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کردار مطالعات فرهنگی، در بسیاری جاها درحال 
شود اگر پروژه مطالعات شکوفایی است. اما چه می

ی فرهنگی بمیرد؟ مردن نه به این معنا که دیگر به منزله
نقطه ارجاعی فاقد موضوعیت است، بل به این معنا که 
اغلب فعاالن مطالعات فرهنگی، دیگر در پیوند با این 
پروژه نباشند؟ وضعیت ممکن است تا این اندازه حاد 

اما من از این  -هایی از حیات به چشم بیایدنشانه –نباشد 
گذارانه درباره ]امکان[ احیای پروژه شک الحادی و بدعت

کنم تا بتواند به ما کمک کند لعات فرهنگی آغاز میمطا
مطالعات  –معطوف این مسأله شویم که از این اصطالح 

 1ماند. چه برجای می -فرهنگی

 نیک کولدری 

 

بینم، ضرورت وقتی وضعیت کنونی مطالعات فرهنگی در ایران را می
تر جدیگوید را که کولدری از آن سخن می 2«شک الحادی»بخشی به فعلیت

اول کولدری آغاز کنیم، وضعیت  یکنم. اگر با گزارهاز هر زمانی احساس می
سخن « مرگ پروژه مطالعات فرهنگی»ای است که اگر از ما در ایران هم به گونه

کنیم. بله، اگر حیات نهادی مطالعات فرهنگی به میان آید، هیچ تعجب نمی
شود. هنوز برخی نقاط ه میای دیدها مدنظر باشد، عالیم حیاتیدر دانشگاه
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های مطالعات اند، اما اگر از اغلب آنانی که در دپارتمانارجاعی قابل شناسایی
 یلحظه»بینند بپرسیم که در کنند یا آموزش میفرهنگی در ایران تدریس می

بینند و برای سان میرا چه« مطالعات فرهنگی در ایران یپروژه»، «حاضر
از پاسخ  ،روشی و اجرایی باید به عمل آورند، های نظریتعیین آن چه کوشش

 مانند. درمی

دهم؛ سوادی نسبت نمیبه کم -دالیل استراتژیکالاقل به–من این درماندگی را 
بل اتفاقا مایلم مسیری که خود کولدری طی کرده است را بپیمایم، یعنی به 

آنها به  هایی بپردازم که دانش مطالعات فرهنگی در مواجهه بابررسی بحران
لکنت افتاد و سکوت را بر مشارکت فعاالنه و بازاندیشانه ترجیح داد. من این 

نامم که از اوایل دهه می« بحران مواجهه با معضله نئولیبرالیسم»بحران را 
اعتبار در مطالعات فرهنگی ایران آشکار شد. ناگهان نقد فرهنگی بی 1390

کار رمق و محافظهنئولیبرال، کمشد و هر شکل از نقد، جز نقد اقتصادسیاسی 
ی دانسته شد. در چنین شرایطی، دیگر کمتر کسی به سراغ خوانش بازاندیشانه

. بازتولید وضعیت موجود شده است کاری وکه متهم به محافظه رودمی دانشی
ماند، فارغ از اینکه کسی به دقت وارسی کند آنچه نعِش آن دانش برجای می

کس به زنده است یا نه؟ کاری که در آن لحظه هیچ ،نقش بر زمین شده است
این بود که چه چیزی در مطالعات فرهنگی ایران  ،صرافت انجامش نیافتاد

آنکه نماید؟ در این نوشته، بیکار میوجود دارد که آن را در نگاه اول محافظه
بخواهم مفروضات نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال در ایران را پیشاپیش بپذیرم، 

وگوی انتقادی میان پروژه ای که برای گفتکلی م کوشید خطوطخواه
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مطالعات فرهنگی و پروژه نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال ضروری است، ترسیم 
کنم؛ به نحوی که این دو در مواجهه با یکدیگر در نظر آورده شوند. این 

اما  مطالعات فرهنگی روی داد؛ یای بود که در بریتانیا، خاستگاه اولیهمواجهه
 بازخوانی آن در فضای مطالعات فرهنگی ایران مغفول باقی ماند. 

کند. آندرو کولدری این بحران را در مطالعات فرهنگی بریتانیایی ردیابی می
 1980راس به باور کولدری اولین کسی بود که این بحران را در اواخر دهه 

لیبرالیسم نئو یزد، ذیل معضلهتشخیص داد. بحرانی که راس از آن حرف می
قابل فهم بود، اما در آن زمان، منتقدان سرسخت نئولیبرالیسم هم آن را بحران 

آوردند. بحران چه بود؟ اینکه منطق نئولیبرالی، ذیل نگاه به حساب نمی
پاافتاده ها را به نوعی از عامیانگی و پیشی دانشمحور خود، همهتخصص

انگاشته خواهد « معمولی»هم « کار فکری»د؛ به بیان بهتر، نبودن خواهد رسا
ارزی شد و از همان منطقی پیروی خواهد کرد که کار کارگر. در واقع نوعی هم

شد که برای مثال در بحران وجود داشت. کارگر وارد همان سنخ بحرانی می
، این بحران در درون 1990فعالی در میدان مطالعات فرهنگی. در سراسر دهه 

های بازار آزاد مطالعات فرهنگی نسبت به سیاست خانه شناسایی نشد. فعاالن
ارزساز آن سیاست در درون میدان گیری کردند، اما متوجه تاثیر همموضع

آورد که در آن دهه، دانش مطالعات فرهنگی نشدند. کولدری خود به یاد می
ای در مطالعات همچنان سرسختانه از یک موضع سفت و سخت رشته

اینکه مطالعات فرهنگی به عنوان یک پروژه باید به کرد؛ فرهنگی دفاع می
. در واقع این چیزی جز 3وار، بار مسئولیت را به دوش کشدتنهایی و سیزیف
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های نابرابری و طرد در حالی که اتاق یک توهم نبود؛ مبارزه با سیاست
 فرماندهی مبارزه از درون در حال تسخیر بود! 

ن بحران آزادسازی اقتصادی با مطالعات شدما در ایران، اندکی پیش از مرئی
دانشگاهی جذب کردیم. در -فرهنگی آشنا شدیم و آن را درون سنت نهادی

که مطالعات فرهنگی وارد مناسبات نهادی علوم  1380نیمه نخست دهه 
اجتماعی ایران شد، هنوز مسائلی چون دانشگاه نئولیبرال یا آزادسازی اقتصادی 

گیری شده نبود. در نتیجه، جایاگیری شناختههمراه با غارت، به نحو فر
ای و مطالعات فرهنگی درون نظم نهادی دانش و مجادله بر سر اعتبار حرفه

گیری ای با سایر اصحاب علوم اجتماعی، بخش متعارفی از شکلرشته
آمد. باید اعتراف کنم که بسیاری از مطالعات فرهنگی در ایران به حساب می

ای درون مناسبات نهادی را بیش ای و حرفهرشته یین مجادلهما، آثار و تبعات ا
ای را که مطالعات فرهنگی ایرانی با از حد اولویت بخشیدیم و بحران اساسی

نادیده گرفتیم. برای ما در آن مقطع که مقارنتی با  ،آن در حال رویارویی بود
هشتاد و هشت داشت، انحالل مطالعات فرهنگی دانشگاه عالمه  یلحظه

شدن به خوبی به اجرا درآمد. ای کلیدی بود. برای سالها، مناسک قربانینهنشا
توانست برای قربانیان اعتباری خریداری کند و هم این انحالل گویی هم می

سایر بحرانها و چالشها را در پشت خود پنهان کند. البته تردیدی نیست که این 
الل ندارد، اما سوال ما ای با بانیان انحترین همدلیما کوچک« شک الحادی»

اینجا از جنس دیگری است. فرض کنید انحاللی در کار نبود و مطالعات 
یافت. چه اتفاقی قابل انتظار بود؟ بحرانی فرهنگی در دانشگاه عالمه تداوم می
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ای، زندگی روزمره های جدید سرمایهکه در سطح اقتصاد سیاسی و شکلبندی
پروژه مطالعات »توانست به قلب چگونه می مردم را متاثر از خود ساخته بود،

در ایران تبدیل شود، بدون آنکه نسبت فعاالن مطالعات فرهنگی با « فرهنگی
میدان دانشی که خود هر روز بیش از پیش در همین شکلبندی جدید اقتصاد 

 شد مشخص شود؟ سیاسی و آثار اجتماعی و فرهنگی آن غرق می

انی که از سمت یوسف اباذری و شاگردان امبی یدرست در همین زمان، حمله
به سمت مطالعات « نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال» ینسل سوم او با کلیدواژه

محکمی به گیجگاه فعاالن این حوزه بود. آنها  یفرهنگی آمد، همچون ضربه
که گویی ناگهان با بحرانی روبرو شده بودند که قادر به پاسخگویی به آن در 

تر خزیدند و حق را به نهادی نبودند، در موضعی انفعالی ای ودرون نظم رشته
با منتقدان بود؛ اما پاسخ نابایسته و « ایتا اندازه»منتقدان دادند. ولی حق تنها 

وگوی گفت نابهنگامی از طرف مطالعات فرهنگی ایران داده شد و عمالا 
اینکه ای درنگرفت. پاسخ نابایست و نابهنگامی که دادند چه بود؟ جدی

مطالعات فرهنگی وجود دارد و  یسادگی پذیرفتند خالءیی بنیادین در پروژهبه
مطالعات فرهنگی و از جمله فیگورهایی چون استوارت هال و... به اقتصاد 

ای را اند. ما در آن زمان، بیشتر پروژه مطالعات فرهنگیسیاسی توجهی نداشته
م. برای ما استوارت هال با شناختیپیش آمده بود می 1990که تا اوایل دهه 

که گویی حکم « 4های نظری آنمطالعات فرهنگی و میراث» یخطابه
شد و گویی پس از آن، او دیگر پیرمرد را داشت شناخته می« وداع یخطابه»

پای زمانه پیش آمدن را نداشت. ای بود که توش و توان و حوصله پابهبازنشسته
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گرد آمده بودند  soundingsرادیکال  یدر نتیجه ما نه از گروهی که حول مجله
نظری/روشی با بحران  یکه نوعی مواجهه 5خبر داشتیم و نه از مانیفست کیلبرن

بود. در نتیجه، با اتخاذ موضعی تدافعی و  -بحران نئولیبرال –عصر جدید 
محتاطانه، نقد را معطوف خالءیی بنیادی در برنامه مطالعات فرهنگی کردیم؛ 

پژوهشی نقد نئولیبرالیسم  یسخنی انتقادی با برنامهرای همو امکانی طالیی ب
که توسط اباذری و شاگردانش در میدان علوم اجتماعی طرح شده بود را از 

 دست دادیم. 

مطالعات فرهنگی  یترین امکانی که از دست رفت این بود که پروژهمهم
باذری ی اهای نظری و روشی در برنامهتواند جاهای خالی و ضعفچگونه می

های محتمل در آن را یادآور شود. گراییو شاگردانش را تشخیص دهد و تقلیل
 -1390در نیمه نخست دهه  –پروژه اباذری و شاگردانش  یمهمترین مسأله

این بود که از دینامیسم اقتصاد سیاسی نئولیبرال در ایران سخن بگویند و در 
گذرد، ند آنچه در ایران میای طوالنی با طرفداران بازار آزاد نشان دهمجادله

بخشی از منطق عام سیاستی جهانی است که در ایران به دست اقتصاددانان 
طلب و اعم از اصالح –های مختلف طرفدار بازار آزاد طراحی و توسط دولت

آید. در این دوره، اباذری بیشتر درگیر یک مجادله به اجرا درمی -گرااصول
نژاد بود. در واقع او درگیر یک برنامه موسی غنینظری با اقتصاددانانی چون 

توصیفی  بود، اینکه اقتصادسیاسی نئولیبرال در ایران چگونه و توسط چه 
کند؛ عمل نئولیبرالی اما پیشاپیش به عنوان یک منطق عمِل نیروهایی عمل می

عام مشخص شده بود. اقتصاددانان نئولیبرال ایرانی و مکتب نیاوران، در حکم 
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ای را که در سایر نقاط جهان پیش برده های خودکاری بودند که برنامهنماشی
های این سیاست در بستر ایران راندند، بدون اینکه میانجیشده بود، جلو می

ای که روی کاغذ اقتصادی نئولیبرال از لحظه یمشخص شود. گویی برنامه
 شده است!آید، تضمینمی

توانست در نسبتی ات فرهنگی میمطالع یای است که پروژهاین همان لحظه
با پروژه اباذری وارد صحنه شود و  -تاحدی همدالنه و بیشتر انتقادی -معین

توانست طرح کند این چند سوال مهم از این پروژه بپرسد. سوال اولی که می
سیاست »شدن اقتصاد در ایران را بپذیریم، از بود که اگر سازوکار نئولیبرالی

فرهنگی  یآن به عرصه تعامالت اجتماعی و حیات روزمرهو تسری « نئولیبرال
توانیم سخن بگوییم؟ در چگونه می« نئولیبرال یسوژه»و به طور خالصه 

سکوت و انفعال مطالعات فرهنگی ایرانی، اباذری و شاگردانش در نیمه دوم 
کوشند به این عرصه هم وارد شوند و پاسخ این سواالت را می 1390دهه 

دهد که شان به آنها اجازه نمیگاه، ایستار و منطق نظری و روشیبدهند، اما پای
 یبررسی انتقادی رابطه»چیزی بیش از تکرار مکررات بگویند. در پژوهش 
که زیر نظر اباذری و با « اقتصاد و فرهنگ در سپهرهای مختلف جامعه ایران

همکاری شاگردانش در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام گرفت، 
هایی چون: فرهنگ، این بود که نشان داده شود رابطه نئولیبرالیسم با حوزههدف 

های ها با حوزهدیدن رابطه این سیاستسویههنر، رسانه و... چگونه است؟ یک
تر همکارانش در این های جزئیفرهنگی چه در روایت اباذری و چه در گزارش

این »گوید: یبررسی این گزارش م یپژوهش مشهود است. اباذری در جلسه
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ها اعم از فرهنگ، دانشگاه، هنر، ورزش، آموزش و حوزه یبرنامه به همه
در واقع این یک  6«ها و...  ورود و آنها را تسخیر کرده استپرورش، رسانه

ها ای است که به جان این حوزهسویه است، گویی نئولیبرالیسم خورهرابطه یک
های تسخیرشده، سوژه این حوزهکند و از طریق افتد، آنها را تسخیر میمی

سازد و باعث این نگرش سوژه می»سازد. به تعبیر اباذری: خودش را می
شود تا نسل جدید، وضعیت امروز را طبیعی بینگارد و هیچ یوتوپیایی را می

های فرهنگی از . از این جا به بعد، ما با چیزی جز مسخ حوزه7«متصور نباشد
سوژه نئولیبرالیسم، »ای نئولیبرال روبرو نیستیم: هانگاری سوژهیکسو و متهم

طلب و فردگرا است و باید خود را در یک طلب، منفعتخوشگذران، لذت
رقابت هوشیارانه نجات دهد. این سوژه نیازی به آزادی سیاسی ندارد و اساساا 

آزادی »، «آزادی جنسی»اش نیست و بیشتر دغدغه های سیاسی مسألهآزادی
دارد و همین سوژه است که به خاطر مطالباتش در « ادی خریدآز»و « فردی

سویه میان سیاست نئولیبرال و یک ی. این رابطه8«دهدبرابر سلطنت وا می
های ممکِن سیاست تغییر را حذف ی میانجیاش، همههای قربانی نادانسوژه

 ، مبتنی بر مشارکت جمعی و بازابداع«سیاسِت چنین دانشی»کند. در واقع می
های نئولیبرالیسم، پیشاپیش سیاست نیست، چرا که با منفعل دانستن سوژه

 نیروهای اجتماعی تغییر را به بیرون از صحنه سیاست رانده است.  یهمه

آغازد و پیش های بزنگاهی و پیشامدها میهر سیاست تغییری از واقعیت
حنه توانست وارد صجایی است که مطالعات فرهنگی میرود.  این همانمی

خود در وضعیت بحران را بسازد و از سوی دیگر،  ی«پروژه»شود،  از سویی 
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به  فقدان وجه ایجابی پروژه اباذری توجه دهد. این امر بیش و پیش از هر چیز 
بود. نیک « های نئولیبرالسوژه»نگر همین عمیق و درون ینیازمند مطالعه

نیازمند آنیم تا در پیش از هر چیز، ما »نویسد: کولدری در این رابطه می
کشورهایی که دکترین نئولیبرال عمیقا در فرهنگ سیاسی و فرآیندهای 

 ینوشونده یشان حک شده است، فرصت را برای یک پروژهحکمرانی
های نئولیبرال در دموکراسی 9«صدا»مطالعات فرهنگی در بحران چندساحتی 

بازار در  ای کهی نئولیبرالیسم، نظم سیاسیواسطهغنیمت بشماریم. به
نمای آن قرار دارد، صرفا یا حتی بدوا معطوف و متمرکز بر اقتصاد نیست؛ پیش

های بازار به جملگی نهادها و کنش ارزش یبل شامل گسترش و اشاعه
. در نتیجه، اگر فرض را بر این بگذاریم که منطق نئولیبرال 10«اجتماعی است

ری هم بخواهد یا مسلط شده است، ما همه درون این منطق هستیم، اباذ
ای، از جایگاه نخواهد درون این منطق است. پس چه بهتر که هر پروژه انتقادی

مطالعات فرهنگی تجدیدشونده،  یاستعالیی خود پایین بیاید. یک پروژه
توانست به اباذری و شاگردانش بگوید که آنها هم درون همین منطق جای می

الجرم نیازمند همکاری با دیگران و « صدایی در میان صداهای دیگر»دارند و 
بندی صورت یدر واقع نحوه«. سروشی بر بلندای دیگر صداها»هستند و نه 

های معینی در هایی است که با سیاستمندیبحران خود ناشی از موقعیت
پیوند هستند. مطالعات فرهنگی ایران نتوانست از این منظر با پروژه اباذری 

 مند باقی مانده بود.اندازه زیادی ناموقعیتسخن بگوید چرا که خود هم تا 
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توان به ترسیم خطوط دانم فرصتی باقی مانده است یا نه؛ اما الاقل مینمی
عمده یک پروژه مطالعات فرهنگی احیاءشونده پرداخت. مسأله اصلی این 

گیری از تعبیری که کولدری از ریموند ویلیامز و اتین بالیبار به با وام –پروژه 
، «سیاسِت سیاست»است. منظور از  11«سیاسِت سیاست» -گیردمیعاریه 

بازگشت به بحثی قدیمی است، اینکه مشارکت دموکراتیک، نه ویژگی مردم در 
وران درگیر جوامع باثبات و بدون بحران، که از قضا، باید ویژگی مردمان و دانش

هدِف »نویسد: او می .مستقیم از بالیبار راهگشاتر باشدبحران باشد. شاید نقل 
شرایطی است که  یداشِت مجموعه"سیاسِت سیاست"،  ایجاد، بازایجاد و نگاه

سیاست، به عنوان مشارکتی جمعی در مسایل عمومی ممکن شود یا دستکم 
اباذری و شاگردانش از این منظر  ی. اگر به پروژه12«طور مطلق ناممکن نشودبه

را جعل کنیم، به روشنی « اباذری یسیاسِت پروژه»نگاه کنیم و تعبیری چون 
ندارد، چرا « سیاسِت سیاست»آشکار است که سیاست چنین دانشی، نسبتی با 

کنش مشارکتی و جمعی فراگیر  یکه راهی برای محقق شدن سیاست به منزله
گشاید. محقق شدن چنین کنشی در درون حیات روزمره و کردارهای نمی

وجو شود. همان سوژه نئولیبرالی که اباذری از او ناامید معمولی باید جست
حال، اوست که در عینگوید، هماست و با لحنی نامطبوع دربارهاش سخن می

 سوژه تغییر هم هست. 

را در « سیاست»توانست اهمیت هنگی در حال بازسازی، مییک مطالعات فر
ش بگوید که از قضا ای دوباره یادآور شود و به اباذری و شاگردانچنین لحظه

گذشته هم نه فقط خود  یمتفکران انتقادی در دو دههی دلنگرانی عمده
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های دموکراسی»ای نئولیبرال، بل تاثیر ویرانگر آنها بر سازوکارهای سرمایه
بوده است؛ « های مبتنی بر نمایندگیدموکراسی»یا به اصطالح « رمستقیمغی

از تمامی نهادهای مبتنی بر دموکراسی  اینکه در طی این روند، عمیقاا 
، «سیاسِت سیاست»شده است و در نتیجه، رهیافت زداییغیرمستقیم سیاست

و  13«ی سیاست معمولیکشف دوباره»سیاست از طریق  یراهی جز اعاده
کشف دوباره سیاست »وقتی این راه به 14ندارد. «نش سیاسی روزمرهک»

تواند دوباره شود، در آنجاست که مطالعات فرهنگی میختم می« معمولی
تر ای از قضا در ایران شدنیخود را مستقر کند. چنین پروژه یسربرآورد و پروژه

ز آخرین در یکی ا –شی که استوارت هال و همکارش آلن ا   است. در غرب آنچه
نامند، نیرومند است، می15 «نئولیبرالیسم مبتنی بر فهم عامه» -مقاالت هال

سازی و جانشانی مبتنی بر رضایت یک ایده یا رویکرد یعنی سیاست هژمونیک
روابط را کاالیی و ارزش  یدر باور مردم؛ چنانکه در باور مردم جا بیافتد که همه

شی در کار که به تعبیر هال و ا   ایآن مولفهدر پول ببینند. اما  را تماماا 
سازی نئولیبرالیسم در فهم عامه است، اینها نیست. شما اگر بروید و هژمونیک

شدن روابط و زندگی اجتماعی به کسی نئولیبرالیسم را با برچسب کاالیی
نه تنها رضایتی را برنخواهید انگیخت، بل با  بفروشید، احتماالا 

گاه ممکن رانده  یبارترین شیوهفضاحت خواهید شد. آنچه به صورت ناخودآ
سازی شخصی»و  16«بخشی به افرادفردیت»آورد وجود میرضایت و لذتی به

های سیاست 18.حل آنها از طریق رقابت استو راه 17«مسائل عمومی
اند، پذیریهای رخنههژمونیک در کاراترین وضعیت خود هم همواره سیاست
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سیاست »یعنی « یسم مبتنی بر فهم عامهنئولیبرال» چه رسد در ایران که اصوالا 
کند، چرا که در قبال این سازوکار و کار نمی« سازی نئولیبرالیسمهژمونیک

ای، چیزی که بتواند رضایتی فراهم آورد به مردم عادی بندی سرمایهشکل
وینفری را با رامبد جوان مقایسه کنیم!  ِی فروشد؛ مگر اینکه بخواهیم اپرانمی

به جایی « نئولیبرال یسوژه» یت که بحث اباذری دربارهبه همین دلیل اس
دار بودن سیاست هژمونیکی رسد، چرا که نه فقط قایل به خلل و فرجنمی

داند که هرچه در برابرش نئولیبرال را منفعل می یچنان سوژه نیست، بل اصوالا 
آنچه  پذیرد؛ در حالی که اتفاقاا هیچ ابهام و تردیدی میبگذاری با رضایت و بی

اقتصادی ی برنامه»شود، واگرایی روزافزون ر ایران روز به روز آشکارتر مید
 یاز یکدیگر است. در نتیجه« مبتنی بر فهم عامه نئولیبرالیسم»و « نئولیبرال

نئولیبرال، در ایران واژگونه  یی سوژهاین واگرایی، شعارهای آشنا درباره
دن مسائل شعمومی»و « زدایی از افرادفردیت»شوند و به صورت  می

ای که بنا بر روایت شود که ناگهان سوژهآیند، و چنین میدرمی« شخصی
جویی اباذری تا دیروز تا گردن در در نئولیبرالیسم فرو رفته بود و در پی لذت

ایستد. در این فردی بود، در بزنگاهی پیشامدی، در متن سیاست رادیکال می
ترین نقد خود را به جدیتوانست لحظه مطالعات فرهنگی تجدیدشونده می

سیاست »اباذری و شاگردانش وارد کند و به آنها بگوید چگونه از  یایده
مشی گویید، وقتی که چنین سیاستی فاقد خطدر ایران سخن می« نئولیبرال

کرده و به اسم فرصت به  ای است که بتواند بحران را نامرئیسازیهژمونیک
 –مفروضات اباذری و شاگردانش را بپذیریم  ،مردم بفروشد؟ اگر به تسامح
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باشیم و نیز  1390های نئولیبرالی دولت در ایران دهه یعنی هم قائل به سیاست
منفعل و تابع دانستن  -حدی از کارآیی هژمونیکی این سیاست را قبول کنیم

نئولیبرالیسم مبتنی بر فهم »اره بر سر ای که همومردم عادی، تعارض عینی
کند. این همان جایی بود که پس از آبان نود و وجود دارد را نادیدنی می« عامه

آورد. در واقع ادغام نگاهی اباذری روی به سکوت می یهشت، پروژه
نقد اقتصادسیاسی نئولیبرال، این پروژه  یگرایانه در سطح فرهنگی با پروژهنخبه

نئولیبرال در ذات  یکند؛ چرا که اگر سوژهست مردمی ناکارا میرا به لحاظ سیا
توان فرهنگ دانسته شود، برای تغییر وضعیت دیگر نمیمانده و بیخود عقب

ی از نیروهای فرهنگی به هیچ نیروی به واقع مردمی متوسل شد و تنها مجموعه
کننده و های تحمیقمانند که شاید مخاطب برنامهگرا باقی مینخبه

ساز پروژه نئولیبرالیسم نباشند، اما مخاطب بالقوه و بالفعل هیچ یکدست
 سیاسی پیشرو و انضمامی هم نیستند.  یبرنامه

تواند از همین نقطه آغاز شود؛ از بازسازی مطالعات فرهنگی می یپروژه 
یا هر پروژه  -« نئولیبرالیسم مبتنی بر فهم عامه»جایی که مشخص شود 

ه درزها و تناقضاتی دارد و مردمان معمولی چگونه از چ -هژمونیکی دیگری
پیوندند. آنچنان که استوارت هال خالل این درزها و تناقضات، به یکدیگر می

طلبانه بدانند، اما این نه نویسد، ممکن است برخی این را سیاستی فرصتمی
در دل وضعیت بحرانی است و در نتیجه « آموزشی دائمی»طلبی، که فرصت

اباذری رغبتی  ینیاز دارد. در شرایطی که پروژه 19«دهندگان عمومیموزشآ»به 
ندارد، یک « آموزش دائمی»به گرفتن دست افراد در این مسیر طوالنی و 
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تواند این همراهی را انجام دهد. باید مطالعات فرهنگی احیاشونده می یپروژه
و نه از « نگیامر فره»فعاالن مطالعات فرهنگی را دعوت کرد که نه از  یهمه

های دائما بنویسند، یعنی شیوه« سیاست سیاست»، بل از «اقتصاد سیاسی»
 های هژمونیکی. ی بحرانی فهم و عمل در نزد عامه در میانهتجدیدشونده
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