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 است کاغذ و کتاب بدون محیطی ما های دانشگاه رؤیای

 رعنایی مهدی یترجمه /ایگلتون تری

  

 

 

 

انکارتواننمیازطرفی.اندداشتهدلدرتردیدهاییخودشاناهمیتیدربارههمیشهادبیمنتقدانای،رسانههایغولخالفبه

افرادبرایخاصموقعیتیآوردنِفراهمبرایاستممکناینواستمواجهبشریهایواقعیتترینبنیادیباادبیاتکهکرد

باشدکافیآنبهمشغول یمطالعهشود،آکادمیواردتاکردهترکراعمومیفضایادبیاتْکهزمانیازنیزدیگرازطرف.

کالًدرواقع)ادبیاتهایدپارتمانروزیکهنیستسختآنتصورکهجاییتااست،شدهایحاشیهکاریادبیْکارهای

برایدانشگاهیادبیِمطالعاتوقتیهازادهاشراف.شوندگذشتهبهمتعلقچیزیبهتبدیل(انسانیعلوموهنرهایدپارتمان

بایدچطورشلیک،هنگامبگیردیادکهآنازبیشزاده،اشرافیکواقعاًآیا)گرفتند،ریشخندبهراآنکرد،ظهورباراولین

(بفهمد؟رااشمادریزبانادبیِهایمتنچگونهکهاینیدربارهببیندرسمیهاییآموزشکهاستالزمدارد،نگهراتفنگش

.شودمیطرحخطهفتهایبفروشبسازسویازکهشودمواجهشکاکیتازدیگرینوعبابایددانشگاهییرشتهاینامروزاما

(کند؟میایفاسهمیفعالاقتصادیکدرمغلقهایپژوهشاینواقعاًآیا)
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قیمتبهاینوانداختخطربهادبینقدنجاتبرایراخودکهبودعامهفرهنگمفهومِاینجدید،دستاوردهایبینِاز

شدتماماشاجتماعیمناسباتِتمامیِدادنازدست عامههایداستانورسانهفیلم،یمطالعهبهادبیمتخصصانکهزمانی.

بودقبولقابلموضوعاتْاینبودنمهمادعایشکبدونآوردند،روی کهبودندشدهمحصوالتیمشغولِدلهاآنهرحالبه.

آمدندمیحساببهآنمشتریِعادیمردمِازنفرهامیلیون دادهایادبیفکرانروشنآنبهدیگرنوعازاهمیتیچنینهم.

این.بودندکردهآنهایپیروزیوهاشکستشریکِراخودوشدهمتحدانقالبیناسیونالیسمباآنازقبلهادههکهشدمی

بیاورنددستبهجهانیوتاریخیموقعیتیتوانستندمیجنگمیدانِباسمیناراتاقکردنِجایگزینبازنانومردان انقالبیِ.

دانشگاهیمحوطهازآن،پس.کردبرگزاردابلیندرآستینجینیدربارهدانشگاهدرراکالسشآخریندونامکتامسایرلندی

رسیدقتلبهبریتانیاارتشدستبهوکردترک۱۹۱۶پاکعیددرضداستعماریقیامدرشرکتبرایرا مسیرِ.

فروانقالبیناسیونالیسمِموجِوقتی.درآمدآبازشد،میتصورکهچیزیازترکوتاهبسیارپرستوطنمبارزتا۱منسفیلدپارک

دقیقاًباشد؛داشتهتریعامنقشفرهنگٔ  نظریهتاکردکمککهبودپسااستعماریوقومیهایسیاستایننشست،

مذهبیاعتقاداتوقومیهایهویتفرهنگی،هایدلیهمازآنجاکه.بودکردهراکاراینازآنپیشفرهنگصنعتکهطورهمان

بودکردهراخودکارهمتروریسمباجنگاصطالحبهبود،کردهآشفتهراسیاسینظرهایاختالففضای ازآن،پیشاما.

بودیافتهایدوبارهندگیزجنسیتی،سیاستِظهورِباادبیوفرهنگیمطالعات ازیکیگذشتهیدههچنددرموضوعاین.

فرهنگْمفهومکهرسیدمیبدیهینظربهویکمبیستقرنشروعباپس.استبودهمطالعاتاینمهمبسیارهایمشغولیدل

ناپدیدشدنآنکناردروتلویزیونوسینمارفتنازبینتنهاوداشتخواهدادامهجهادیاندازهبهحداقلکهداردایآینده

داشتخواهدراآنخطرانداختنِبهتواناییکهبودخواهدزمینازجنسیتمایالت بالغتنهانهمفهوم،یکعنوانبهفرهنگ.

.استیافتهنیزسروریکهرسیدمینظربههابخشبرخیدربلکهبود،شده

مثالًکند؛برآوردازحدبیشراخوداهمیتکهبوداینمعرضِدرفرهنگاما

بگیریدنظردررا«فرهنگصنعت»یواژهابهام «صنعت»یواژههرچند.

تمدندرراخودیدامنهچقدرفرهنگیتولیداتکهاستاینیدهندهنشان

برایاصلیهایانگیزهکهکندمییادآوریچنینهماند،دادهگسترشمدرن

استنبودهفرهنگیاصالًگسترشیچنین ماننددقیقاًهارسانهوهالیوود.

استسودیانگیزهتنها.دارندوجودشاندارانسهامبرایفقطموتورزجنرال

.سازدگستردهجهانسراسردرراخودتأثیرتاسازدمیمجبوررافرهنگکه

اخیرِنظامِیطلبانهتوسعههایطلبیجاهبراستگواهیتربیشبلکهنیست؛فرهنگمرکزیتینشانهفرهنگصنعت

.کردمیاستعماررافیلیپینوکنیازمانیکهاستکردهخودیمستعمرهشدیداًچنانرالذتورؤیااکنونکهداریسرمایه

 متأخر، داریسرمایه عصر در

 همگانی ایمسئله فرهنگ

 به حال،عین در اما است، شده

 کرده افول سابقهبی شکلی

 است
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امارسد؛مینظربهفردمنحصربهایپدیدهتربیششود،میترعظیمفرهنگهرچقدرکهاستانگیزشگفتطنزنوعیاین

داشتخواهداستقاللترکمدرواقع تقویتراجهانینظامتربیششود،میتأثیرگذارترفرهنگاینکههرچقدراین،جز.

 .دارندخصومتآنهنجاریِمعنایبهفرهنگبهنسبتزیادیحدودتاآناهدافکهنظامیکند؛می

رانظاماینکهاستچیزیهمانرایجمدرنِپستعقالنیت

استکردهمواجهفرهنگیچرخشیباامروزه ازاکنونما.

ایچهرهباایداریسرمایهبهخشنکهنِصنعتیِجهانِ

ایمرسیدهفرهنگی ،«خالقه»اصطالحبههایصنعتنقشِ.

نشانه،یبرجستهنقشِفرهنگی،جدیدهایفناوریقدرتِ

زندگی،سبک،۳نمایش،۲شمایلبرند،تصویر،

تبلیغاتوطراحیپردازی،خیال راموارداینیهمه:

از«شناختیزیبایی»ایگونهظهوربرشواهدیعنوانبه

ازعبورحالدرکهایگونهگیرند؛میدرنظرداریسرمایه

استغیرِمادیایمرحلهبهخودمادیِیمرحله ایناما.

راستایدررافرهنگداریْسرمایهکهمعناستبدین

تحتکهایننهاست،گرفتهکاربهخودمادیاهداف

یاخودازبردنلذتافتخار،شناسی،زیبایییسلطه

استدرآمدهخودشکوفایی شدهمشخصبرعکس،کامالً.

داریسرمایهتولیدِیشدهشناختیزیبایینوعِاینکهاست

ابزاریرحمانهبیطرزیبهدیگریزمانهرازبیشبسیار

راآنموریسویلیامومارکسکارلکه«خالقیت.»است

دراکنوندانستند،میدارانهسرمایهیاستفادهمتضادِ

.استدرآمدهکشیبهرهواستفادهخدمت

فرهنگیعنیشد؛میگرفتهنظردرآنمتضادزمانیکهاستچیزیبهشدنشبیهمشتاقداریسرمایه هیچرابطهایندر.

نداردوجودهادانشگاهجهانیِافولِازترواضحمثالی میانِدردوقلوهایبرجوکمونیسمفروریختنِکناردرمسئلهاین.

مراکزیعنوانبههادانشگاهقرنیِچندسنّتِ.استتماشاییترکمماهیتاًهرچندگیرد؛میقرارمایزمانهمهمبسیاررخدادهای
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تسلطِتحتوداریسرمایهشبهمراکزیبههاآنتبدیلِخاطربهاینواسترفتنازبینحالدراکنونسازنده،انتقاداتبرای

استهنرنشناسعمیقاًمدیریتیِایدئولوژیِنوعی اکنونبودند،انتقادیتأمالتیصحنهزمانیکهدانشگاهیهایسازمان.

دستاندراکثراًامروزههادانشگاه.اندتجاریمراکزِبهشدنتبدیلحالدرفودفستوبندیشرطمراکزمانندروزافزونیطوربه

اینباامروزآکادمیکجدیدِفکریِپرولتاریای.داردمالییجنبهچیزهرازبیششانبرایهاارزشکههستندهاییتکنوکرات

کهدرحالیکند؛میتقویترااقتصادحدچهتاکپرنیکیاافالطونیدربارهشانهایسخنرانیکهشوندمیسنجیده

دهندمیشکلرالمپنکردگانتحصیلازنوعیبیکار،التحصیالنفارغ شهریهساالنهبایدحاضردرحالکهدانشجویانی.

.شانفکریهایجرقهباالبتهبپردازند،شهریههاآنمانندِبایدنیزشاناستادانکهیافتدرخواهندزودیبهشکبدونِبپردازند،

کهاستکردهصادرحکمیجدیدساختمانِبهاشعلمیهیئتاعضایانتقالهنگاماخیراًبریتانیاییهایدانشگاهازیکی

محیطیماهایدانشگاهمغزِبیرؤسایِرؤیای.دهدمیکاهشراکوچکشانبسیاردفترهایدرکتابداشتنِنگاهامکانِشدتبه

درخشانِوبایرزمینِباکهدانندمیریختههمبهوشلختهچیزهاییراکاغذوکتابزیرااست؛کاغذوکتاببدون

نیزدانشجویانجاکهازآن.استناسازگاردارند،وجودامنیتینیروهایوهابوروکراتها،ماشینفقطآندرکهدارینوسرمایه

زحمتیاسبابِموجوداتچنینآندرکهباشدجاییدانشگاهیمحوطهکهاستاینایدئالاند،شلختهوریختههمبهچیزهایی

.ماستدیدرسِدراکنونکهاستچیزیانسانیعلوممرگِ.نباشنددیدرسدرنیز

بهایماندرنهایتْبایدکهبودچیزی۲۰۰۸سالمالیفروپاشیِ

ازیکی.کردمیاعتباربیرافرهنگیسبکِنوعیبهداریسرمایهبازگشتِ

ازهاآنوغریب،عجیبایلحظهدرکهاستایناغتشاشیچنیننتایج

حجابِشد،میگرفتهنظردرتاریخینظامنوعیکهزندگیفرمِآن

نظام،ایندرونیِهایمکانیزمکردننمایانباآنان.برداشتندارآشنایی

متمایزونمایانماهیتشبگیرد،شکلزندگیسبکِاینتادادنداجازه

نظردرجدیدتاریخیلحاظبهتمدنیراآنتوانمیونیستروزمرهزندگیِنادیدنیِرنگِدیگراینکلمه،دقیقمعنایبه.شود

گرفت ترجیحکنند،مدیریتراسیستماستقرارکهکسانیحتیکهاستهاییبحرانچنینگیروداردر،کهآنجالب.

آزادجهانیاغربیدمکراسیازتعبیرحسنباکهایننهکنند،استفاده«داریسرمایه»یواژهازمرتبهنخستینبرایدهندمی

تنوع،تفاوت،برایشانشوروشوقعلیرغمکهجویندمییپیشفرهنگیچپازهاییبخشبرطریقبدینهاآن.بگویندسخن

و«کشیبهره»هایواژهبهرسدچهکنند،نمیاستفاده«داریسرمایه»یواژهازدیگرکهاستدههچندحاشیهوهویت

.ندارد«۴شمول»یا«تنوع»نظیرواژگانیبادارد،مشکلطبقاتیتضادزبانِباکهطورآننولیبرالداریسرمایه.«انقالب»

 به خشن کهِن صنعتِی جهاِن از ما

 ایچهره با ایداریسرمایه

 ایمرسیده فرهنگی



 
 5 

معنایبهکاریچنینزیرابزنند؛حرفداریسرمایهازدانشگاهاستادانکهنیستعاقالنه

است؛زندگیهایسبکدیگریهمهازاینمونهآنانزندگیسبککهاستاینبهاعتراف

هرمثلوداردخاصمنشائیدیگرهایسبکٔ  همهمثلایزندگیسبکچنینیعنی

مردخواهدزمانیاست،شدهمتولدزمانیکهچیزی درواقعاًداریسرمایهاستممکن.

اماداشته،وجودبشرطبیعتزمانیکهکردانکارتواننمیاماباشد؛بشرطبیعتِ

استنبودهداریسرمایه طرزبهدیگرچیزهرازبیش۲۰۰۸سالبحرانکهچیزیالبته.

وزندگیسبکِیدربارهداغهایبحثباوجودنظاماینکهبوداینداد،نشانآوریخجالت

وانددواندهریشهجاهمهکههاییسازمانغیرمادی،کاروپذیرانعطافهایهویتآمیختگی،

فناوریبهصنعتیکارِازتغییروکارگریطبقهناپدیدشدنِباز،یقههاییشرتتیبامدیرانی

ها،نوآوریاینرغمبه.استکردهتغییرخودبنیاددرکمچقدرخدمات،صنعتواطالعات

خاصافرادوبیکاریازپرجهانیدرهنوزماکهدادنشان۲۰۰۸سالدرسیستمشکست

کنیممیزندگیضعیفعمومیِخدماتوگستردههاینابرابریپردرآمد، جهانایندر.

ترینمبتذلحتیکهتاحدیاست،حاکمیطبقهمنافعگوشِبهحلقهغالمدولتْ

بلکهشمایل،وتصویرنهبود،بحثموردکهچیزی.اندنکردهراآنتصورنیزهامارکسیست

بودمندنظامغارتیوعظیمبرداریکالهنوعی واقعیهایآنارشیستوگانگسترها.

رایباینکهنهکردند؛میمدیریتراهابانکنیزدزدانوپوشیدندمیراهراهوشلوارهایکت

.بکشندنقشهآنهایصندوقکردنِخالی

استتمایزمفهومِبهوابستهسنتیطوربهفرهنگیایده استمرتبهوشأنیمسئلهباالفرهنگ. یادِبهفردجااین.

طبقهاینبرای.استشدهتوصیفمانتوماسوپروستمارسلکارهایدرکهافتدمی۵باالسطحبورژوایِبزرگِهایخانواده

مراتبِسلسله.آوردمیهمراهبهاخالقیوظایفیخودباهمراهکهاستشدههمراهفرهنگیواالیسطحبامادیثروتوقدرت

کند؛حفظرانابرابریکهاستاینپیشرفتهداریسرمایههدفِمقابل،در.استایستادهاجتماعینابرابرییشانهبهشانهمعنوی

بردمیبینازرامراتبسلسلهاینکهدرحالیهمآن استتضاددرآنفرهنگیِفراساختارِباآنمادیِمبنایمعنا،بدین. تا.

بهخودبرتریِاثباتِبهنیازیدارید،میبرقرارراخودتانودیگرانبینمادیهاینابرابریطبیعی،منابعِغارتِباکهزمانی

نداریدهاآن برنظامیوسیاسیتسلطزیراندارد؛اعرابازمحلینه،یادانندمیهاعراقیازبرترراخودهاامریکاییکهاین.

دارداهمیتآنانبرایکهاستخیزنفتمناطق نهاست،آمیختگییمسئلهمسئلهزیادیحدتامتأخر،داریسرمایهدر.

ازحتیاجتماعیطبقاتبینشکافمادی،منظرازکهاستحالیدراین(.تکثروشدنادغامشدن،قاتیهمبا)مراتبسلسله

 فروریختِن کنار در هادانشگاه جهانی افوِل

 رخدادهای میاِن در دوقلو هایبرج و کمونیسم

 هرچند گیرد؛می قرار مای هزمان مهم بسیار

 از یکی. است تماشایی ترکم ماهیتًا

 انتقال هنگام اخیرًا بریتانیایی هایدانشگاه

 جدید ساختماِن به اشعلمیهیئت اعضای

 امکاِن شدتبه که است کرده صادر حکمی

        بسیار دفترهای در کتاب داشتِننگاه

 رؤساِی رؤیای. دهد می کاهش را شانکوچک

 و کتاب بدون محیطی ما هایدانشگاه مغِزبی

 چیزهایی را کاغذ و کتاب زیرا است؛ کاغذ

 بایر زمیِن با که دانندمی ریختههمبه و شلخته

 فقط آن در که دارینوسرمایه درخشاِن و

 وجود امنیتی نیروهای و هابوروکرات ها،ماشین

 اکنون انسانیعلوم مرِگ. است ناسازگار دارند،

 .ماست دیدرِس در کاماًل
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بهاماکنند؛میدقتاولیمسئلهبهفرهنگیمطالعاتنمایندگاناززیادیبسیارتعداد.شودمیتربیشهمویکتوریاییدوران

طبقاتیناپذیریانعطافطوربهتولیدومالکیتقلمرواست،خوشایندهمگانبرایمصرفیحوزهکهدرحالی.نهدومیمسئله

ماندمیباقی راآندرقرارگرفتهیطبقهومالکیتتقسیماتِالقید،معنویلحاظبهوسطحیعامیانه،تاحدیفرهنگِاما.

معنویوفرهنگیهایپایتختباشکوه،محیطِآنباتقابلدر.نداشتوجودپروستومانیدورهدرموضوعاین.پوشاندمی

شوندمیجداهمازکمکم بهآسانیبهشانخالیوخشکروحِسبببهخوارانزمینومدیرانسهام،فروشندگانِها،دالل.

.گیرندمیقرارتوجهموردشانشناختیزیباییعقالنیتخاطربهندرتبهامارسند،می[اقتصادی]نظامیقله

اماگرفت؛نیکفالبهبایدوضوحبهرافرهنگیمراتبسلسلهشکستنِ

تأثیرِنهواستشدنکاالییینتیجهتربیشزیادیحدتامسئلهاین

دموکراتیکباالصالهروحِ مبنایبررامراتبسلسلهشدنْکاالییاین.

نامبههاآنباکهایننهکند،میبندیطبقهحاضرشانحالایهارزش

کندبرخوردبدیلهایاولویت مفهومبهتجاوزیتربیشایندرواقع،.

فرهنگیبرترانگاریتااستکلمهدقیقمعنایبهارزش حالتایندر.

استتردیدموردتمایزگزاریعملِخودِ تنهانهتمایزگزاریاین.

روحباباالترجایگاهاینوجوددهد؛نشانراباالترجایگاهیکوجودامکانِناگزیریطوربهبایدبلکهاست،طردمتضمن

ضمن.هستندگرانخبهدهند،میترجیح۷گالگرلئامبهرا۶هالیدیبیلیکهکسانی.رسدمینظربهتضاددرطلبیمساوات

گذاریارزشازتررایجچیزهیچورزشیهایاستادیوموبارهادرجاکهازآندارند؟قضاوتبرایحقیچههرحالبههاآنکهاین

فلورانسِآشپزیِ.کنندمیبازهاتفاوتبرایراراهتمایزاتْ.استگرایانهنخبهژستِنوعیخودبندیطبقهازنفرتایننیست،

چیزیحقیرکردنغیرعادالنهطوربههاآنبینشدنقائلتفاوت.استمتمایزفقطنیست؛ایتالیافلورانسِازبدتریابهترآریزونا

استدیگریساختنِمطلقحالدرعینو دارد،فرانسیسپاپازتریکمتواضعترامپدونالدکهاینیدربارهکردنقضاوت.

ارزشزیرپاگذاشتنِبهمنجردرنتیجهودهیمسوق۸بیرونیتاریکییورطهبهجانببهحقصورتیبهراترامپشودمیموجب

داردانگیزینفرتیخودبرتربینانهمنظرچهباشم؟داشتهقدرتیچنینکههستمکسیچهمنوشودمی۹«شمول»مطلقِ

 .دهدترجیحمایکروویودرآنپختنِبرراهمستریکبهدادنغذادهدحقخودبهکسیاگر

درروحبیتفاوتیبینوعیبرمبتنیشدن،قائلتفاوتوحذفبندی،طبقهازدلسوزانهامتناعِیعنیکاالها،ساختگیِگراییِتوده

استکسیهرمطلقاًبرابر نقصیبیطرزِبهخودالطافِدرواستتوجهبیجنسیتونژادطبقه،بهزیادیحدتاکاالاین.

باشدداشتهنقدپولخریدکردنبرایکهدهدمیقرارهرکسیاختیاردرراخودشاست؛طرفبی برتریِیزمینهپسدر.

 مرکزیت نشانٔه فرهنگ صنعت

 است گواهی بلکه نیست؛ فرهنگ

 طلبانٔهتوسعه هایطلبیجاه بر

 داریسرمایه نظاِم
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داردرافرصتاینخودتاریخدرباراولینبرایاکنونبشرنوعاگر.داردوجودمشابهیتفاوتیبیگرایی،چندفرهنگیتاریخیِ

راآنباشدداشتهدوستکهراکسهرکارِنیرویداری،سرمایهبازارکهاستاینخاطربهزیادیحدتاشود،آمیختهکامالًکه

خردمیآنفرهنگِهایریشهازفارغبفروشد، داردوجودموقتیهایتنشجااینمطمئناً. اقتصاددرهایاینحاضردرحال.

شدنقائلتفاوتدنبالبهکهداردوجودنژادپرستیفرهنگیجریانِامااست؛بازهمگانرویبهقیدوبندیهیچبدونکهاست

ونظامیقدرتِکهشودهضمملت-دولتدرونفرهنگیلحاظبهاستکردهعادتکهایداریسرمایهبازار.استافرادبین

امادهد؛میپیوندهمبهرامختلفنژادیهایگروهخودشحاالاست،کردهحفظقرونطولدرراآناشفرهنگیهمگونیِ

بینازراملیانسجامکهکنندمیتهدیداستشدهپارهشانقالدهگوییواسطهبدینکهنوفاشیستوناسیونالیستنیروهای

.استوابستهملیانسجاماینبهجهانیاقتصادِنظامآنکهحالبرد،خواهند

اندناهماهنگمعنایکبهاقتصادوفرهنگحاضردرحالبنابراین سادهفرهنگبرایشود،جهانیتواندمیاقتصادکهدرحالی.

اماببرد؛لذتمختلفهایملتموسیقیِازیابچرخدچندزبانههایکافهدرتواندمیفردمطمئناً.شودجهانیبتواندکهنیست

داردوجودالمللیبینهایوفاداریازانواعیدرواقع.نداردرااعتقاداتوهاارزشگرفتنریشهبرایالزمعمقمعنابدینفرهنگ

ادموندکهطورآنفرهنگ،امانیست؛سوسیالیستجوامعدرفقطاینوبگذرندجانازحاضرندآنخاطربهزنانومردانکه

یابردفوردشهروندانِکهکنیمتصوراستدشوار.گیردمیمحلیهایوفاداریازرااشپذیریانعطافبود،آگاهآنازنیزبرک

ازاستدوربسیارفراملیداریسرمایه.بیندازندگلولهجلویراخود«بادپایندهاروپایاتحادیه»زنندمیفریادکهدرحالیبروژ

قرارتسلطشتحتکهزمینازایگستردهمناطقدرداردتمایلدرعوضوکندتبدیلجهانشهروندانِبهرامردمکهاین

هایکافهدرجهتِنهاستشوونیسمونژادپرستیجهتدرفراملیداریسرمایهرفتاراین.کندایجادناامنیوفکریکوتهدارند،

.زدخواهددامننژادپرستیوشوونیسمبهزیاداحتمالبهناامنیکهچراوطنی،جهان

کهنداردباوردیگرکسْهیچ.استیافتهکاهشدیگربرخیاهمیتاست،یافتهافزایشفرهنگصوربرخیاهمیتکهدرحالی

بگیردرامتعالقادرجایتواندمیهنر خیلیچنینهماست؛شدهفرسودهفزایندهشکلیبهتمدن،نقدِیمثابهبهفرهنگ.

چونهمراخودشانبایدتمدنبهنقدهاییچنیناین:کهاستکردهخالیراپایشزیرمدرنپستتعصباینازجملهچیزها،

طرفازطورهمینفرهنگ.انتزاعیعلمیدرتخیلیاندازههمانبهنظرگاهیازهمآنکنند؛تصورتخیلیواجتماعیکلیتی

حالدرسرعتبهفرهنگمفهومِیگرایانهآرمانیاانتقادیهایجنبه.استگرفتهقرارفشارتحتنیزهادانشگاهفکریِخیانتِ

فرهنگساحل،فرهنگناشنوایان،فرهنگازوقتیکهطورهماناست،جمعیزندگیِازایشیوهنمایانگرفرهنگاگر.اندزوال

بدانیممالکیراآنبتوانیمزمانهماندرکهبودخواهددشوارصورتایندرکنیم،میصحبتآننظایروکافهفرهنگپلیس،

یروحیههویتیاصطالحبههایسیاست.کردارزیابیرااجتماعیحضوریاسنجیدرازندگیازصوریچنینتوانمیآنباکه
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ندارندتوجهیقابلخودانتقادیِ بودنعامیانهتأییدکردنِدرواقعانگلیسییعامهفرهنگِمثالً،به،پرداختنازاصلیمقصود.

آنکشیدنِپرسشبهنهاست،انگلیسی گریرقاصهشغلِسراغِخودشارزش،بیوکارهایکسبکردنِمسخرهبرایکسهیچ.

.رودنمی[ارزشبیشغلیکعنوانبه]

نژادی،فمینیست،فرهنگمثلدارند؛انتقادموجودوضعبهعمیقاًکهداردوجودسیاسیهاییفرهنگزمان،همیندر

گراییِنخبهروحکهدرحالیاند،بردهارثبهرامخالفتبهشدیدتمایل۱۰«بودنمنتقدِفرهنگی»ازهاآن.آننظایروموسیقایی

.کنندمیردرازندگیازخاصیسبکِبهیابیدستبرایفرهنگانتزاعیِگراییِآرمانطورهمینهاآن.گذارندمیکنارراآن

گیریِکنارهومدرنیتهازسنتنفرتِکنندسعیبیندازند،اجتماعینظمبهکلیوخنثینگاهیصرفاًکهاینجایبهآناناگر

خواهندمتمایزآنگاهبکشند،چالشبهشود،میمنتقل۱۲الرنس.اِیچ.دیبه۱۱شیلرفردریشازکهراسنتزامنشانهاشراف

خاصاجتماعیهویتیکتأییدفقطشانوجودیعلتِودارندحقوقیشخصیتکهایزندهموجوداتازدستآنازشد

است کهدرحالیشوند؛نمیرقاصهداری،سرمایهکردنِسرنگونبرایاند،گمراهشدتبهکهکسانیازتعدادیجزکسهیچ.

دربستگیهمبارانقدسیاسی،هایفرهنگازنوعاین.اندکشیدهآغوشدروهوراکفباراموقعیتاینهافمینیستازبسیاری

.کنندمیترکیبکارگریسنتیِجنبشِبهشبیهچیزی

نیروهاییتوانندمیچندفرهنگیوهویتهایسیاستهرچندباوجوداین

نیستندانقالبیزیادیحدتاباشند،رادیکال جریاناتِاینازبرخی.

برخیکهدرحالیاند؛دادهدستازجهتایندرراخودامیدسیاسی

هاییقدرتباهااینجهتایناز.اندنشدههاجریاناینواردِاساساًدیگر

دارندفرقراندند،کنگوازراهابلژیکیوهندازراهابریتانیاییکه آن.

وتکثرنهبود،طردواخراجشانمسئلهکلمهدقیقمعنایبههاکمپین

اینمانعزیادیحدودِتاهادیدگاهآنهرچندبودند؛داریسرمایهواقعیتِافقِورایدنیاییخیالِدرطورهمینهاآن.فراگیری

جنسیت،زبانِبهسیاستاین.نیستهاییاولویتچنینکشیدنِچالشبهدنبالبهعموماًعوضدرامروزفرهنگیِسیاستِ.بود

تضادمالکیت،دولت،نظیراصطالحاتیکاربردنبهاززیادیحدتاوکندمیصحبتسرکوبوتنوعبودن،ایحاشیههویت،

کندمیاحترازکشیبهرهوایدئولوژیطبقاتی، .استپسااستعمارگراییوضداستعمارگراییبینتمایزاینکلی،طوربه.

خودشانیشیوهبهاماهستند؛فرهنگازگرایانهنخبههایبرداشتمخالفشدتبهمعنایکبهنوعاینازفرهنگیهایسیاست

.بنیادیتغییرِدورنمایازگرفتنفاصلهطورهمینوفرهنگیمسائلبهبخشیدنارزشازحدبیشبا:اندشریکگرایینخبهبا

    یا انتقادی هایجنبه

 فرهنگ مفهوِمیگرایانهآرمان

 اندزوال حال در سرعتبه
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هایپرسشتداومدنبالبهبایدکهنیستجااینآیاگفت؟توانمیچهتروریسمباجنگاصطالحبهیدربارهدرنهایتاما

درمنسوخفرهنگیِنیروهایسورئالِانفجارِراجهانیتجارتِمرکزفروریختنِبایدشایدباشیم؟سیاسییجامعهدرفرهنگی

بدانیممدرنتمدنِقلبِ یافرهنگینهاست،ژئوپولتیکیایمسئلهاوالًرادیکالاسالموغربیداریسرمایهبینتضاداما.

داردوجودزیادیهایبحثمنطقهدر.نداشتمذهبیعقایدبهربطیشمالیایرلنددراخیردرگیریکهطورهمانمذهبی؛

شوندمینامیده«فرهنگیسنتدو»خونسردیباکهچیزیدوبینآمیزمسالمتیمواجههیکبهنیازیدرباره یعنی:

بهشودتبدیلتواندمیکاتولیک،انقیادِوپروتستانتفوقتاریخنابرابری،وعدالتیبیتاریخبنابراین.گرایانملیواتحادگرایان

.شودمیسیاستکردنِجایگزینبرایدردسربیراهیبهتبدیلفرهنگْ.بدیلفرهنگیِهایهویتخطرِبییمسئله

وصلهمبهسیاسیومادیهایجنگآندرکهآوردفراهمرامواردیتواندمیفرهنگانقالبی،گراییِملیموردِمانند

بهراهاآنمدرنیتهکنندمیاحساسکهاستآنانیاعتقادِبنیادگراییرفته،همروی.آوردنمیفراهمراهاآنجوهراماشوند؛می

کهآنانیمانندشوند،میبیمارگونهذهنیِحالتاینباعثکهنیروهاییچنینهم.استکردهتوهینآنانبهورهاخودحال

دورندبهبودنفرهنگیازبسیارخودآوردند،وجودبهراگراییچندفرهنگی ابتدایدرکهایاساسیهایپرسشدرحقیقت،.

جنگ،.اندآنازترمادیوترپاافتادهپیشبسیارهاپرسشاین.نیستندفرهنگیاصالًدارند،قرارانسانبرابردرجدیدیهزاره

امادارند؛راخودفرهنگیِیجنبههااینیهمه:محیطیزیستیفاجعهوبیماریکشی،نسلها،ارتشمخدر،موادگرسنگی،

نیستهاآناصلیِیهستهفرهنگْ اینبهبهادادنازحدبیشبدونِتوانندنمیکنند،میصحبتفرهنگازکههاییآناگر.

 .بمانندساکتاستبهترکنند،کاریمفهوم

 

 :شناختیکتاباطالعات.استکردهمنتشرراآنیِیلدانشگاهانتشاراتکهاستفرهنگکتابازبخشیمقالهاین

 .۲۰۱۶ییل،دانشگاهانتشارات.فرهنگ.تریایگلتون،

Eagleton,Terry. Culture. Yale University Press. 2016 
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 :ها نوشت پی

.استشدهمنتشرویلکامنوبسایتدر The Hubris of Culture عنوانبا۲۰۱۶آوریل۵تاریخدرمطلباین*

[۱] .Mansfield Park آستینجینازرمانی.

[۲]icon  

[۳]spectacle  

[۴]inclusiveness  

[۵]haut-bourgeois .اندتوانستهاماآیند؛نمیحساببهسنتیدارانِزمینواشرافازکهکسانیباال،متوسطِیطبقه

.کنندپیداستدتوجهقابلثروتیبهتجارت،طریقازعموماً

جازسبکدرآمریکاییقدیمییوانندهخ[۶]

بیلتزگروهرهبر[۷]

[۸].Outer darknessاستشدهاشارهمکاناینبهبارسهمتیانجیلدر.استدورالهیرحمتنورازکهمحلی.

[۹]clusivity 

[۱۰]Kulturkritik.اینامروزینکاربرد.رودمیشماربهخاص،وجامعشکلیبهمعینفرهنگیکمنتقدفرهنگی،نتقدم

.گرددمیشاملشود،میفرهنگبهمعطوفکهرانقدگوناگونانواعاصطالح

[۱۱]  Friedrich Schiller  

[۱۲]D. H. Lawrence
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