتهاصرارمیبرساخت
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وآمیخته،هایاجتماعی،تکنیکی،مفهومیومتنیدرهمنامتجانسیاستکهدرآن،کلیۀمؤلفه

(.۱30-۱386:۱29)قاضیطباطباییوودادهیر،«شوندترجمهوتفهیممی

شناسیعلموترینچیزیکهبایددرانسانبهباورالتورودیگرمتفکراناینمکتب،اصلی

هاییاستکهبراساسشرایطزمانیومکانیهاوائتالفسازیفناوریبهآنتوجهشود،شبکه

یک تواناز و تالش و میسو شکل دیگر، سویی از میکنشگران و زمینهگیرند سازتوانند

ای،کنشگرانسانیواجزایموفقیتیاشکستیکپروژۀعلمی/فناورانهباشند.درچنینشبکه

برتری بدون و شکلییکسان دیگریبررسیمیانسانیبه عناصردادنیکیبر و اجزا شوند.

همان به یکشبکه، ناانساندر اینمادیو انسانی. کنشگران که تأثیرگذارند و مهم اندازه

کندونهکنشگرانانسانیکلیتساختاریکشبکهاستکهموفقیتیاشکستآنراتعیینمی

بدین توصیفوتبیینروابطوفرایندهاییاستمنفرد. ترتیبمقصدنهاییایننظریه،کشف،

سازیوانتظامدرونیآنشبکهشکلرونیسازی،دمنظوراجتماعیکهدربطنهرشبکهوبه

(.57-2005:56گیرند)یرلی،می

کنشگر است:-مکتب/نظریۀ برگزیده فرایندها و روابط این برای را ترجمه واژۀ شبکه،

کند.ترجمهمبیندگرگونی)تغییردهندهایجادمیترجمۀ]آن[فرایندهاییاستکهآثارنظم»

طورساده،یککنشگرباچیزیدیگرمانندیکشبکهاست.بهشدنشکل(وامکانبرابرنهاده

ترجمه،بازگرداندنارادۀدرحالمقاومتدیگرانبهارادۀیککنشگردرشبکهاست.دراین

به ]...[دراینجا،رهیافتبایدبخشیازفناوریرا صورتیترجمهکردکهبتواندپذیرفتهشود.

نداصورتاولیهنوآوریبه ترجمهوجود بلکه بهرد، و آن برایاستفادهایاز صورتیاستکه

اینهایکوچکتوسطشرکت از مناسباست. آن پذیرندۀ ترجمهتر نظریۀ را نظریه این رو

(.۱386:۱۱3زادهوتوکل،)مهدی«انددهینوآوریمطابقبانیازهایخود(نیزنامیده)شکل

بهجامعهاست.در«علممدرن»شکلارائۀمحصولبهعبارتدیگرترجمهازدیدگاهالتور،

عنوانمحصولموردنیازبازاریابیکند.دادخودرابهکوشدتابرونفرایندترجمه،علممدرنمی

-بودنمحصولخودمطمئنکندتالحاظمشروع،مفیدوثمربخشعلمبایدبتواندجامعهرابه

بیانیانسان امکانهایمعرفزیرساخت-شناختیبه علم بازتولید برایتثبیتو نیاز تیمورد

ایمیانتولیدکنندهوسویهرشدوبقاداشتهباشند.اینقطعاًبدانمعنانیستکهالتورخطیک

ترسیممیمصرف کننده آن در که عالم»کند » برایاستفادۀ خود ترجمۀ از «عامی»ناگزیر

به تأکیدبردوساست؛ پذیرشو با التور موفقیتیکعکس، جامعه، ویگیرابطۀمیانعلمو

داند.پروژۀعلمیرادرگرویافتنمسیریبهینهبرایترجمۀدستاوردهایخودمی

می بهره دیگرینیز سازوکار از ترجمه، بر مدرنیتهعالوه آنرا کهالتور «پاالیش»گیرد

بهبیانالتور، دهداگرتفاوترانشانمیکلیمواژۀمدرندومجموعهآداببه»نامیدهاست.
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هاییمیاندوگونۀقرارباشدکارسازبمانندبایدازهمجدابمانند]...[.نخستینمجموعه،آمیزه

دورگهبه ترجمهمیکلیتازۀموجودات، راه فرهنگاز دوحوزۀهایطبیعتو دومی، آفریند.

ثمرکردنبینخست،آدابپالودهکلیمتمایزوجودشناسیازراهپاالیش]...[.بدونمجموعۀبه

دردنخور.نخستینمجموعهباشودیاحتیبهوبیهودهاست.بدوندومیکارترجمهآهستهمی

سازیدارد؛مجموعۀدومباآنچهموضعانتقادیمدرنامهمسانهانامیدهچیزیکهمنشبکه

استراتژیمی اولیبراینمونه،شیمیالیۀباالیجو، علمیوصنعتی،دغدغۀسرانهاینامم.

زند؛دومیگسستبههمپیوندمیایبیشناسانرادرزنجیرهزیستهایبومها،]و[دلهرهدولت

پذیروپایدار،بینیایبامنافعوخطراتپیشمیاندنیایطبیعیکههمیشهآنجابودهوجامعه

د؛تاآنجاکهماایندوآدابکشوگوییکهمستقلازمرجعوجامعۀهردوستتیغهمیوگفت

به راستیمدرنهستیم؛یعنیبهاختیاردرطورجداگانهدرنظربگیریم،بهترجمهوپاالیشرا

ازراهزیادشدندورگهنویسیمیپروژۀنقدنام هرچنداینپروژهتنها هایآنزیررشدکنیم؛

درنگکردنبکشانیم،بیکاردورگهکارپاالیشوزمانبهمجردیکهتوجهخودراهمکند.بهمی

(.25-۱393:24)التور،«کندمانشروعبهتغییرمیطورکاملمدرننیستیموآیندهدیگربه

«نو»هاییمیانامورترجمهمعطوفبهایجاددورگه-یاآداب-کهفرایندبهعبارتیدرحالی

آندورابرعهدهدارد.التورکهازاست،پاالیش،مسئولیتایجادغیریتوتمایزمیان«کهنه»و

صورتمهم منتقدان بندیترین دوتایی کهنه/نو»های » مدرن/سنتی»و پرداخت« هست، نیز

ها،اینمحصوالتآمیزشنامد؛زیرادورگهمی«هاپارادوکسمدرن»زمانبهایندوآدابراهم

زمانکههردوفرایندترجمهیعنیآن-شوندعناصرواجزاییکشبکه،آنزمانکهدیدهنمی

(.۱393:۱7امکانرشدبیشتریخواهندیافت)التور،-درستیعملکنندوپاالیشبه

 های ترجمانی پ( پنجره

بهپنجره ترجمانی همهای محصول زیرساختواقع مفاهیم درآمیزی ترجمه و معرفتی های

وژۀمدرنیزاسیونوتبعاتآن،بهمعنایالتوریآن،دربسترفرایندهایمدرنیزاسیوناست.پر

پرونده نویسندگان، جنگتوقفباور استکه ضخامتآنایمفتوح بر روز روایاتهر ناپذیر

فرهنگیدرجوامعومی سیاسیو اجتماعی، تحوالتعمیقاقتصادی، بروزتغییراتو افزاید.

هاییکهدهد؛پرسشرویجوامعقرارمیهایجدیدیراپیشافزایشفشارهایتمدنی،پرسش

بدان پاسخ برای امکانی بحران، دستخوش جامعۀ معرفتی نظام در ندارد.عموماً وجود ها

فرایندهاییهستندکه خواهدرفرگشت-فرایندهایمتکثرومتنوعنوسازییامدرنیزاسیون،

در-یهایآمرانۀنوسازهایسیاستگریهاومداخلهطبیعییکاجتماعوخواهباتسهیلگری

بهجنبشدرمیبطنیکجامعهشکلمی زبانی،گیرند، نهادی، تجلیاتیفرهنگی، در آیندو
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دهندهوبرآمدهازیابند.ایننمودهادرعینآنکهبازتابشهری،زیستیوحتیکالبدینمودمی

زیرساخت با نسبتشان در هستند، مادی و عینی نیزتغییراتی تراویک مدنظر معرفتی های

رهگیریاست.قابل

.تحوالتعمیق،۱توانبدینقرارتبیینکرد:هایمعرفتیرامیبرایناساس،مفهومپنجره

هاییفراترتواندموجبطرحپرسششدیدوچندالیۀمادیدرزیستاجتماعییکجامعه،می

ظرفیت زیرساختاز پاسخگویی های باشد؛ جامعه آن معرفتی زیرساخت2های ناتوانی های.

هستی سطح سه هر )در معرفتمعرفتی روششناختی، و تدوینشناختی در آن( شناختی

میپاسخ نمود آنومیک مختلف اشکال در جدید، سؤال این برای تعریفیهایی در یابد.

انسان اینموقعیتآنومیکرا ترنر-شناختی، با ۱نامیممی«کومونیتاس»یک-همصدا از3؛ .

.ایننظامنوپدیدمعانی4کند؛ا،آمالومفاهیمنوپدیدیظهورمیهبطناینتعارضات،دغدغه

توانددراشکالمختلفیمی-گرفتکهدرآغازازالزاماتیکتحولمادیریشهمی-اجتماعی

رساند،رابهاوجمی«کهنهونو»تنهانبردکالسیک.استقرارایننظامجدیدنه5استقراریابد؛

.اینفرایندمستمرنبردوتغییر،6هایدورگهنیزهست؛یمیانروایتحالعرصۀنبرددرعین

.انگارهوروایتیدرایننبردپیروزاستکهبتواندزیرساختمعرفتی7فرایندیهمیشگیاست؛

شدنیکزیرساخت،.هژمون8جدیدیراطراحیوآنرابهانگارۀمعرفتیهژمونتبدیلکند؛

ینفعان.هرچندهمۀذ9نعلساختارهایسیاسیاست؛بهمطابقنعلنهنتیجۀیکپروژهونه

بهشکلیجزآنچهمی آنانهمتاریخرا خواهندتحریردرتالشبرایپیروزیدرایننبردند،

می ائتالف۱0کنند؛ صف. و گروهآراییها میان بلندمدت یا کوتاه پدیدههای ذینفع، ایهای

روزیدرایننبرد،درنهایتبازیرساختیاستکهبتواندخود.پی۱۱طبیعیوهمیشگیاست؛

سازپاالیشخودرانیزبهمحوررابهبهترینشکلدربطنجامعهترجمهکندوساختارغیریت

ارزش اصلی سازد؛ مبدل پنجره۱2گذاری حلقه. معرفتی بینهای که هستند واسطی های

گیرند.نوقرارمیهایمعرفتیوتجلیاتاجتماعیعصرزیرساخت

هایایم.پنجرهترینمفهومدرفیزیکنوربرگزیدهایهایترجمانیرابراساسپایهنامپنجره

تراواییهستندکهبراساسالزاماتوتعیناتاقتصادی،اجتماعی،ترجمانیسطوحتراوایانیمه

                                                           
گوید.کومونیتاسازمفهومکومونیتاسدربرابرمفهومجامعهسخنمی»ترنرذیلمفهومدراماجتماعیخود،۱.

یعنیححالتازهم میگسیختگیاجتماعیموقتاست؛ وجود به گذار مرحلۀ در آید.التتعلیقاجتماعیکه

هاهستندکهاینمادینازظهورکومونیتاسها،نمونههایاورژینظیرکارناوالگروهیازمناسکدراماتیک،جشن

روبینیروبهپیشومرججنسیقابلآمیختگیوحتیبانوعیهرجهاباواژگونینظماجتماعیبانوعیدرهمدرآن

شویم.موقعیتتعلیقوتنشیکهدرکومونیتاسوجوددارد،بهباورترنربهترینموقعیترابرایتحلیلجامعۀمی

(.۱397:262)فکوهی،«کندمزبورفراهممی
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 میان متفاوتی فواصل در و مختلف زوایای و سطوح در تاریخی، و هایزیرساختفرهنگی

می قرار آن نهادی تعینات و پنجرهمعرفتی معنا، این در مفهومگیرند. به ترجمانی های

هایترجمانیشود؛بااینتفاوتکهپنجرهدرفلسفۀعلمتامسکوننیزنزدیکمی«پارادایم»

انگارش یا دانش محتوای به آنکه از تبیینبیش بپردازد، علم نهاد در مستقر گرهای

اقتصادیورتضر ضرورت-هاییاجتماعیو اقتصادیسیاسیاست. سیاسی،-هاییاجتماعیو

هانسبتبهکهدارند،درزاویۀآنهایترجمانیرادرجاییکههستندوباسطحتراواییپنجره

هایمیدانیوتاریخیدردهد.برایناساس،تصویریکهدادههایمعرفتی،قرارمیزیرساخت

با بهمواجهه مدرنیزاسیون( )مانند اجتماعی ژرف میتغییرات یکدست خروجی دهند،

پنجره آینهکالیدوسکوپبزرگاستکه مانند زوایایهایترجمانیرا در هایکالیدوسکوپ،

دارد.مختلفینگهمی

فناوریودرموردگردششبکه،مفهومترجمهراعموماًدربسترعلم-التورومکتبکنشگر

وگوییاند،اماپنجرۀترجمانی،بیشترگفتکارگرفتههابهنیکشبکهومیانشبکهدانشدرو

هااست.پنجرۀترجمانیدرشناسیها(وارزشها)لفاظیشناسیها،زبانشناسیدرسطحمعرفت

ارجاعداردکهعلمنهصرفاًدرمقامیکپروژۀهایبیانیتحلیلعلمونهاددانشگاه،بهفرصت

میقاب تام اجتماعی یکنهاد معنای در بلکه بازاریابی، نهادهایل و آن از استفاده با تواند

بیاندیگرپدیداری به کند. کلیتاجتماعیپیرامونشپیوندبرقرار با دانشگاه( اینجا اش)در

پنجرۀترجمانی،یافتنشکلیازعملمشترکاست؛مطابقمفهومیمشترککهباتعلیقیک

سازند.وگومیاندوپیکرهازدانشپنهانرافراهممیری،امکانگفتنظامهنجا

اصلی از نیز دانشگاه نهاد و مدرن شکلعلم محورهای و عناصر بسطترین و گیری

پنجرۀترجمانیفیمدرنیتهبوده اینعرصه، در ساختنیکالواقعفضاییبرایمحتملاند.

گفتگفت است؛ نامحتمل یکوگوی بین وگویی بر مبتنی و علمی شناسیمعرفت»نهاد

جامعه«علمیمدرن با تاریخایبزرگ، زیرا بهایننهاداعتمادوعادتندارد؛ ترکههنوز

مشترکیباآننداشتهاست.

 ضیافت گاو؛ یک روایت آرمانی
است.دانشکدۀعلومسیاسیدانشگاهآنکارا«سیاسال»ضیافتگاومراسمیمختصبهملکیهیا

بیندعامهرچ بیترینورسمیطرفترین، طرفدارتریننامنیزهست.تریننامایننهاداست،

طورمنظمایازتاریخ،بهضیافتگاو،بخشیازسنتدانشگاهیایننهاداستودربخشعمده

هایموجودازوحتیدربازگوییروایت-ومستمربرگزارشدهاست.بسیاریازآنچهدرتحلیل
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تاریخیقابل-نسکاینم اینبستر از برآمده است، همیندلیل،-اشاره به اجتماعیاستو

شود.گفتنازضیافتگاو،بدونپرداختنبهایننامواینسنت،کاریبیهودهشمردهمیسخن

امواج فراوان، خارجی پیفشارهایداخلیو در و قرنهجدهم آغاز در عثمانی، دورۀ در

«الله»ستورکارسالطینووزرایعثمانیقرارگرفت.اصالحاتموسومبههایاصالحیدردطرح

درعصرسلطنتسلطانسلیم«نظامجدید»م.(،۱730تا۱703درعصرسلطاناحمدسوم)

( ۱807-۱789سوم و تنظیمات»( عصر فرزندش،« و دوم محمود سلطان حکمرانی دورۀ در

براین،درنیمۀدردربارعثمانیبود.عالوه«ازباال»تترینامواجاصالحاسلطانعبدالمجید،بزرگ

نخستقرننوزدهممیالدی،تغییراتبنیادینینیزدربدنۀنیروهاینظامیواداریصورتگرفت

گیریورشداینارتشمدرن،باشدنسوقداد.شکلسمتمدرنودولتوارتشعثمانیرابه

یکافزایشهزینه از گسترشها با ضرورتعرصهسوو هایتحتکنترلدولتازسوییدیگر،

شدتساالریمدرنراآشکارساختند.بههمیندلیل،سالطینعثمانیبهگیرییکدیوانشکل

هایسنتیتربیتنخبگانسیاسیبهکادرهایبوروکراتیکونظامیمدرنینیازداشتندکهروش

هایگویتأمینآننبود،وآدابوآموزشهایدینییامدارس(دیگرپاسخ)ازطریقآموزشگاه

صورتغیررسمیوعمدتاًدرمیانفرزنداننخبگاندیوانیونظامیمدرن)کهتاپیشازاینبه

؛39-۱387:33گرفت)حضرتی،جریانداشت(بایدصورتیرسمی،مدونوفراگیربهخودمی

(.۱395:55؛اکتم،۱389:48؛یاووز،50-۱397:2زورخر،

،نخستینگروهازدانشجویانترکبرایتحصیلراهیاروپا۱872بههمینسبب،درسال

تالش همچنین دوره، این در شدند. آلمان( و برایاحداثمدارسعالیصورت)فرانسه هایی

 صدور با سرانجام فرمانگلخانه»گرفت. سال« ۱839)در و فرماناصالحات»م.( سال« )در

۱857 از یکی که آنم.( ارکان شیوهبه»ها جدیدکارگیری نهادهای تأسیس برای نو های

هایمدرنبهسبک(بود،راهبرایتوسعۀهرچهبیشتردانشگاه۱387:69)حضرتی،«آموزشی

و۱859بودکهدرسال«مکتبملکیه»غربیگشودهشد.نخستینمدرسۀعالیمدنی،مدرسهیا

تاداریوکشوریتأسیسشد.مدرسۀملکیه،امروزپردیسترینمقامارتبهباهدفتربیتعالی

عنوانیکیازمراکزتربیتانسانمدرنبهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهآنکارااستوهمچنانبه

می ادامه حیاتخود ۱387دهد)حضرتی، :49-50 70-68و یاووز، ۱389؛ زورخر،48-54: ؛

(.202۱؛ارسویکاراکوچ،2004وتوران،؛اروزان2004؛اتابکیوزورخر،۱397:72

هایدیگریدیگرهمداردکهنسبتونظرازاینروایترسمی،تاریخملکیهروایتاماصرف

هایجمهوریآتاتورکی(اتخاذوحتیگاهیدرهایاولیۀخود)ارزشموضعیمتفاوتباارزش

آن مقابل مقاومت فرایند این است. کرده ایستادگی چارچوب-ها در را خود مشخصاً که

درملکیهشدتواز۱950طورخاصازدهۀبه-ساختاینمایانمیهایسیاسیتودهفعالیت
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همتحتهمانسال سالها جاییکهدر تا سرکوبکرد؛ حاکمیتآنرا قرارگرفتو فشار

بایا۱953 جالل و مندرس دولت دانشگاه، و مطبوعات انتقادی فضای از نگران ها،ر،

کردوهارامحدودمیهاییقانونیرابهتصویبرساندکهفعالیتسیاسیدردانشگاهاصالحیه

؛زورخر،۱395:95افزود)اکتم،هاومطبوعاتمیبرتواننظارتیوکنترلیدولتبردانشگاه

۱397:274-275.)

،دولتهرگونهفعالیتسیاسیخارجازمجلسملیترکیه۱960مهدرآستانۀکودتایماه

استاداندانشکده برخوردحکومتبا ممنوعکرد. عمالً واستانبولکهرا آنکارا هایحقوقدر

آزادیترکمیتهپیش بررسیدربارۀ هایسیاسیوحقوقاساسیتشکیلهاییبرایتحقیقو

م کودتا به ماه دو طی نیز بودند داده شد. جانب»نجر از بررسی و تحقیق کمیتۀ استقرار

وقتیتنبیهانضباطیبرایاستادان کاریغیرقانونیخواندهوتقبیحشد. استادانحقوق]...[

هایدانشجوییرخداد.دولتتصمیمگرفتتاازارتشصورتگرفت،]...[تظاهراتوشورش

دانشبرایسرکوبشورش کند. کشتههایدانشجوییاستفاده یکدانشجو تعطیلشدو گاه

]...[استفادهازسربازانبرایسرکوبتظاهرات بهتظاهراتخاموشعظیمدانشجویانشد. ها

(.296-۱397:295)زورخر،«ویکمماهمهمنجرشد]...[درسراسرآنکارادربیست

گراملیجریانیکهبهشکلیکجنبش»(،۱395،بهروایتاکتم)۱960باوقوعکودتای

سمتبرداریکردهبود،بهدرواکنشبهحوادثقبرسشکلگرفتهودفترویژۀجنگازآنبهره

چپوایدۀانقالبضدامپریالیستیچرخید.قلب]این[فعالیتسیاسیدانشجوییدردانشکدۀ

می همانملکیه[ سلطنتیپیشین]یا امور مدرسۀ سیاسیآنکارا، تپیدعلوم » :۱395)اکتم،

عالوه95 اینسال(. در براین، دانشگاهکلوپ»ها همۀ شکلهایفکریدر ]ترکیه[ هایمهم

برجسته ]...[جاییکهترینآنگرفت. بود؛ آنکارا علومسیاسیدانشگاه کلوپیدردانشکدۀ ها

آرن سعدون بنیان۱پروفسور بعدتر، ]و کارگران حزب رهبران از یکی اتحاد، حزب گذار

سازنده[2سوسیالیستی تأثیر و نفوذ ، دهۀ اواسط در داشت. دیگر۱960ای و کلوپ این ،

هایتحتتسلطفعاالندانشجوییحزبکارگرانترکیهقرارگرفتکهدرآنزمانیککلوپ

(.۱397:3۱5)زورخر،«راتشکیلدادهبودند3هایفکریشبکۀملی،یعنیفدراسیونکلوپ

ها،استقالل،وآزادیعملیونظریدانشگاه۱960ایهرچنددرقانوناساسیپسازکودت

پاکسازی پساز روی هر به بود، شده بهتضمین نوبت ارتش، در کودتاگران گستردۀ های

چهرهدانشگاه حذفبرخیاز با هرچند خونتاینظامی، رسید. تعدیلها سعیدر هایتندرو

                                                           
1. Sadun Aren 

2. Birleşik Sosyalist Parti (BSP) 

3. Fikir Kulüpleri Federasyonu 
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اینگروهسیاست تحتفشار سرانجام داشت، دهایخود ها اخراجبیشاز از۱40ستور نفر

دانشگاه دانشگاهاستادان تمام رؤسای کرد. صادر را اعتراضدستبهها در کشور مهم های

،حکماخراجاستادانرانقضکرد.هرچنددر۱962استعفازدندوحکومتسرانجامدرمارس

گرایومشخصاًچپ،حکومتباردیگرتعدادزیادیازاستادانمنتقد۱967و۱966هایسال

سالدانشگاه در کرد. اخراج را ها دهۀ پایانی جنبش۱960های تحتتأثیر نیز ترکیه های،

های(قرارگرفتوکنش۱968ویژهجنبشدانشجویانفرانسهدرماهمهدانشجوییجهان)به

شدنهگراافزایشیافت،امابابهخشونتکشیدهایچپخصوصگروهاعتراضیدانشجویان،به

تشکیلگروه اعتراضاتو سرکوبنظامیشدتیافت)زورخر، :۱397هایمسلحدانشجویی،

(.۱397:95؛اکتم،300-3۱6

واسالمهایملیها،جریاندرهمینسال نیزبهگرا دردانشگاهگرا هایمرورپایگاهخودرا

هاوارددانشگاه«امامخطیب»گراعموماًازمجرایمدارسهایاسالمترکیهتقویتکردند.گروه

مدارسامامخطیب،درچارچوب.»۱شدندهایحقوقوعلومسیاسیمیخصوصدانشکدهوبه

آموزشملی،بدوا۱739ًقانونشمارۀ32وحدتآموزشومادۀ430مادۀچهارقانونشمارۀ

به تربیتامامانمساجدپایهتوسطحکومت]و[ اینمدارسمنظور تدریجبهبهگذاریشدند.

کارومتدینبرایهایمحافظهسازیفرزندانخانوادهمدارسعمومیمبدلشدندووظیفۀآماده

سال در گرفتند. برعهده نیز طیتحصیالتعالیرا اینمدارسبیشاز۱990های]دهۀ[ ،

حرفه صرفاً آمادهمدارسی برای مذهبی کانونی دینی، کارگزاران تربیت هدف با سازیای

بهنشدا دورهآموزان طی منظور عالی آموزش رشتهبه-های در علومخصوص و حقوق های

شدندووزارتآموزشوبودند.اینمدارس]...[بااستفادهازاعاناتخصوصیبنامی-سیاسی

عهده پرورش سال تا ]...[ بود. آن پرسنل تأمین فارغ۱997دار مدارس، این التحصیالن

کتدرامتحاناتدانشگاهوتحصیلدرآن،حقوقدان،دکتریامهندسشوند.توانستندباشرمی

 ]یعنی یادشده سال در نظامیان کودتای هدف۱997در آموزشبا عالی شورای میالدی[

اسالمیمتوقف فارغساختن]روند[ تا شد ناگزیر جامعه و التحصیالنمدارسامامشدنکشور

بهدانشگا آستانۀورود در کاهشامتیازاتمیانگیننمراتخطیبرا گزینشکند. غربالو ه

                                                           
گرادرترکیه،بایدبهعناصربسیارمهمدیگریهایدانشگاهیجریاناسالمسوگیریدرتحلیلکلیعللرشدو.۱

پردازانهاونظریهعرفانی)مشخصاًنقشبندیه(،ظهورورشدجریان-هایدینینیزتوجهشود؛ازجملهحضورفرقه

گرا)حزبباسالمهایاحزاهاوشکستدینی)مانندسعیدنورسیونجیبفاضلکیساکورک(،موفقیت-سیاسی

نئولیبرالی جهانی، اقتصادی در ادغام فرایند و...(، توسعه و عدالت رفاه، جریانسعادت، و بهسازی اصطالحها

اهللگولن(.هرچنداینعواملدردامنۀپژوهشیمقالهنیست،هرکجاکهفهمبهترویژهجنبشفتحپسااسالمی)به

 بوده،بهاینموارداشارهشدهاست.ایمقالهدرگروداشتناطالعاتزمینه
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:۱389)یاووز،«هارامحدودترساختهابهدانشگاهالتحصیالناینمدارسنیزدسترسیآنفارغ

سال26۱-262 از هرچند (؛ دهۀ میانی قدرت2000های به با اسالمو حزبرسیدن گرایان

گرایانوحتیگاهیاینموازنهبهسوداسالمعدالتوتوسعه،بسیاریازاینقوانینحذفشد

.۱تغییرکرد

تدریجتقویتشدندو(به۱960هایدهۀگرایتندرونیزازهمانزمان)نیمههایملیگروه

ترکیاپانهایپانگرایانافراطیوگروههارانیزدربرنامۀخودقراردادند.ملیتسخیردانشگاه

به پایانبهمددویژهتورانی، پساز قدرتدوچندانییافتند. تحوالتجنگسرد، و رویدادها

ایاالت برایبلوکغربو ترکیه راهبردیجنگجهانیدوم، بهکشوریبسیار آمریکا متحدۀ

هایاقتصادی،امنیتیونظامیناتو،راهنمایسیاستتبدیلشدوهضموادغامآندرسیاست

درقبالاینکشورب داشتنبزرگخارجیآمریکا درآنزمانترکیهبا وود. ترینارتشاروپا

ایاالت پساز بهدومینارتشبزرگناتو یکمتحده، بلوکتنهاییاز مرزهایزمینیدو سوم

می گروهحفاظت از حمایت بستری، چنین در ملیکرد. عموماًهای که افراطی گرای

ردهمداشتند،بهگزینۀمطلوبیبرایگرایانه،ضدکمونیستوضدکهایغلیظاسالمزمینهپس

هایامنیتیکشورهایعضوناتوتبدیلشد)برایدولتمردانطرفداربلوکغربوحتیدستگاه

،فصلهفدهم(.2005مثال،گنسر،

هایمختلفسیاسیهامیانگروههاودرگیریمرورتنش،به۱970هایآغازیندهۀازسال

هاگرا)کهموردحمایتپلیس،ارتشودادگاههایملیویژهگروههانیزبهاوجگرفتودانشگاه

گروه و بودند( چپهم و منتقد زورخرهای برایمثال، نقشداشتند؛ اینبرخوردها در گرا

قدرکهخودحزب]یعنیحزبحرکتملی[همان»نویسد:هامی(درتوصیفاینتنش۱397)

تداشت؛سازمانیکهاعضایآنخودشانرابهتقلیدازمشهوربود،سازمانجوانانآننیزشهر

ایرامبارزه۱968شناسیترکیپیشازاسالموکسیکهدردسامبریکشخصدراسطوره

نامیکهبههدفمرعوبآغازکرد،گرگ ساختنکتابفروشان،ناشران،هایخاکسترینامیدند.

درنهایتسیاست دانشجویانو گرگگمدارانچپاستادان، انتخابشد. هایخاکستریدررا

آموزششبهاردوگاه مأموریتایشانتصرفنظامیمیهایویژه هیتلر ماننداس.اس. دیدندو

(.۱397:3۱8)زورخر،«های(جناحچپبودها)وفضایدانشگاهخیابان

وبهزیانگرااسالم-گراهایملی،توازننیروهاباردیگربهسودگروه۱980باوقوعکودتای

چپگروه های زورخر: روایت به کرد. تغییر »]گرا کودتای از محترم۱980پس اعضای ]

                                                           
هااستکههایقانونی،تغییردرقانونحدنصابمیانگینبرایورودبهدانشگاهآخریننمونهازایندستکاری۱.

(انجامشد.202۱درزماننگارشاینمقاله)ژانویهوفوریۀ
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نگاران،وکالودرمدارانقانونی،استاداندانشگاه،معلمان،روزنامههایکارگری،سیاستاتحادیه

گرایانه)ودربرخیحتیبهشکلیمبهمنظراتچپ۱980کل،هرکسیکهپیشازسپتامبر

اسالم میموارد دردسر به بود، کرده ابراز دانشگاهگرایانه( وافتاد. متمرکز کنترل تحت ها

طورمستقیمتمامیوسختیازطریقاستقرارمرجعیتآموزشیباالتریقرارداشتندکهبهسفت

،بالغبرسیصدنفراز۱982کرد.دراواخرهارامنصوبمیهاورؤسایدانشکدهرئیسدانشگاه

دنبالشد.بسیاریدیگر۱983هادراوایلاهالیعلماخراجشدندکهاینامرباموجدوماخراج

دادندوحقشدگانحقوقشانرانیزازدستمیدلخواهخودشاناستعفادادند؛چراکهاخراجبه

(.۱397:348)زورخر،«نداشتنددوبارهدربخشعمومیشغلیداشتهباشند

هایاقتصادیعصراوزالماندهباورودبهجریانگرایباقیاسالم-گراایملیهدرمقابل،گروه

به نئولیبرال، اقتصاد در ادغام و آناتولی»مرور ببرهای » دادند: تشکیل و»را جدید قدرتی

یکدگردیسی پیشبرد با که حکومت]...[ نفوذ حوزۀ از رسته ترکیه، تاریخ در خودسامان

محافظهاقتصادینئولیبرالهمر فرهنگیدینیو با داشتند.اه را سودایبازتعریفترکیه کار،

هایطبقۀجدیدبازرگانانوروشنفکرانجدیدتواندراندیشههایدگردیسیکنونیرامیریشه

کهبه آمیختهباشدتمنتقدبرداشتمسلمانیافت، هایکمالیستیازمدرنیتهبودندوآنرا

(.۱389:۱28)یاووز،«ستندداناحساساتضداسالمیمی

۱943-۱942تر،ازسالطورمشخصضیافتگاودربسترچنینتاریخیشکلگرفتوبه

 آنکارا، دانشگاه سیاسی علوم )دانشکدۀ کرد پیدا بیشتری منسکی شکل و ؛2022ماهیت

 روایت20۱2کاراتاش، ازمراسمضیافتگاووجزئیاتآن، وتصاویرمختلفیوجوددا(. ردها

آن۱)تصویر هایمختلفیازاینمراسمآید،بخشهایمختلفبرمیگونهکهازروایت(.ظاهراً

وبخشدرطولزمانحذفوبخش لحاظفرموهایباقیهاییهمافزودهشده از نیز مانده

تغییریافته ازبخشمحتوا مسیرتوصیفرا بههمیندلیل، کنیمکههمدرهاییآغازمیاند.

هاییازمنسکراکهدرحاشیۀاند.سپسبخشهایموجودحضورداشتههاوهمدردادهایترو

کنیم.اند،توصیفمیهاثبتشدهرسانهایاطالعها،درشنیدهروایت
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 1955روی دانشجویان در مراسم ضیافت گاو در ملکیه به سال  . پیاده1تصویر 

 (،SBFآنکارا)منبع:دانشکدۀعلومسیاسیدانشگاه

http://intoffice.politics.ankara.edu.tr/mulkiye/

 الف( مراسم دعا

هاکهپسرسان،یکیازاطالع«ب»نوعیآیینگشایشضیافتگاواست.مراسمخواندندعابه

شود:بنیادمراسمدعاازدوبخشاصلیتشکیلمی»ندر،همچنا2020ازاتمامتحصیلشدر

ولیدربرخیازسالدعایدانش بهبخشدومآموختگانودعایدانشجویان، مراسمدعا ها،

می دانشاختصاص دعای خواندن مسئولیت فارغیابد. از یکی برعهدۀ التحصیالنآموختگان

میانسالومسئولیتخواندندعایدانشجوی انهمبرعهدۀیکیازدانشجویاناستکهمعموالً

مراتبباالترازیکامامواقعجایگاهیبه)کهبه«امام»آورد.خودرابهشکلامامجماعتدرمی

هایمهمباجماعتدارد(چهرۀمهمیدرنظامرسمیترکیهاستوبسیاریازمراسموآیین

دست یا میسخنان برگزار یکامام کمحضور اما مسئولشود، ضیافتگاو، نمادیندر امام

ازموضعیانتقادی،بهمسائلدانشگاه،خواستهخواندندعاییه هایایطنزآمیزاستکهعموماً

وساختارآندرسالدانشجوییومسائلکالنکشورمی متندعا هایمختلفتغییرپردازد.

(.3کند)تصویرمی

هیئتیتنظیممی اعضایکندمتندعاراعموماً کهمسئولبرگزاریضیافتآنسالاست.

شودکهمخففکمیتۀفستیوالاست(.عموماًنامیدهمی۱کم-اینشورا)اینشورااصطالحاًفست

کل برگزارکنندۀ و مدیر رشته، کارشناسیهر دانشجویانسالآخر داوطلبانیاز نمایندگانیا

لسومهررشتهنیزتیمبرگزاریضیافترابرنامهاست؛اگرچههرسالهگروهیازدانشجویانسا

                                                           
1. Fest-Kom 

http://intoffice.politics.ankara.edu.tr/mulkiye/
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گرفتنکاردرسالبعدآمادهباشند.تدارکبرایضیافتهرسالکنندتابرایبرعهدههمراهیمی

دراوایلماهمهبرگزارمی انجامدواعضایهابهطولمیشود(فرایندیاستکهماه)کهعموماً

کند.هاراتنظیمواجرامیبرنامهکمیتهطیارتباطنزدیکیباریاستدانشکده،

آمفی یکیاز در معموالً کوکلو»تئاترهایاصلی)سالنمراسمدعا برگزار۱«عزیز دانشکده )

.ازآنجاکهمراسمدعاآغازگر2دراینمراسمآزاداست-عنوانتماشاگربه-شودوشرکتهمهمی

تیم است، ضیافتسال خود نهایتسعی برگزارکننده بههای مراسم بهترین اجرای در کاررا

مشتملاستبر:می متندعاعموماً کنایه۱گیرند. هاییبهمشکالتصنفی،علمیواجتماعی.

.شوخیبااستادانومسئوالن3هاوانتقاداتطنزآمیزیبهمسائلکالنملی؛.کنایه2دانشکده؛

 کنایه4دانشگاه؛ رشته. و دانشجویان به تحصیهایی لیهای برای5شان؛ طنزآمیز دعاهایی .

فاخر،امامطایبه نثریتقریباً متندعابا شودودراغلبموارد،آمیزنوشتهمیبهترشدناوضاع.

شود.ایهمراهمیشدههایکارگردانیبستانهاوبدهها،پرفورمنسمراسمدعابادیالوگ

 ب( قرائت فرمان

میمانندیاستکهنممتنبیانیه«فرمان» آنرا خوانند.ایندگانهرگروهپسازمراسمدعا

شرکت وگرداندنگاو، برگزاریمراسمدعا مراسمدرسرسرایساختمانپساز کنندگاندر

می جمع سیاسی علوم بهدانشکدۀ سرسرا این راهشوند. فرم خواندنپلهدلیل برای هایش،

ها،جایگاهیشبیهیکسکویدرپاگردپلههاهاانتخابشدهاست؛زیرانمایندگانگروهفرمان

می دارندو اختیار فضایاینسخنرانیدر معموالً توانندبرایکلیۀحاضرینسخنرانیکنند.

می تزیین تابلوهایی و پالکاردها بنرها، با بهسرسرا محتوایی که یکشود تا سیاسی شدت

(.2شوخیمعمولمیاندودپارتمانرادربردارند)تصویر

گروه قالبمتنیکفرمان، در نوبتخود، در گروه هر بهنمایندۀ را هایآموزشیدیگر

قسمتیازمتنبهستایشگروهآموزشیخودوقسمتدیگرآنبهتمسخرچالشمی کشد؛

طعنههایدیگرمیگروه براساسمسائلسیاسیروز،مسائلاساسیدرعلومپردازد. هاعموماً

مواضعسیاسی طبقاتیگروهمختلفو اجتماعیو گروه، است. اسامیمستعاریهایدیگر ها

آن با که میدارند نامیده ها مدیریتعمومیرا سیاسیو علوم اعضایگروه «دالک»شوند.

فارغمی زیرا آخرعمرپشتمافوقنامند؛ گروهالتحصیالنآنبایدتا کیسهبکشند. هایشانرا

                                                           
1. Aziz Köklü 

سال2. کودتاینافرجام پیشاز سپسکشاکش20۱6تا محوطۀو به غیردانشجو افراد ورود صلح، هایعصر
محوطۀ به ورود امروز، به تا آنو پساز اما است، طبیعیبوده و آزاد هم ضیافتگاو شرکتدر و دانشکده
دانشکدهنیازمندارائۀکارتدانشجوییاست.تحوالتسیاسیمعلومخواهدکردکهدرصورتبرگزاریمجدداین

 هایآتی،آیادرهایملکیهبهرویشهروندانبازخواهدشدیانه.درسالمراسم
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 گروه را صنایع و هاملهع»مدیریتکار مدیریتکسب« گروه اعضای لقبو را «بقال»وکار

خوانند.هاییمیها،یکدیگرراباچنیننامهادرفرماننامند.گروهمی

فرمان خواندن بهفضای فضایی گروهها، است. زنده و پویا وشدت موسیقی از گاهی ها

میانفرمانکنند.رقابهایشاناستفادهمیترکردنفرماننمایشبرایجذاب هاوتاصلیعمالً

راهپیروزیدراینرقابت،کسببیشترینمشارکتاست.اینمشارکت،چهخندهوهیاهو،و

مبارزه جنسمخالفتو از چه تعیینچهتشویقباشدو کیفیتفرمانطلبی، است؛کنندۀ ها

ندحمایتکنند.توانکنندازسخنرانخودتاجاییکهمیهاسعیمیبنابرایناعضایگروه

درعین فرماناما میدان سازمانحال، میان بزرگ شکاف یک روی وخوانی دهندگان

شرکت است. یافته استقرار خود تغییر»کنندگان در«عامالن فعال نیروهای از یکی عموماً ،

ضعیفسازمان نسبت خصلتاً آنکه حال گاوند؛ ضیافت دهی ملکیه»تری میراث اما« دارند،

حضوروبیاندرچنینپرفورمنسی،باچنینمقیاسوسطحباالییازآزادیکهازقضافرصت

دلیلبی«عاملتغییر»ترازآناستکهیکگوید،درخشانبازبانیغیرآکادمیکنیزسخنمی

فرمان قرائت عمومی فضای دلیل، همین به بدهد. دست از را آن هم میزان-ها به بسته

ازلحاظسیاسیپرحرارتومتکثر-ومیوهموارهچندگامیفراترازآنهایسیاسیعمآزادی

گروه متناست. از باشند، کافیداشته نفوذ حتیزمانیکه و شعارها پالکاردها، بنرها، از ها

 گیرند.هابرایبیانآرایسیاسیخودبهرهمیفرمان

 
 ساختمان کنندگان در مراسم ضیافت گاو در سرسرای . تجمع شرکت2تصویر 

 2019می  2دانشکدۀ علوم سیاسی، تاریخ:  

basladi-bayrami-inek-https://mulkiyehaber.net/mulkiyeninاخبارملکیه،سایتمنبع:وب

https://mulkiyehaber.net/mulkiyenin-inek-bayrami-basladi
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 روی ضیافت گاو پ( پیاده

رویپیاده را جریانمیهایضیافتگاو در بخشنخستکه کرد: بخشتقسیم دو به توان

دهدوبادهدوبخشدومیکهبیرونازدانشگاهرویمیمراسمودردروندانشگاهرویمی

ممنوعیتبیشترینخصومت و مسیرهایها دانشجوها بخشنخست، در است. بوده مواجه ها

کنند)بارنخست،ازسالنمراسممیدانشگاهیمراسمراباترتیباتوآدابخاصیطی-درون

ازسالن درصورتامکانراهپیماییبیرونازدانشکده، دوم، بار سالنمراسمفرمانو تا دعا

فرمانتاخروجیدانشگاه(.

لباس هایییکدستدارندوبنرهاییرادرمسیرراهپیمایی،دانشجویانهرگروهکهعموماً

می بهحمل خوانکنند، با و بهنوبت خود، گروه تحسین در شعارهایی و سرودها سمتدن

هانهباناماصلیخود،بلکهبانامافتند.دراینراهپیمایی،گروههایدانشگاهبهراهمیخروجی

هویت خود میمستعار لباسیابی و میکنند طراحی نام همین مطابق نیز کنندهایخاصی

صنا و کار مدیریت دانشجویان مثال، عمله)برای یا ساختمانیع کارگران ایمنی کاله با ها،

هاییکهاجازۀادامۀراهپیماییدربیرونازدانشگاهوجودداشتهکنند(.درزمانراهپیماییمی

 پارک تا را خود مسیر دانشجویان کورتولوش»باشد، )به« ادامه۱«رهایی»معنای آنکارا )

رایموسیقیوپایکوبیدرپارککورتولوشاست.،اج2دهند.معموالًفصلپایانیاینمراسممی

را این از را خود نام گاو ضیافت )تصویر است گرفته در۱هپیمایی و مراسم این در .)

ازمزرعۀدانشکدۀکشاورزیقرضگرفتهمی شود،حرکتپیشاپیشگروه،یکگاوکهعموماً

افسارگاودردستدانشجوییاستکهپیشمی امام،دعاخواندهبود.معموالًعنوانتربهکند.

-فست»شودودانشجویانسالسومیکهقراراستطنابنسبتاًبلندیبهگردنگاوبستهمی

کنند.دانشجویانیهمترینجاهابهطنابوسرگاورااشغالمیسالبعدباشند،نزدیک«کم

دمگاورالمسکنند.کنندخودافتخارکنند،سعیمی«بودننخواندرس»خواهندبهکهمی

 است: شده مبدل دانشجو و دانشگاه برای نمادی به دلیل دو به فرهنگ۱گاو در .

ترتیب.بدین3ایطنزآمیزبهدانشجویاندرسخوانوسختکوشاستدانشجویانترک،گاوکنایه

بهبیرونازدانشگاهمتصل استفادهازنمادگاوبرایچنینمراسمیکهقراراستدانشگاهرا

تالشیبرایهم فرهنگآکادمیکبهکند، فرهنگملکیهبهزبانیبیشتراست. عامو طورطور

پیوستمعناییخصومت که را حقیقتنمادیفرهنگی در خاص، دست-آمیز کنایییا -کم

                                                           
بخشاصطالحرهاییهایبههایاستقاللیاجنگهایمهمآنکاراستکهبهیادبودجنگپارککورتولوشیکیازپارک.۱

 فرهنگیخاصیاست.گذاریشدهوازایننظردارایبارمعنایی،تاریخیوبهرهبریآتاتورکاحداثونام

 Codaدرواقعنوعی.2

 درفارسی.«خرخوان»چیزیشبیهبهاصطالح.3
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سمتفرهنگبیرونازآکادمی،فروتنانهبهخودوبابازگرداندنآنبه۱کندارد،ازآنخودمید

خندد؛فقطبرایآنکههمراهباجامعۀپیرامونشخندیدهباشد.می

جمال پرفسور است. آن سودمندی گاو، دوم داللتمعنایی دیگر بیان به یا دوم دلیل

ب2اوغلیمیهچی گاو نماد است خاللهمعتقد در بلکه نشده، انتخاب تصادفی صورت

 تحصیلی سال در مولد،۱938-۱937کاریکاتورهایی بسیار حیوانی گاو است. شده خلق

می مقدسقلمداد جوامعحیوانی، شماریاز در استو آرام و علومسودمند )دانشکدۀ شود

قادربهتأییدیارداینهایموجودبهشکلدقیقی(.هرچندداده2022سیاسیدانشگاهآنکارا،

انسان تفسیر از بهفرضنیستند، و گاو نماد اینشناختی کلی بستر در جانماییآن با ویژه

شدنمعنایسودمندیبهنمادگاو،بخشیازفرایندازآنتوانادعاکردکهافزودهمنسک،می

شدنمعهکهتاریخیخودسازیاینشوخیعامیانهاست.یکمعاملۀمعرفتیمیاندانشگاهوجا

می ممکن را جمعی تقویم در نامیکرویداد از استفاده گروهسازد. برای مستعار هایهای

-هایغیرآکادمیکیاعامیانهاست،درتأییداینرویکردآموزشیکهبیشترازجنسشوخی

نیرابراینهاددانشگاهشاهددیگریاست؛رویکردیکهنامپنجرۀترجما-آگاهانهیاناآگاهانه

هایبعدوپسازتبییناجزایرهیافتنظریپژوهش،اینمفهومراایم.دربخشآنبرگزیده

طورمفصلتوضیحخواهیمداد.به

 
 . مراسم دعا در ضیافت گاو3تصویر 

20۱4می8)عکاس(،3منبع:مرتاس.کاپالن

                                                           
1. Claim 

2. Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu 

3 . Kaplan, Mert S. 
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 ها و جنگ قدرت ستیز نام

طورعامودردانشکدۀحقوقوعلومسیاسیترکیهبهطبقآنچهازتاریخوسنندانشگاهیدر

به تریازجریاناتوسننجاریدرایننهادطورخاصگفتهشد،تصویردقیقدانشگاهآنکارا

برایسهولتبیشتردردرکانسانارائهمی تاریخیفضایدانشگاهیدرمیدان-شناختیشود.

وژیاستفادهشد،امادرنظرداشتندونکتهدراینهایآرمانیبرایتیپولموردبررسی،ازنمونه

 بافتاریبسیار۱تحلیلضروریاست: در براساسالگوهایآرمانیو اینتیپولوژیمنحصراً .

مشاهدهاست،شدهازمیدانقابلگونهکهدرروایاتگردآوریشدهمعتبراست.همانسازیساده

می یافتدشوار میدان واقعیدر نمونهتوانیکنمونۀ با کامالً هایآرمانیتطابقداشتهکه

گوهایپژوهشگرانباودادترکیبگفتشدهدراینپژوهش،برونهایآرمانیطرحباشد.نمونه

دادهرساناطالع و گردآوریها اسنادی بینشهای و تحلیلی صافی از که است شده

شناختیپژوهشگراننیزعبورکردهاست.انسان

شناختیپژوهش،ذکرچندنکتۀخوداندیشانهتأمینسالمتواستحکامانسانبنابراینبرای

بزرگ تطبیقی پژوهش یک از بخشی حاضر مطالعۀ است. فرایندضروری بر که است تر

مدرنیزاسیوندانشگاهیدرترکیهوایرانتمرکزداشتهاست.حرکتازتاریخبهآیین،آیینبه

شناسیعلمازتاریخ،ربهتاریخ،همراهباخوانشیمبتنیبرانسانتترواجتماعبزرگاجتماعبزرگ

هایهاوزیرساختآیینواجتماع،میراثپژوهشمادراست.درایننگاه،مفاهیمیمانندفرهنگ

فرهنگ و میمعرفتی قرار توجه مرکز در دانشگاهی اجتماعیهای بستر در دانشگاه و گیرند

براینپژوهشگرانخودبرآمدهازسنتیدانشگاهیهستندکهدرالوهشود.عترجانماییمیبزرگ

حاکمیت(صاحب درمعناییاعم، دولت)و اختیارآموزشعالیاستودرساختارحزبیوآن،

بندیشدهاست.طبیعتاًآنچهپژوهشگراندربازسازیروایتضیافتگاوسیاسیمتفاوتیصورت

هایمفهومیواندنیزطبقسؤالپژوهشمادر،باحساسیتهنماییکردوملکیهانتخابوبزرگ

اند.هایپژوهشگرانگزینششدهروشیآنودرنهایتبراساسدغدغه

نفراز20۱6،۱۱28است.دریازدهمژانویۀ«عصرصلح»پوشیازتر،چشمنکتۀدومومهم

پژوهشیدانشگاه دستیاران و دانشگاهیاستادان با همراه کشور،هایترکیه از ترکخارج ان

عنوانبیانیه حکومت«دانشگاهیانبرایصلح»ایبا کردندکهخشونتدولتی، نظامیوامضا

کردنشینترکیهمحکوممیاستمراروضعیتفوق مناطقعمدتاً در را شاهالعاده بیتاینکرد.

واکنش«هیمبود!ماشریکاینجرمنخوا»ایبودکهدرعنواننیزدرجشدهبود:بیانیهجمله

تروریست خائنو امضاکنندگانایننامهرا او قاطعبود. سریعو دولتاردوغانبهایننامه،

باوروددادستانیوشورایآموزش خواندوازدادستانیخواستتاعلیهآناناعالمجرمکند.

زآغازشدوبسیاریهایپلیسبهدانشگاهوخانۀاستاداننیعالیترکیهبهموضوعبیانیه،حمله
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ازامضاکنندگانبازداشت،محاکمه،زندان،اخراجیاتعلیقشدند.بارشدفضایسرکوب،نزدیک

امضاکردندتا بههزارنفردیگرازدانشگاهیاننیزدراعالمحمایتازامضاکنندگان،بیانیهرا

اردوغانبودبااستفادهازشماراستادانصلحبهبیشازدوهزارنفربرسد،اماسرانجامدولت

رئیس قانونی جدید مدیراناختیارات عالی، آموزش شورای دادستانی، همراهی با و جمهور

گروهدانشگاه البته و ملیها فشار کماسالم-گراهای تسویۀ و سرکوب درسابقهگرا، ای

(.20۱7؛باصر،20۱9هایترکیهترتیبداد)ازدمیروهمکاران،دانشگاه

دانشکدهملکی از یکی سرکوبه از که بود دید.هایی بسیاری آسیب صلح استادان شدن

بخشیازفشارهایسیاسیوامنیتیکهبهتعطیلیضیافتگاوانجامیدنیزحواشیبرآمدهاز

علی اما استادانصلحبود، کمبیانیۀ سرکوبرغمابعاد چهدر اثرگذاریآن، سابقۀسرکوبو

گیریفضاهایموازی،دراینپژوهشاشارۀبیشتریکیهوچهدرشکلفضایدانشگاهیدرمل

هایواقعآخرینسال،به«عصرصلح»هایبهاینرویدادنشدهاست؛بهایندلیلکهکشمکش

ضیافتگاونیزبود.

ترکیبجریان از تیپولوژیآرمانیخود نکته، ایندو به توجه سنتبا و هایمعرفتیها

ترگونهکهپیشبندیکردیم.همانپیشازعصرصلحرابهقرارزیرصورتمتعارضدرملکیۀ

طبقه این شد، اشاره اطالعنیز روایت ترکیب براساس دادهرسانبندی، با وها تاریخی های

اسنادیصورتگرفتهاست.

تمیزازیکدیگرنددرساختتیپولوژیکپیشنهادیپژوهشگران،چهارردهازدانشجویان،قابل

هایواقعی(.هایآرمانیاستونهنمونه)شایانذکراستکهاینتیپولوژیمبتنیبرنمونه

بزرگ شود،شاملدانشجویانیترینگروهمحسوبمینخستینگروهیکهازلحاظتعداد،

نام دانشگاه«دانشجویانمتعارف»هستندکهما دانشجویانیکهعمدتاً برایشانبرگزیدیم؛ را

فعالیتدالیلیمانندبعدمکانیوسطحآکادمیکدانشگاهانتخابکردهبهآنکارارا اندومعموالً

خودانگیخته سیاسی یا صنفی ازاجتماعی، بخشی دانشجویان، این برای ملکیه ندارند. ای

تروایازاساسهمسانباهردانشکدۀدیگری،اماکمیقدیمی؛دانشکده۱دانشگاهآنکارااست

                                                           
وضعیتیمنحصربه۱. آنکارا، دانشگاه در دانشکدهوضعیتمکتبملکیه یکیاز ملکیه هرچند هایفردیاست.

ایجدابافتهوازجهتتاریخی،ازکلیتلحاظفیزیکیپردیسیکامالًمستقلودرواقعتافتهدانشگاهآنکارااست،از

رودوشمارمیتریندانشکدۀعلوماجتماعیدرکشورترکیهبهتراست.درواقعملکیهقدیمیدانشگاهآنکاراقدیمی

الفدانشگاهآنکاراخصلتیملیدارد؛داراینشان،پرچم،سرودوشعارمستقلیازدانشگاهآنکاراست.ملکیهبرخ

نهدرآنکارا،بلکهدراستانبولتأسیسشدهو۱859زیراخاستگاهیورسالتیملیداشتهاستودرفوریهسال

رسمیوغیررسمیدانشجوییودانشگاهیآنفعالیتخودراآغازکردهاست.بهاینترتیبنهادهایرسمی،نیمه

 کنند.نکارافعالیتمینیزمستقلازدانشگاهآ
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پنداریکرد.بدیهیاستضیافتگاوهمدرمقامیکذاتشودباآنهمخاصکهمیباهویتی

ایبرایایندانشجویاندارد.بخش،جذابیتویژهآیینومنسکهویت

گرایش«حامالنجمهوری»ردۀدومیا گرایانه(دارندو)ونهملی۱گرایانههایملت،عموماً

 طرفدار عمدتاً کنونی، سیاسی شرایط گروهدر و احزاب اردوغانائتالف دولت مخالف های

فعالیت بیشتر بههستند. معطوف و سیاسی ساختار از خارج گروه این دانشجویی های

رغمتغییراتیکهدرطولزماندرنگاهاینگروهبههایصنفیواجتماعیاست.علیفعالیت

حساسیت دموکرمسائل و جنسیت زبان، ملیت، قومیت، مانند است،زایی داده روی اسی

مطلوبسیاسیآنشدههایتعدیلهمچنانخوانش گزینۀ جمهوریآتاتورکی، است.ایاز ها

خواهیآتاتورکوترکیۀجدیداست.سروددانشکدهبرایاینگروه،ملکیهنمودیازسنتترقی

همبست ارزشهویتیو بر عالوه دانشگاهیان، از برایاینگروه نمادهایآن، سایر ساز،گیو

ایتاریخی،سیاسیوآرمانینیزدارد.افزودهارزش

نامیده عامالنتغییر ایننهادرا دانشگاهیان، از اینگروهکهاصلیسومینگروه ترینایم.

هایمنتقدایازگروههایپسازعصرصلحهمبودهاست،طیفتقریباًگستردهقربانیسرکوب

گراها،گیرند.چپترازدولتکنونیرانشانهمیایژرفقطهشودکهدرنقدخود،نراشاملمی

شمارهایبیفعاالنحقوقکرد،فعاالنحقوقزنان،فعاالنحقوقمهاجرانوپناهجویانوگروه

هم اعضایشان عموماً که راپوشانیدیگری طیفگسترده این اجزای دارد، هم بسیاری های

می دانشگتشکیل این از بسیاری یادهند. مستقیم ارتباطات دانشجویی ایام از اهیان

سازمان با مردمغیرمستقیمی منطقههای بیننهاد و ملی احزابسیاسیای، با نیز و المللی،

احزابچپ ریشهدگراندیش)مانند که خلق حزبدموکراسی یا پیداگرا دارد( کردی هایی

بزرگمی تصویر در فعالیتدانشجوییرا عموماً و سیاسیتفسیرترکنند فعالیتاجتماعیو

بهمی ندارندو مثبتیبهمیراثملکیه نگاه عموماً اینگروه گروهدلیلریشهکنند. داشتندر

 سیاسی این-علوم چهارم ردۀ اختیار در معموالً که حقوق دانشکدۀ به طعنه در شاید و

.دهنددانشکدهراسیاسالیاسیاسیبنامندترجیحمی-تیپولوژیاست

می خوانده آن با که اصطالحی به اصطالح ترجمۀ مطابق را چهارم شود،گروه

گراوباگرایشعمیقمذهبی)اسالمسنی(کهشدتملینامیم؛گروهیبهمی«2گرایانآرمان»

ناممرجحهمچنانبردوپایۀهویتترکی/عثمانی)شاملترکیتواسالمیت(تأکیدمی کنند.

بهسنتعثمانیومدارس«مکتبملکیه»هنیزاینگروهبرایدانشکد دانشگاهرا زیرا است؛

گرایاننیزبراساسوزنیکهبههریکازدوکند.اینآرمانعصراصالحاتامپراتوریمتصلمی

                                                           
1. Nationist 

2. Ülkücü 
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بهطیفعنصرملیتومذهبمی درآرایشسیاسیهایمختلفیتقسیممیدهند، اما شوند،

هموارهمدافترکیۀسال حزبعدالتوتوسعهوهایاخیر، عاحزابائتالفحاکم)ومشخصاً

بوده ملی( حرکت راهپیماییحزب و فیزیکی حمالت خشونتاند. عموماً گروه،های این بار

والبتهباحمایتنیروهای-کمسالیدوبارمناسبتیتکراریدرتقویمدانشکدهاستکهدست

دهد.رویمی-پلیس

نام ستیز )میارقابتو گردشیعجیبادامهها با و سطحیدیگر در سیاسال( نملکیهو

دهییابد؛زیرادونهادموازی،اماعمیقاًمتفاوت،بااستفادهازهمیندونام،مسئولیتسامانمی

دانش قدیمیامور نهاد ملکیه سازمان دارند. برعهده را ملکیه ازآموختگان که است تری

دادانش کارشناسی مقطع میآموختگان عضو حقنشکده آن در کسانی تنها )بنابراین گیرد

ایننهاداختیاریبه ازملکیهگرفتهباشند(. نوعیعضویتدارندکهمدرککارشناسیخودرا

عنوانیکاجتماععلمی،فضاهاییهمباشگاهدانشگاهیانملکیهاستوعالوهبرایفاینقشبه

اختیارآمدندانشبرایگردهم نوپدیدسازمانآموختگاندر سازمانجوانو مقابل، در دارد.

سازمانینیمه حمایتوحتیفشاردولتتأسیسشدوهمۀسیاسالقراردارد: رسمیکهبا

هایاستخدامیآموختگانملکیهدرآنپروندۀعضویتدارندوبرایمصاحبهدانشجویانودانش

اینجااستکهایننهادشود.جالبهمیعنوانمحلاستعالمدرنظرگرفتدولتیوغیردولتیبه

کم الاقل )یا خشم موجب نامجدید عامدانه که است شده کسانی همان میان در اقبالی(

 دادند.سیاسالرابرملکیهترجیحمی

کاملیازاینگروه۱جدول بندیدردانشکدۀعلومسیاسیدانشگاهآنکارارا،تصویرنسبتاً

دهد.نشانمی

 یپولوژی فضای آکادمیک در ملکیه. ت1جدول 
نام  تیپ

 مرجح

سازمان 
 آموختگان دانش

دپارتمان 
 اصلی

تمایل 
 سیاسی

بستگی 
 سیاسی

ائتالف 
 سیاسی

های  ارزش
 اجتماعی

دانشگاه متعارف
 آنکارا

موفقیت هردو ضعیف رومیانه آموزش هردو
 فردی

حامالن 
 جمهوری

ارتباطاتو ملکیه ملکیه
 سیاسیعلوم

راست
تامیانه

 چپمیانه

حزب
CHP 

جمهوری اپوزیسیون
 آتاتورکی

عامالن 
 تغییر

علوم ملکیه سیاسال
 سیاسی

چپمیانه
تاچپ
 رادیکال

احزاب
چپو
حزب
HDP 

آزادی اپوزیسیون
 برابری

 آرمان

 گرایان 

راست حقوق سیاسال ملکیه
 رادیکال

احزاب
AKPو

MHP 

موافق
 دولت

اسالم
 بودنترک
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ها،بازیگران،مناسباتومنازعاتایازنامتنیدهمیدانیاشبکۀدرهمضیافتگاودرچنین

می دستخوشروی سیاسی، مقتضیات و شرایط به بسته هرساله، که است بدیهی و دهد

شود.تغییراتینیزمی

 گیری  بحث و نتیجه

 الگویی محلی برای تبیین و تفسیر ضیافت گاو

 تاریخ، اینمقالهتصویریکلیاز مقامقدیمیدر اجتماعیملکیهدر بافتار تریننهادبسترو

خود)در بافتار در را مناسکآیینیمانندضیافتگاو ترکیهارائهدادیم، آکادمیکمدرندر

بزرگ جامعۀ با پیونددانشگاه نیزدر و پیرامونیبطندانشگاه مبانیتر توصیفکردیمو اش(

اکنونمیراکهدرساختمدلنظریخودبهنظری توضیحدادیم. توانیمبارویکارگرفتیم،

الیه قراردادن درهمهم رویکردی اتخاذ با و تفسیریها و تحلیلی الگوی یک تنیده،

گونهکهتوضیحدادهشد،شناختیبرایپرداختنبهچنینمناسکیپیشنهاددهیم.همانانسان

شبکه،پنجرۀ-رودیگراصحابنظریۀکنشگراینالگوراباالهامازمفهومترجمۀدرآرایالتو

 ترجمانینامیدیم.

هایداخلیوشناختیکالسیک)بارویکردیتفسیری(،شکستبندیانساناگردریکصورت

دریکدراماجتماعیدرنظربگیریم،«شکاف»خارجیحکومتعثمانیراآغازگرومرحلۀظهور

ویکتور«گذار»ایازایدۀشدهشکلخاصوتخصصیهایترجمانی،رسیمپنجرهبهایننتیجهمی

تعریفاست.درایخاصوبرایجوامعیخاصقابل(کهدرحوزه۱397:26۱ترنراست)فکوهی،

(،۱400آرشحیدری)-البتهباحفظاختالفمواضع-ایندراماجتماعیکالنکهآنرامانند

دهدکه)درمعنایترنریآن(زمانیرویمینامیم،موقعیتبحرانیمی«شناختیبحرانمعرفت»

شکستمی دچار نیز اغلبتعیناتمادیخود در معرفتیموجود، ودستگاه بقا برای و شود

یابد.سازیشکلیازسیاستجبرانیضرورتمیبازسازیجامعه،پیاده

آمراهمان نوسازی گفتمان در شد، گفته اجماالً مقاله این بخشتاریخی در که نۀگونه

عنوانپاسخیعاجلبهنیازهایمعرفتیوعلمیپروژۀنوسازیعثمانیوترکیه،نهاددانشگاهبه

آماده،اخذوبازتولیدشد،امادانشگاهبرخالفدیگرنهادهایمدرنایازپیشودرقالبتجربه

مانندارتشوپزشکیمدرن،نهادمرجعیبرایکسبمشروعیتاجتماعینداشت.«وارداتی»

،پزشکیمدرنبامفهوم«گراییملی»و«ملت»کهارتشمدرنبامفهومبهعبارتدیگردرحالی

«سالمت» ایمنی»و » مفهوم دولتمدرنبا مندیحکومت»و » مسئولیتحاکمیتی»و به«

معرفتیآشوبناکمتصل بهنظام دانشگاه بهعنوانصورتشدند، طوربندینهادیعلممدرن،

بحران به مستقیم بهمعرفتیپیوند نهادهایمدرن،خورد. دیگر با مقایسه در دانشگاه عالوه
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بدین داشت. اجتماعی مشارکتفعاالنۀ از باالتری معرضبیشترینسطح در ترتیبدانشگاه

مقاومتتماس و فشارها بیها، گرفت؛ قرار نیرویمشروعیتها از دیگرآنکه سرکوبگر بخشو

مقامیکسیاستجبرانی،مندبانهادهایمدرنبهره در پسدرچنینشرایطیدانشگاه شد.

تواندموفقشودوپیونددوبارهرادرپایانایندرامبرقرارسازد؟چگونهمی

انسان متن در مناسکدانشگاهی و مفهومخوانشدانشگاه از استفاده با و علم شناسی

پنجره و ترجمه ممکن را سؤال این به پاسخ ترجمانی، شکستمیهای پی در سازد.

بندینهادیعلمترینصورتواسطهعنوانبیهایمعرفتیکهندرعثمانی،دانشگاهبهزیرساخت

بقا، و سازگاری برای تراویک، بیان به یا مشروعیت، کسب برای از بود ناگزیر مدرن،

مارتیندژحقیقیعلممدرناسازوکارهاییدرپیش استعارۀ کهدر دانشگاه بگیرد. بایدست،

استو«سیاستجبران»راهیبرایارتباطباشهربیابد؛زیرادانشگاه،درایندرامترنرییک

اجتماعی بافتار جاگیریدر در صورتشکستدانشگاه برقرارینظم-در سیاسی، فرهنگیو

می را ضیافتگاو خواهدشد. مناسکتواننمونهنویندرساحتمعرفتیدشوار ایخاصاز

اتیکمدنظرترنردانست.درام

قالبی، امام دو دعاخوانی شد. آغاز نظم واژگونگی و تعلیق از شکلی با گاو ضیافت

گروهپیاده نامیدن یکگاو، پشتسر دانشجویان منظم کامالًروی اسامی با آموزشی های

شبیه عجایب سرزمین در دیوانگان ضیافت به را گاو ضیافت آکادمیک، عرف از ترخارج

کندتایکرویدادآکادمیک.می

هایترجمانیاجتماعگرفتنمفاهیمیهمراهاستکهازپنجرهعاریتاینفرایندتعلیق،بابه

طورکهگفتیم،ملکیه،ازیکسوکنایۀگاوراازجهانپیرامونخودبهخودتراویدهاست.همان

مجموعۀمثبتیازارزش ازسوییدیگر، نیزبهآنافزود.هایمالزمعاریتگرفتو گاورا با

یکمدلولهمبدین بهبیاندیگریکدالبا یا دومدلول، تبدیلبهیکدالبا -ترتیبگاو

سازش برساختیو داللتکارانه حولمحور همسازیموقتی، اینتوافقو یکشد. هایگاو،

می مدرنیته و سنت یا نو و کهنه میان داللتی مختصاتشبکۀ مبدأ که تعریفیسازد آن،

مفهومهم همان داللتی فضای چنین است. دانشجو/گاو از پنجرهساخته از ما هایپردازی

نام پذیرفتن با ملکیه براساسترجمانیاست. و یکبرساختمعرفتیگوناگون در هاییکه

بهترکیبمتفاوتیازپنجره با بازویتمایزبخشتعلیقهایترجمانیشکلگرفت، درآوردندو

شاملمرزمادی)ممیزدرونوبیروندانشگاه(ومرزمعرفتی)عقالنیتابزاریوناعقالنیتخود

ایباآنبرقرارسازد.درتواندجامعهرادرآغوشبگیردوپیوندهایدوبارهنلسونگودمنی(می

به مقابل،اینهمدستیمناسکیوآشوبناکمیاننهادمدرنعلممدرنوشهر،ایناجازهرا

مید نیز نامانشگاه این آن، در که برسازد جدیدی ترجمانی پنجرۀ تا دهد -اکنون»های
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عالوهتکرارهرسالۀضیافتشود.به،همبرایدانشگاهوهمبرایشهر،ازنوتفسیرمی«مشترک

ترازآن،حضورآزادانۀاهالیفرهنگی،ومهم-گاووآمیختگیآنباشرایطسیاسیواجتماعی

فرصتیبرایبرساختتفسیریچندبارهاستوهرباربراساسآنچهدرشهردر اینمنسک،

اکنونیت» می« جهان و ترکیه آنکارا، ملکیه، در گاو، مناسکی،ضیافت تمهید این با گذرد.

نه پنجرهدانشگاه با را استقرارزیرساختمعرفتیخود و حضور مشروعیتتنها هایترجمانی،

بلکههرسالمی روزآمدکندوبهتواندتنظیماتوترکیباینپنجرهمیبخشد، را باها مرور،

ترشودوجایگاهخودرادرتاروپوداجتماعیوفرهنگیخودترکیباتجامعۀبازیافتههماهنگ

مستحکمسازد.

پنجره دیگر و پیشاهمیتمیآنچهبهضیافتگاو خصلتهایترجمانیبیشاز بخشد،

ریزیمناسکیخود،ایفاگرنقشیریزومیاستیناست.دژدانشگاه،بابرونریزومیمدنظرمارت

جدیددوشادوشاجتماعمحاطخودقرارگیرد.«هایگربۀگهواره»برسازی-توانددرهمومی

تواندتکثیرشود،خطوطپیونددیگرینیزمیاندانشگاهعالوهضیافتگاو،پسازاستقرار،میبه

اتفاقیاستکهدرضیافتگاونیزقابلوشهربرقرارکند هایمشاهدهاست.ارزشوایندقیقاً

خوبیتواندبهویژهآنزمانکهمیکم(،به-فرهنگیبرگزارکنندگان)فست-سیاسیواجتماعی

هزل بستر کنترلبر ناعقالنیت و یافتنآلود در بسیاری توفیق شود، سوار گاو ضیافت شدۀ

یملکیهدارد.متحدانیبیروندیوارها
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