رؤیای دانشگاههای ما محیطی بدون کتاب و کاغذ است
تری ایگلتون /ترجمهی مهدی رعنایی

نمیتوانانکار
داشتهاند.ازطرفی 

رسانهای،منتقدانادبیهمیشهدربارهیاهمیتخودشانتردیدهاییدردل
غولهای 
بهخالف 

فراهمآوردنِ موقعیتی خاص برای افراد
واقعیتهای بشری مواجه است و این ممکن است برای  

بنیادیترین 

کرد که ادبیات با 
ازطرفدیگر نیز از زمانی که ادبیاتْ فضای عمومی را ترک کرده تا وارد آکادمی شود ،مطالعهی

مشغول به آن کافی باشد.
دپارتمانهای ادبیات (درواقع کالً

حاشیهای شده است ،تا جایی که تصور آن سخت نیست که روزی 

کارهای ادبیْ کاری 
زادهها وقتی مطالعات ادبیِ دانشگاهی برای
اشراف 

دپارتمانهای هنر و علوم انسانی)تبدیل به چیزی متعلق به گذشته شوند.

اشرافزاده ،بیش از آنکه یاد بگیرد هنگام شلیک ،چطور باید

اولین بار ظهور کرد ،آن را به ریشخند گرفتند( ،آیا واقعاً یک 
مادریاش را بفهمد؟)

متنهای ادبیِ زبان 
آموزشهایی رسمی ببیند دربارهیاینکه چگونه  

تفنگش را نگه دارد ،الزم است که 
میشود.
هفتخططرح 
بفروشهای 

اماامروزاینرشتهیدانشگاهیبایدبانوعدیگریازشکاکیتمواجهشودکهازسویبساز
(آیاواقعاًاینپژوهشهایمغلقدریکاقتصادفعالسهمیایفامیکند؟) 

1

بهقیمت
از بینِ دستاوردهای جدید ،این مفهومِ فرهنگ عامه بود که خود را برای نجات نقد ادبی به خطر انداخت و این  
داستانهای عامه

اجتماعیاش تمام شد.زمانی که متخصصان ادبی به مطالعهی فیلم ،رسانه و 

ازدستدادن تمامیِ مناسباتِ 

آنها دلمشغولِ محصوالتی شده بودند که
بههرحال  
قابلقبول بود .
مهمبودن این موضوعاتْ  
روی آوردند ،بدون شک ادعای  
ادبیای داده
روشنفکران  

میآمدند.همچنین اهمیتی از نوع دیگر به آن 
میلیونها نفر از مردمِ عادی مشتریِ آن به حساب  

پیروزیهای آن کرده بودند.این

شکستها و 

دههها قبل از آن با ناسیونالیسم انقالبی متحد شده و خود را شریکِ 
میشد که  

میتوانستند موقعیتی تاریخی و جهانی به دست بیاورند.انقالبیِ
جایگزینکردنِ اتاق سمینار با میدانِ جنگ  

مردان و زنان با 
پسازآن،محوطهیدانشگاه
مکدوناآخرینکالسشرادردانشگاهدربارهیجینآستیندردابلینبرگزارکرد .
ایرلندیتامس 
بهدست ارتش بریتانیا به قتل رسید .مسیرِ
را برای شرکت در قیام ضداستعماری در عید پاک  ۱۹۱۶ترک کرد و  
میشد،ازآبدرآمد.وقتیموجِناسیونالیسمِانقالبیفرو
کوتاهترازچیزیکهتصور 
وطنپرستبسیار 
منسفیلدپارک۱تامبارز 
سیاستهای قومی و پسااستعماری بود که کمک کرد تا نظریهٔ فرهنگ نقش عامتری داشته باشد؛ دقیقاً

نشست ،این 
هویتهایقومیواعتقاداتمذهبی
دلیهایفرهنگی ،
پیشازآناینکارراکردهبود.ازآنجاکههم 
همانطورکهصنعتفرهنگ 

پیشازآن،
بهاصطالح جنگ با تروریسم هم کار خود را کرده بود .اما  
فضای اختالف نظرهای سیاسی را آشفته کرده بود  ،
مطالعات فرهنگی و ادبی با ظهورِ سیاستِ جنسیتی ،زندگی دوبارهای یافته بود.این موضوع در چند دههی گذشته یکی از
میرسید که مفهوم فرهنگْ
بیستویکم به نظر بدیهی  

مشغولیهای بسیار مهم این مطالعات بوده است.پس با شروع قرن 


دل
ازبینرفتن سینما و تلویزیون و در کنار آن ناپدیدشدن
بهاندازهی جهاد ادامه خواهد داشت و تنها  
آیندهای دارد که حداقل  

نهتنها بالغ
بهعنوان یک مفهوم  ،
بهخطرانداختنِ آن را خواهد داشت.فرهنگ  
تمایالت جنسی از زمین خواهد بود که توانایی  
میرسیدکهسرورینیزیافتهاست .
بخشهابهنظر 
شدهبود،بلکهدربرخی 
بیشازحدبرآوردکند؛مثالً
امافرهنگدرمعرضِاینبودکهاهمیتخودرا 
در عصر سرمایهداری متأخر،
فرهنگ مسئلهای همگانی
شده است ،اما در عینحال ،به
شکلی بیسابقه افول کرده

ابهام واژهی «صنعت فرهنگ» را در نظر بگیرید .هرچند واژهی «صنعت»
نشاندهندهیایناستکهتولیداتفرهنگیچقدردامنهیخودرادرتمدن

انگیزههایاصلیبرای
میکندکه 
دادهاند ،همچنینیادآوری 
مدرنگسترش 
رسانهها دقیقاً مانند
چنین گسترشی اصالً فرهنگی نبوده است .هالیوود و  
سهامدارانشانوجوددارند.تنهاانگیزهیسوداست
جنرالموتورزفقطبرای 


است

میسازدتاتأثیرخودرادرسراسرجهانگستردهسازد.
کهفرهنگرامجبور 
توسعهطلبانهی نظامِ اخیرِ

طلبیهای 
جاه 
صنعت فرهنگ نشانهی مرکزیت فرهنگ نیست؛ بلکه بیشتر گواهی است بر  
میکرد.
سرمایهداری که اکنون رؤیا و لذت را چنان شدیداً مستعمرهی خود کرده است که زمانی کنیا و فیلیپین را استعمار  
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میرسد؛ اما
منحصربهفرد به نظر  

پدیدهای 
میشود ،بیشتر  
شگفتانگیز است که هرچقدر فرهنگ عظیمتر  

این نوعی طنز 
میشود ،بیشتر نظام جهانی را تقویت
درواقع کمتر استقالل خواهد داشت .جز این ،هرچقدر که این فرهنگ تأثیرگذارتر  
بهمعنایهنجاریِآنخصومتدارند.
میکند؛نظامیکهاهدافآنتاحدودزیادینسبتبهفرهنگ 

پستمدرنِرایجهمانچیزیاستکهایننظامرا
عقالنیت 
امروزه با چرخشی فرهنگی مواجه کرده است.ما اکنون از
چهرهای
داریای با  
سرمایه 

جهانِ صنعتیِ کهنِ خشن به 
بهاصطالح «خالقه»،
صنعتهای  

رسیدهایم .نقشِ 

فرهنگی 
فناوریهای جدید فرهنگی ،نقشِ برجستهی نشانه،

قدرتِ 
تصویر ،برند ،شمایل ،۲نمایش ،۳سبک زندگی،
خیالپردازی ،طراحی و تبلیغات :همهی این موارد را

زیباییشناختی» از

گونهای «
بهعنوان شواهدی بر ظهور  

گونهای که در حال عبور از
میگیرند؛  
سرمایهداری درنظر  

مرحلهای غیرِمادی است .اما این

مرحلهی مادیِ خود به 
سرمایهداریْ فرهنگ را در راستای

بدین معناست که 
اهداف مادی خود به کار گرفته است ،نه اینکه تحت
لذتبردن از خود یا
زیباییشناسی ،افتخار  ،

سلطهی 
خودشکوفایی درآمده است .کامالً برعکس ،مشخص شده
سرمایهداری

زیباییشناختیشدهی تولیدِ 

است که این نوعِ 
بیرحمانه ابزاری
بهطرزی  
بسیار بیش از هر زمان دیگری  
است«.خالقیت» که کارل مارکس و ویلیام موریس آن را
میدانستند ،اکنون در
سرمایهدارانه  

متضادِ استفادهی 
بهرهکشیدرآمدهاست .
خدمتاستفادهو 
میشد؛ یعنی فرهنگ.در این رابطه هیچ
شبیهشدن به چیزی است که زمانی متضاد آن در نظر گرفته  
سرمایهداری مشتاق  

برجهای دوقلو در میانِ
دانشگاهها وجود ندارد .این مسئله در کنار فروریختنِ کمونیسم و  

واضحتر از افولِ جهانیِ 
مثالی  
بهعنوانمراکزی
دانشگاهها 

میگیرد؛هرچندماهیتاًکمترتماشاییاست.سنّتِچندقرنیِ
رخدادهایبسیارمهمزمانهیماقرار 
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تحتتسلطِ
سرمایهداری و  

آنها به مراکزی  
شبه
بهخاطر تبدیلِ  
ازبینرفتن است و این  
برای انتقادات سازنده ،اکنون در حال  
سازمانهای دانشگاهی که زمانی صحنهی تأمالت انتقادی بودند ،اکنون

نوعی ایدئولوژیِ مدیریتیِ عمیقاً هنرنشناس است .
دانشگاهها امروزه اکثراً در دستان

تجاریاند.

تبدیلشدن به مراکزِ 

فستفود در حال 
شرطبندی و  
بهطور روزافزونی مانند مراکز  

ارزشهابرایشانبیشازهرچیزجنبهیمالیدارد.پرولتاریایفکریِجدیدِآکادمیکامروزبااین
تکنوکراتهاییهستندکه 

درحالیکه

سخنرانیهایشان دربارهی افالطون یا کپرنیک تا چه حد اقتصاد را تقویت میکند؛ 

میشوند که 
سنجیده  
میدهند .دانشجویانی که درحال حاضر باید ساالنه شهریه
تحصیلکردگان لمپن را شکل  

فارغالتحصیالن بیکار ،نوعی از 

فکریشان.
جرقههای 
آنهاشهریهبپردازند،البتهبا 
بهزودیدرخواهندیافتکهاستادانشاننیزبایدمانندِ 
بپردازند،بدونِشک 
علمیاش به ساختمانِ جدید حکمی صادر کرده است که
هیئت 

دانشگاههای بریتانیایی اخیراً هنگام انتقال اعضای 

یکی از 
بیمغزِدانشگاههایمامحیطی
میدهد.رؤیایرؤسایِ 
نگاهداشتنِکتابدردفترهایبسیارکوچکشانراکاهش 
بهشدتامکانِ 

میدانند که با زمینِ بایر و درخشانِ
همریخته  
به 
بدون کتاب و کاغذ است؛ زیرا کتاب و کاغذ را چیزهایی شلخته و  
بوروکراتها و نیروهای امنیتی وجود دارند ،ناسازگار است.ازآنجاکه دانشجویان نیز

ماشینها ،

نوسرمایهداری که در آن فقط 

شلختهاند،ایدئالایناستکهمحوطهیدانشگاهجاییباشدکهدرآنچنینموجوداتاسبابِزحمتی

همریختهو
به 
چیزهایی 
علومانسانیچیزیاستکهاکنوندردیدرسِماست .
نیزدردیدرسنباشند.مرگِ 
فروپاشیِ مالی سال  ۲۰۰۸چیزی بود که باید درنهایتْ ایمان به
ما از جهانِ صنعتیِ کهنِ خشن به
سرمایهداریای با چهرهای

فرهنگی رسیدهایم

میکرد.یکیاز
بیاعتبار 
بهنوعیسبکِفرهنگیرا 
سرمایهداری 

بازگشتِ
آنها از
عجیبوغریب  ،

لحظهای 
نتایج چنین اغتشاشی این است که در  
میشد ،حجابِ
آن فرمِ زندگی که نوعی نظام تاریخی در نظر گرفته  
مکانیزمهای درونیِ این نظام،

آشنایی را برداشتند.آنان با نمایان کردن 
اجازه دادند تا این سبکِ زندگی شکل بگیرد ،ماهیتش نمایان و متمایز

بهلحاظتاریخیجدیددرنظر
میتوانآنراتمدنی 
بهمعنایدقیقکلمه،ایندیگررنگِنادیدنیِزندگیِروزمرهنیستو 
شود .
بحرانهایی است که حتی کسانی که قرار است سیستم را مدیریت کنند ،ترجیح

گرفت .جالب آنکه ،در گیرودار چنین 
سرمایهداری»استفادهکنند،نهاینکهباحسنتعبیرازدمکراسیغربییاجهانآزاد

میدهندبراینخستینمرتبهازواژهی«

میجویند که علیرغم شوروشوقشان برای تفاوت ،تنوع،
بخشهایی از چپ فرهنگی پیشی  
آنها بدین طریق بر  
سخن بگویند .
بهرهکشی» و
واژههای « 
نمیکنند ،چه رسد به  
سرمایهداری» استفاده  

هویت و حاشیه چند دهه است که دیگر از واژهی «
آنطورکهبازبانِتضادطبقاتیمشکلدارد،باواژگانینظیر«تنوع»یا«شمول»۴ندارد .
سرمایهدارینولیبرال 

«انقالب».
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بهمعنای
سرمایهداری حرف بزنند؛ زیرا چنین کاری  

عاقالنه نیست که استادان دانشگاه از 
سبکهای زندگی است؛
نمونهای از همهی دیگر  
اعتراف به این است که سبک زندگی آنان  

افولِ جهانی دانشگاهها در کنار فروریختنِ

سبکهای دیگر منشائی خاص دارد و مثل هر
زندگیای مثل همهٔ  

یعنی چنین سبک 

کمونیسم و برجهای دوقلو در میانِ رخدادهای

سرمایهداری واقعاً در

چیزی که زمانی متولد شده است ،زمانی خواهد مرد .ممکن است 

بسیار مهم زمانهی ما قرار میگیرد؛ هرچند

نمیتوان انکار کرد که زمانی طبیعت بشر وجود داشته ،اما
طبیعتِ بشر باشد؛ اما  

ماهیتاً کمتر تماشایی است .یکی از

بهطرز
سرمایهداری نبوده است.البته چیزی که بحران سال  ۲۰۰۸بیش از هر چیز دیگر  

بحثهای داغ دربارهی سبکِ زندگی و
خجالتآوری نشان داد ،این بود که این نظام باوجود  

دواندهاندو

سازمانهاییکههمهجاریشه

انعطافپذیروکارغیرمادی،

هویتهای
آمیختگی ،
یقهباز ،ناپدیدشدنِ طبقهی کارگر و تغییر از کارِ صنعتی به فناوری
شرتهایی  
تی 
مدیرانی با  
نوآوریها،

بهرغم این 
اطالعات و صنعت خدمات ،چقدر کم در بنیاد خود تغییر کرده است .
شکست سیستم در سال  ۲۰۰۸نشان داد که ما هنوز در جهانی پر از بیکاری و افراد خاص

دانشگاههای بریتانیایی اخیراً هنگام انتقال
اعضای هیئتعلمیاش به ساختمانِ جدید
حکمی صادر کرده است که بهشدت امکانِ
نگاهداشتنِ کتاب در دفترهای بسیار
کوچکشان را کاهش میدهد .رؤیای رؤسایِ
بیمغزِ دانشگاههای ما محیطی بدون کتاب و
کاغذ است؛ زیرا کتاب و کاغذ را چیزهایی

میکنیم .در این جهان
نابرابریهای گسترده و خدمات عمومیِ ضعیف زندگی  

پردرآمد ،

شلخته و بههمریخته میدانند که با زمینِ بایر

مبتذلترین

بهگوشِ منافع طبقهی حاکم است ،تاحدی که حتی 
حلقه 
دولتْ غالم  

و درخشانِ نوسرمایهداری که در آن فقط

نکردهاند.چیزی که مورد بحث بود ،نه تصویر و شمایل ،بلکه
مارکسیستها نیز تصور آن را  


ماشینها ،بوروکراتها و نیروهای امنیتی وجود

آنارشیستهای واقعی

کالهبرداری عظیم و غارتی نظاممند بود .گانگسترها و 
نوعی  

دارند ،ناسازگار است .مرگِ علومانسانی اکنون

میکردند؛ نه اینکه برای
بانکها را مدیریت  
میپوشیدند و دزدان نیز  
راهراه  
کتوشلوارهای  


کامالً در دیدرسِ ماست.

خالیکردنِصندوقهایآننقشهبکشند .

بهطور سنتی وابسته به مفهومِ تمایز است .فرهنگ باال مسئلهی شأن و مرتبه است .اینجا فرد به یادِ
ایدهی فرهنگ  
میافتدکهدرکارهایمارسلپروستوتوماسمانتوصیفشدهاست.برایاینطبقه
خانوادههایبزرگِبورژوایِسطحباال ۵

سلسلهمراتبِ

میآورد.
قدرتوثروتمادیباسطحواالیفرهنگیهمراهشدهاستکههمراهباخودوظایفیاخالقیبههمراه 
سرمایهداریپیشرفتهایناستکهنابرابریراحفظکند؛

بهشانهینابرابریاجتماعیایستادهاست.درمقابل،هدفِ
شانه 
معنوی 
میبرد.بدین معنا ،مبنای مادیِ آن با فراساختارِ فرهنگیِ آن در تضاد است.تا
سلسلهمراتب را از بین  

درحالیکه این 

آنهم 

میدارید ،نیازی به اثباتِ برتریِ خود به
نابرابریهای مادی بین دیگران و خودتان را برقرار  

زمانی که با غارتِ منابعِ طبیعی ،
امریکاییها خود را برتر از عراقیها میدانند یا نه ،محلی از اعراب ندارد؛ زیرا تسلط سیاسی و نظامی بر

آنها ندارید.اینکه 

سرمایهداری متأخر ،تا حد زیادی مسئله مسئلهی آمیختگی است ،نه

نفتخیز است که برای آنان اهمیت دارد .در 
مناطق  
ادغامشدنوتکثر).ایندرحالیاستکهازمنظرمادی،شکافبین طبقاتاجتماعیحتیاز
قاتیشدن ،
سلسلهمراتب(باهم 
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میکنند؛امابه
میشود.تعدادبسیارزیادیازنمایندگانمطالعاتفرهنگیبهمسئلهیاولدقت 
دورانویکتوریاییهمبیشتر 
انعطافناپذیریطبقاتی

بهطور
مسئلهیدومنه.درحالیکهحوزهیمصرف برایهمگانخوشاینداست،قلمرومالکیتوتولید  
بهلحاظ معنوی القید ،تقسیماتِ مالکیت و طبقهی قرارگرفته در آن را
باقی میماند.اما فرهنگِ تاحدی عامیانه ،سطحی و  
پایتختهای فرهنگی و معنوی

میپوشاند.این موضوع در دورهی مان و پروست وجود نداشت.در تقابل با آن محیطِ باشکوه ،

بهآسانی به
خالیشان  
بهسبب روحِ خشک و  
زمینخواران  
میشوند .داللها ،فروشندگانِ سهام ،مدیران و  
کمکم از هم جدا  

میگیرند .
شناختیشانموردتوجهقرار 


زیبایی
بهخاطرعقالنیت
بهندرت 
میرسند،اما 
قلهینظام[اقتصادی] 
بهوضوح باید به فال نیک گرفت؛ اما
سلسلهمراتب فرهنگی را  

شکستنِ 
صنعت فرهنگ نشانهٔ مرکزیت
فرهنگ نیست؛ بلکه گواهی است
بر جاهطلبیهای توسعهطلبانهٔ
نظامِ سرمایهداری

کاالییشدن است و نه تأثیرِ

این مسئله تا حد زیادی بیشتر نتیجهی 
سلسلهمراتب را بر مبنای

کاالییشدنْ 

روحِ باالصاله دموکراتیک .این 
آنها بهنام
طبقهبندی میکند ،نه اینکه با  
ارزشهای حال حاضرشان  

اولویتهای بدیل برخورد کند.درواقع ،این بیشتر تجاوزی به مفهوم

بهمعنای دقیق کلمه است تا برترانگاری فرهنگی.در این حالت
ارزش  
نهتنها
خودِ عملِ تمایزگزاری مورد تردید است .این تمایزگزاری  

بهطور ناگزیری امکانِ وجود یک جایگاه باالتر را نشان دهد؛ وجود این جایگاه باالتر با روح
متضمن طرد است ،بلکه باید  
نخبهگرا هستند.ضمن
میدهند  ،
مساواتطلبی در تضاد به نظر میرسد.کسانی که بیلی هالیدی ۶را به لئام گالگر ۷ترجیح  

ارزشگذاری
رایجتراز 
استادیومهایورزشیهیچچیز 

بههرحالچهحقیبرایقضاوتدارند؟ازآنجاکهدربارهاو
آنها 
اینکه 
میکنند.آشپزیِ فلورانسِ
تفاوتها باز  

نخبهگرایانه است.تمایزاتْ راه را برای 
طبقهبندی خود نوعی ژستِ  
نیست ،این نفرت از  
بهطورغیرعادالنهحقیرکردنچیزی
آنها 
قائلشدنبین 
آریزونابهتریابدترازفلورانسِایتالیانیست؛فقطمتمایزاست.تفاوت 
قضاوتکردن دربارهی اینکه دونالد ترامپ تواضع کمتری از پاپ فرانسیس دارد،

مطلقساختنِ دیگری است .
درعینحال  

و
بهجانببهورطهیتاریکیبیرونی۸سوقدهیمودرنتیجهمنجربهزیرپاگذاشتنِارزش
حق 
میشودترامپرابهصورتی 
موجب 
میشود و من چه کسی هستم که چنین قدرتی داشته باشم؟ چه منظر خودبرتربینانهی نفرت انگیزی دارد
مطلقِ «شمول»  ۹
اگرکسیبهخودحقدهدغذادادنبهیکهمستررابرپختنِآندرمایکروویوترجیحدهد.
بیروحدر
بیتفاوتی 
قائلشدن،مبتنیبرنوعی 
طبقهبندی،حذفوتفاوت 
تودهگراییِساختگیِکاالها،یعنیامتناعِدلسوزانهاز 

بینقصی
بهطرزِ  
بیتوجه است و در الطافِ خود  
برابر مطلقاً هر کسی است.این کاال تا حد زیادی به طبقه ،نژاد و جنسیت  
پسزمینهی برتریِ
میدهد که برای خریدکردن پول نقد داشته باشد.در  
بیطرف است؛ خودش را در اختیار هرکسی قرار  
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بیتفاوتی مشابهی وجود دارد.اگر نوع بشر اکنون برای اولین بار در تاریخ خود این فرصت را دارد
تاریخیِ چندفرهنگیگرایی  ،
سرمایهداری،نیرویکارِهرکسراکهدوستداشتهباشدآنرا

بهخاطرایناستکهبازار
کهکامالًآمیختهشود،تاحدزیادی 
درحالحاضر این درهای اقتصاد

تنشهای موقتی وجود دارد.
میخرد.مطمئناً اینجا  
ریشههای فرهنگِ آن  
بفروشد ،فارغ از  
قائلشدن
بهدنبالتفاوت 
استکهبدونهیچقیدوبندیبهرویهمگانبازاست؛اماجریانِفرهنگینژادپرستیوجودداردکه 
بهلحاظ فرهنگی درون دولت -ملت هضم شود که قدرتِ نظامی و
داریای که عادت کرده است  
سرمایه 

بین افراد است.بازار 
میدهد؛ اما
گروههای نژادی مختلف را به هم پیوند  
فرهنگیاش آن را در طول قرون حفظ کرده است ،حاال خودش  

همگونیِ 
قالدهشان پاره شده است تهدید میکنند که انسجام ملی را از بین
نیروهای ناسیونالیست و نوفاشیست که بدین واسطه گویی  
خواهندبرد،حالآنکهنظاماقتصادِجهانیبهاینانسجامملیوابستهاست .
میتواند جهانی شود ،برای فرهنگ ساده
درحالیکه اقتصاد  

ناهماهنگاند.

درحالحاضر فرهنگ و اقتصاد به یک معنا 

بنابراین 
ملتهایمختلفلذتببرد؛اما
کافههایچندزبانهبچرخدیاازموسیقیِ 
میتوانددر 
نیستکهبتواندجهانیشود.مطمئناًفرد 
بینالمللیوجوددارد
وفاداریهای 

ارزشهاواعتقاداتراندارد.درواقعانواعیاز
ریشهگرفتن 
فرهنگبدینمعناعمقالزمبرای 
آنطورکهادموند
بهخاطرآنحاضرندازجانبگذرندواین فقطدرجوامعسوسیالیستنیست؛امافرهنگ ،
کهمردانوزنان 
میگیرد.دشوار است تصور کنیم که شهروندانِ بردفورد یا
وفاداریهای محلی  

پذیریاش را از 


انعطاف
برک نیز از آن آگاه بود ،
سرمایهداریفراملیبسیاردوراستاز

میزنند«اتحادیهیاروپاپایندهباد»خودراجلویگلولهبیندازند.
درحالیکهفریاد 

بروژ
گستردهای از زمین که تحت تسلطش قرار

اینکه مردم را به شهروندانِ جهان تبدیل کند و درعوض تمایل دارد در مناطق 
کافههای
سرمایهداریفراملیدرجهتنژادپرستیوشوونیسماستنهدرجهتِ 

کوتهفکریوناامنیایجادکند.اینرفتار
دارند ،
جهانوطنی،چراکهناامنیبهاحتمالزیادبهشوونیسمونژادپرستیدامنخواهدزد .

هیچکسْ دیگرباورنداردکه
درحالیکهاهمیت برخیصورفرهنگافزایشیافتهاست،اهمیت برخیدیگرکاهشیافتهاست .

بهشکلی فزاینده فرسوده شده است؛ همچنین خیلی
بهمثابهی نقدِ تمدن  ،
میتواند جای قادر متعال را بگیرد .فرهنگ  
هنر  
پستمدرنزیرپایشراخالیکردهاستکه:اینچنیننقدهایی بهتمدنبایدخودشانرا همچون
چیزها،ازجملهاینتعصب 
همینطور از طرف

آنهم از نظرگاهی به همان اندازه تخیلی در علمی انتزاعی.فرهنگ 
کلیتی اجتماعی و تخیلی تصور کنند؛  
بهسرعتدرحال
آرمانگرایانهیمفهومِ فرهنگ 
جنبههایانتقادییا 
خیانتِفکریِ دانشگاههانیزتحتفشارقرارگرفتهاست .
همانطورکهوقتیازفرهنگ ناشنوایان ،فرهنگساحل ،فرهنگ
شیوهایاززندگیِجمعیاست ،
زوالاند.اگرفرهنگنمایانگر 

اینصورتدشوارخواهدبودکهدرهمانزمانبتوانیمآنرامالکیبدانیم
میکنیم،در 
پلیس،فرهنگکافهونظایرآنصحبت 
بهاصطالحهویتیروحیهی
سیاستهای  

میتوانچنینصوریاززندگیراسنجیدیاحضوراجتماعیراارزیابیکرد.
کهباآن 
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عامیانهبودن

قابلتوجهی ندارند.مقصود اصلی از پرداختن به ،مثالً ،فرهنگِ عامهی انگلیسی درواقع تأییدکردنِ 
خودانتقادیِ  
رقاصهگری

بیارزش ،خودش سراغِ شغلِ 
کسبوکارهای  
مسخرهکردنِ  

هیچکس برای 
پرسشکشیدنِ آن .

انگلیسی است ،نه  
به
نمیرود .
بیارزش] 
بهعنوانیکشغل 
[
فرهنگهایی سیاسی وجود دارد که عمیقاً به وضع موجود انتقاد دارند؛ مثل فرهنگ فمینیست ،نژادی،

در همین زمان ،
نخبهگراییِ
درحالیکهروح 

بردهاند،
آنهااز«منتقدِفرهنگیبودن»۱۰تمایلشدیدبهمخالفترابهارث 
موسیقاییونظایرآن .
میکنند.
آرمانگراییِ انتزاعیِ فرهنگ برای دستیابی به سبکِ خاصی از زندگی را رد  
همینطور  

آنها 
میگذارند .
آن را کنار  
کنارهگیریِ
اگر آنان به جای اینکه صرفاً نگاهی خنثی و کلی به نظم اجتماعی بیندازند ،سعی کنند نفرتِ سنت از مدرنیته و  
میشود،بهچالشبکشند،آنگاهمتمایزخواهند
اشرافمنشانهازسنتراکهازفردریششیلر۱۱بهدی.اِیچ.الرنس۱۲منتقل 

وجودیشان فقط تأیید یک هویت اجتماعی خاص

زندهای که شخصیت حقوقی دارند و علتِ 
شد از آن دست از موجودات  
درحالیکه

نمیشوند؛ 
سرمایهداری ،رقاصه  

سرنگونکردنِ 

گمراهاند ،برای 
بهشدت  
هیچکس جز تعدادی از کسانی که  
است  .
فرهنگهایسیاسی،نقدراباهمبستگیدر

کشیدهاند.ایننوعاز

کفوهورادرآغوش
فمینیستهااینموقعیترابا 

بسیاریاز
میکنند .
چیزیشبیهبهجنبشِسنتیِکارگریترکیب 
میتوانندنیروهایی
سیاستهایهویتوچندفرهنگی 

باوجوداینهرچند
جنبههای انتقادی یا
آرمانگرایانهیمفهومِ فرهنگ
بهسرعت در حال زوالاند

رادیکال باشند ،تا حد زیادی انقالبی نیستند .برخی از این جریاناتِ
دادهاند؛ درحالیکه برخی
سیاسی امید خود را در این جهت از دست  
قدرتهایی
اینهابا 
نشدهاند.ازاینجهت 
جریانها 

دیگراساساًواردِاین
بلژیکیها را از کنگو راندند ،فرق دارند.آن

بریتانیاییها را از هند و 

که 
مسئلهشان اخراج و طرد بود ،نه تکثر و

بهمعنای دقیق کلمه 
کمپینها  


سرمایهداریبودند؛هرچندآندیدگاههاتاحدودِزیادیمانعاین

همینطوردرخیالِدنیاییورایافقِواقعیتِ

آنها
فراگیری .
اولویتهایی نیست.این سیاست به زبانِ جنسیت،

چالشکشیدنِ چنین 

بهدنبال  
به
بود.سیاستِ فرهنگیِ امروز در عوض عموماً  
بهکاربردن اصطالحاتی نظیر دولت ،مالکیت ،تضاد
میکند و تا حد زیادی از  
ایبودن ،تنوع و سرکوب صحبت  
حاشیه 

هویت ،
بهطور کلی ،این تمایز بین ضداستعمارگرایی و پسااستعمارگرایی است.
میکند  .
بهرهکشی احتراز  
طبقاتی ،ایدئولوژی و  
بهشیوهیخودشان
نخبهگرایانهازفرهنگهستند؛اما 
برداشتهای 

بهشدتمخالف
سیاستهایفرهنگیازایننوعبهیکمعنا 

فاصلهگرفتنازدورنمایتغییرِبنیادی .
همینطور 

ارزشبخشیدنبهمسائلفرهنگیو
بیشازحد 
شریکاند:با 

نخبهگرایی
با 
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پرسشهای

بهدنبال تداوم 
میتوان گفت؟ آیا اینجا نیست که باید  
بهاصطالح جنگ با تروریسم چه  
اما درنهایت دربارهی  
فرهنگی در جامعهی سیاسی باشیم؟ شاید باید فروریختنِ مرکز تجارتِ جهانی را انفجارِ سورئالِ نیروهای فرهنگیِ منسوخ در
مسئلهای ژئوپولتیکی است ،نه فرهنگی یا

سرمایهداری غربی و اسالم رادیکال اوالً 

قلبِ تمدنِ مدرن بدانیم .اما تضاد بین 
بحثهای زیادی وجود دارد
همانطور که درگیری اخیر در ایرلند شمالی ربطی به عقاید مذهبی نداشت.در منطقه  
مذهبی؛  
میشوند :یعنی
مسالمتآمیز بین دو چیزی که با خونسردی «دو سنت فرهنگی» نامیده  

دربارهی نیاز به یک مواجههی 
ملیگرایان.بنابراین تاریخ بیعدالتی و نابرابری ،تاریخ تفوق پروتستان و انقیادِ کاتولیک ،میتواند تبدیل شود به
اتحادگرایان و  
میشود .
جایگزینکردنِسیاست 

بیدردسربرای
هویتهایفرهنگیِبدیل.فرهنگْتبدیلبهراهی 
بیخطرِ 
مسئلهی 
جنگهای مادی و سیاسی به هم وصل
میتواند مواردی را فراهم آورد که در آن  
ملیگراییِ انقالبی ،فرهنگ  
مانند موردِ  
آنهارابه
میکنندمدرنیته 
همرفته،بنیادگراییاعتقادِآنانیاستکهاحساس 
روی 
نمیآورد .
آنهارافراهم 
میشوند؛اماجوهر 

میشوند ،مانند آنانی که
حال خود رها و به آنان توهین کرده است.همچنین نیروهایی که باعث این حالت ذهنیِ بیمارگونه  
اساسیای که در ابتدای

فرهنگیبودن به دورند.درحقیقت ،پرسشهای 

چندفرهنگیگرایی را به وجود آوردند ،خود بسیار از 

آناند.جنگ،
مادیتر از  
پیشپاافتادهتر و  
پرسشها بسیار  

هزارهی جدید در برابر انسان قرار دارند ،اصالً فرهنگی نیستند.این 
اینها جنبهی فرهنگیِ خود را دارند؛ اما
زیستمحیطی:همهی  

نسلکشی ،بیماری و فاجعهی 
ارتشها  ،
گرسنگی ،مواد مخدر  ،
بیشازحد بهادادن به این
نمیتوانند بدونِ  
میکنند  ،
آنهایی که از فرهنگ صحبت  
آنها نیست.اگر  
فرهنگْ هستهی اصلیِ  
مفهومکاریکنند،بهتراستساکتبمانند.
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پینوشتها:
کامنویلمنتشرشدهاست .
*اینمطلبدرتاریخ۵آوریل۲۰۱۶باعنوان  The Hubris of Cultureدروبسایت 
[ .Mansfield Park ]۱رمانیازجینآستین .
[icon ]۲
[spectacle ]۳
[inclusiveness ]۴
توانستهاند

نمیآیند؛اما
زمیندارانِسنتیبهحساب 
[.haut-bourgeois ]۵طبقهیمتوسطِباال،کسانیکهازاشرافو 
قابلتوجهدستپیداکنند .
عموماًازطریقتجارت،بهثروتی 
[]۶خوانندهیقدیمیآمریکاییدرسبکجاز 
[]۷رهبرگروهبیلتز 
[.Outer darkness]۸محلیکهازنوررحمتالهیدوراست.درانجیلمتیسهباربهاینمکاناشارهشدهاست .
[clusivity]۹
[.Kulturkritik]۱۰منتقدفرهنگی،منتقدیکفرهنگمعینبهشکلیجامعوخاص،بهشمارمیرود.کاربردامروزیناین
میگردد .
میشود،شامل 
اصطالحانواعگوناگوننقدراکهمعطوفبهفرهنگ 
[ Friedrich Schiller ]۱۱
[ D. H. Lawrence]۱۲

برگرفتهازترجمان
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