ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﯾﻨﺪه
وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ در »ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮک ،ﮐﻮﻟﺮﯾﺞ ،ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻟﯽوس ،ﺟﺎن اﺳﺘﻮارت ﻣﯿﻞ ،ﻣﺘﯿﻮ آرﻧﻮﻟﺪ،
دﯾﮑﻨﺰ ،ﺗﯽ.اس.اﻟﯿﻮت و دی.اچ ﻻرﻧﺲ ﺳﻨﺘﯽ از ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ را
ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از رﺷﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد» .ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯽ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻃﺮﯾﻖ رﺑﻂ دادن ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺗﺤﻮل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ »ﺷﯿﻮه
ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻋﺎدی« ﻣﯽﭘﺮدازد .اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ رﯾﻤﻮﻧﺪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،ﭘﺲ از ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎ
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﮐﺘﺎب ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻣﻌﺼﻮمﺑﯿﮕﯽ و ﻧﺴﺘﺮن ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ آﯾﻨﺪه
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻣﻌﺼﻮمﺑﯿﮕﯽ و ﻧﺴﺘﺮن ﻣﻮﺳﻮی

اﺧﺒﺎر روز
ﻋﻠﯽ ﺳﺎﻟﻢ :رﯾﻤﻮﻧﺪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ) ،(۱۹۲۱-۱۹۸۸ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﻨﺘﻘﺪ
ادﺑـﯽ ،رﻣـﺎنﻧﻮﯾﺲ ،ﻓﻌـﺎل ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴـﺖ ،و داﻧﺸﮕـﺎﻫﯽ ﻧـﺎمآور
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ .اﻧﺪﯾﺸﻪ او ﺑﻨﯿﺎن رﺷﺘﻪ »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« اﺳﺖ و آﺛﺎرش
درﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻫﻨﺮ ،ادﺑﯿﺎت ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮدهای و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .او در ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺧﻮد» ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﮐﻪ از ﻣﺘﻦﻫﺎی
ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار ﭼﭗ ﻧﻮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﺪه ﻓﺮﻫﻨﮓ را در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
از دﻫﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﻂ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﺪه
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ،در دو ﺻﻮرت ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر و رادﯾﮑﺎل ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﻪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ارزشﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺷﻮد .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒﺧﻮان ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮد وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
»دادﮔﺎه اﺳﺘﯿﻨﺎف ﺑﺸﺮی« ﺷﺪ.
وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ در »ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮک ،ﮐﻮﻟﺮﯾﺞ ،ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻟﯽوس ،ﺟﺎن اﺳﺘﻮارت ﻣﯿﻞ ،ﻣﺘﯿﻮ آرﻧﻮﻟﺪ،
دﯾﮑﻨﺰ ،ﺗﯽ.اس.اﻟﯿﻮت و دی.اچ ﻻرﻧﺲ ﺳﻨﺘﯽ از ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ را
ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از رﺷﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد» .ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯽ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻃﺮﯾﻖ رﺑﻂ دادن ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺗﺤﻮل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ »ﺷﯿﻮه
ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻋﺎدی« ﻣﯽﭘﺮدازد .اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ رﯾﻤﻮﻧﺪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،ﭘﺲ از ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎ
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﮐﺘﺎب ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻣﻌﺼﻮمﺑﯿﮕﯽ و ﻧﺴﺘﺮن ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ.
———————————————–

اﻧﮕﯿﺰه ﺷﻤﺎ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب »ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﭼﻪ ﺑﻮد و ﺗﻔﮑﺮ رﯾﻤﻮﻧﺪ
وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺑﺮای وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﭼﻪ دارد؟
ﻣﻮﺳﻮی :ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﻫﻢ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﻣﻨﻈﻮرم از اﻧﮕﯿﺰه ﺷﺨﺼﯽ اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﯾﮏ ﮐﺘﺎب
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﯾﮑﯽ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی
ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه .اﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﮕﺬارﯾﻢ
وﺳﻂ .ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎن زد ﺧﺮوارﻫﺎ ﮐﺘﺎب از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ

ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ و روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .ﭼﻮن ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻼﯾﻖ
ﻣﺸﺘﺮک ،ﻋﻼﯾﻖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﻫﻢ دارﯾﻢ و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺮک اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
دو روی آن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻋﻼﯾﻘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ
دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن از ﻋﻼﯾﻖ
ﻣﺸﺘﺮکﻣﺎن ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭼﺮا رﯾﻤﻮﻧﺪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ؟ اﯾﻦ ﺧﻮدش ﻗﺼﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ
دارد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ .رﯾﻤﻮﻧﺪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﮐﺎر و وﺻﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ
از اﯾﻦ راه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی از او ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﯿﻢ .ﮐﺘﺎب اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ،اﺑﺘﺪا
»ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺘﺎب »ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ«ی وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﻢاﮐﻨﻮن در دﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ دارﯾﻢ .ﭼﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ ﮐﻪ در »ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ« ﺟﻠﻮ
رﻓﺘﯿﻢ دﯾﺪﯾﻢ از آن ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪاش ﮐﻪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ،
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ در ﺧﻮد »ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ«
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﮐﺘﺎب »ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ«» ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﻗﺮار دارد.
ﻣﻌﺼﻮمﺑﯿﮕﯽ :در ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻫﻤﻮاره دو دﻏﺪﻏﻪ و ﻓﮑﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﻢ
ﺑﻮده .ﯾﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﻌﺎل و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮاﺗﯿﮏ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ آن
ﻧﺪارم ،و دﯾﮕﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ .ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺧﯿﻠﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﭼﭗ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻪ آن اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻦ از اﺑﺘﺪا
اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ِ
زﻧﺪﮔﯽام وﺟﻮد ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺎﺋﺐ و
ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺟﺎﺧﺎﻟﯽ دﻫﻢ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻧﻤﯽﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﻌﺎل
ﺑﭙﺮدازم ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﭙﺮدازم ،وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﻣﻐﻔﻮل ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻨﻬﺎ اﺳﺎﺳﺎ دو
ﺑﺨﺶ از ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺮه واﺣﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺷﺨﺼﯽام ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﺴﺘﺮن ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﻣﺎ در ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺷﺘﺮاک ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ اﻣﺎ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﻫﻢ دارﯾﻢ .ﻣﺜﻼ دﻏﺪﻏﻪ
ﻧﺴﺘﺮن دﺳﺖﮐﻢ در  ۳۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورم
ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺎن ﺑﻮده ،اﻟﺒﺘﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﭘﺮدازد.
دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﻌﻄﻮف ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﻌﻄﻮف
ﺑﻮده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮏ وﺟﻪ اﺷﺘﺮاک ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﻧﺴﺘﺮن ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮکﻣﺎن ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا اﻓﺰون ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت ﺑﻮده .ﮐﺘﺎب اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد
در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻪ ﺟﺰو اﺷﺘﺮاﮐﺎت ذﻫﻨﯽ و ﻓﮑﺮی ﻣﺎﺳﺖ» .ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ

اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر
ﮐﻪ ﻧﺴﺘﺮن ﮔﻔﺖ ﻗﺒﻠﺶ ﺳﺮاغ »ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ« رﻓﺘﯿﻢ .وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎب
»ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ« را ﺑﻪ ﻧﺎﺷﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺎﺷﺮ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ از
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب آوردهای ﻗﺪری در ﺑﻮﺗﻪ اﺟﻤﺎل اﻓﺘﺎده .آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را در واژهﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﯽ؟ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ وﻗﺘﯽ
ﺳﺮاغ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ واژﮔﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻻزم اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﻧﺎﺷﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ اﺟﺎزه دﻫﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد و ﻣﻦ ﺑﻌﺪا در
ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﻬﺎ را
ﻣﯽآورم .وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎب »ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ« را ﺑﻪ ﻧﺎﺷﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻃﯽ
ﺳﺎﻟﯿﺎن و وﯾﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻗﻼم دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد آﻧﻬﺎ
را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﻫﻢ اﮔﺮ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ زﻧﺪه ﺑﻮد ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪی
ﻣﺜﻞ ﻓﻀﺎ– ﻣﮑﺎن ،ﻗﻮمﻫﺎ و… را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﺮد.
اﯾﺪه اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﮐﻤﯽ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﻪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻮرژوا ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮان؟ ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ
او زﯾﺮآب دوﺷﺎﺧﮕﯽ ﻧﺨﺒﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ »ﻫﻨﺮ واﻻ« و »ﻫﻨﺮ ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ« را
ﻣﯽزﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
ﻣﻌﺼﻮمﺑﯿﮕﯽ :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫﻢ آوردهاﯾﻢ اﮔﺮ »ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ«
ﯾﮏ اﺻﻞ ﺳﺎﻣﺎنﺑﺨﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﻗﺪﯾﻢ ،ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت و ﻫﻨﺮی ﺑﻮده ﮐﻪ از ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻪ
ارث رﺳﯿﺪه ﺑﻮده و دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ
ﻇﻬﻮر اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﺗﻤﺪن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﯿﺮﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ) (spiritualدارﯾﻢ و ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎدی ﮐﻪ
اﺳﻤﺶ ﺗﻤﺪن ) (civilizationsاﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﻮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ادﺑﯿﺎت و ﻫﻨﺮ ﺧﺎص ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﻞ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ در دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﻞ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ در آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آرﻧﻮﻟﺪ ،ﮐﺎرﻻﯾﻞ،
راﺳﮑﯿﻦ و… ﺳﯿﺮی را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﺳﯿﺮی ﮐﻪ وﯾﻠﯿﺎم ﻣﻮرﯾﺲ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺑﻮرژوازی -وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺴﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از اوﻗﺎت در ﺗﺼﻮر
ﻣﯽآﯾﺪ -ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ

وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺧﻮدش ﻣﻨﺸﺄ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮی دارد ،ﭘﺪرش ﮐﺎرﮔﺮ راهآﻫﻦ در وﻟﺰ
ﺑﻮده و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ آن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺑﻮده ،ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و او ﺑﺎ ﺑﻮرﺳﯿﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻮرﯾﺲ و ﻫﻢ
در ﻣﻮرد وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻣﺼﺪاق دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ داﯾﮑﺎﺗﻮﻣﯽ ﯾﺎ دوﺷﺎﺧﮕﯽ
در ﺗﻔﮑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ وﺟﻮد دارد .ﺳﯿﺮی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺳﯿﺮی اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺣﻮزه
دﯾﮕﺮ .ﺣﻮزه اول ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ و ﺣﻮزه دوم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮای ﺗﻮده ﻫﺮ ﭼﻪ وﺳﯿﻊﺗﺮی از ﻣﺮدم ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏﺗﺮ
ﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ .ﻣﺜﻼ ﻟﯽوس ،ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺰرگ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻗﻠﯿﺖ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ واﻻ
) (high cultureﯾﺎ ﻫﻨﺮ واﻻ ) .(high artاﻣﺎ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ
را ﺑﺮای ﮐﻞ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﺒﻘﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ در آن وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ درواﻗﻊ
ﺳﯿﺮی اﺳﺖ از ﻓﺮﻫﻨﮓ واﻻ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﺨﺶﮐﺮدن و ﭘﺮاﮐﻨﺪن ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺑﯿﻦ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻠﻄﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﺗﺮی اﯾﮕﻠﺘﻮن اﯾﻦ
ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺜﻼ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﭘﻮپ ﭼﻮن در ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ادﺑﯿﺎت واﻻ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﺟﺰو اﺣﺰاب ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻟﺰاک ﭼﻮن ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ آﺛﺎرش را ﺧﻮاﻧﺪ .ﻓﺮﻫﻨﮓ را
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺎ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ
را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی اﻋﺘﻘﺎد دارد .ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺎرﮐﺲ
ﺑﺎﻟﺰاک را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ در آﺛﺎرش ﻇﻬﻮر ﯾﮏ
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﺮﻗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی ﺑﺎﺷﺪ -اﻟﺒﺘﻪ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮدش -اﻋﻼم و
ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ واﻻ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎص اﻃﻼق
ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ،ﻣﯿﻠﺘﻮن و آﺳﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎص ﻣﺨﺘﺺ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ از ﻓﺮﻫﻨﮓ واﻻ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻮام و ﺗﻮده
ﻣﺮدم ،رﺷﺘﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ .وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاران اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
رﺷﺘﻪ در دﻧﯿﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽزﺑﺎن اﺳﺖ .او اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﮐﺎری را در آﺛﺎر
ﺑﻌﺪیاش از ﻗﺒﯿﻞ »ارﺗﺒﺎﻃﺎت«» ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن«» ،روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮ« و »روﺳﺘﺎی
ﻣﺮزی« ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﭼﻨﺪ واژه و ﭘﺪﯾﺪه ﻫﻢزﻣﺎن آﻏﺎز
ﻣﯽﮐﻨﺪ .واژهﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در روش او دارد؟

ﻣﻌﺼﻮمﺑﯿﮕﯽ :وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ را ﻧﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺠﺮد و ﺟﺪااﻓﺘﺎده ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎرﯾﺨﯽ -دﺳﺖﮐﻢ در دو ﻗﺮن اﺧﯿﺮ -و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻧﺴﺒﯽدﯾﺪن آﻧﻬﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻫﯿﭻ واژهای ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺮد ﮔﻔﺖ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را دارد .واژهﻫﺎ در ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎ ﺳﯿﺮی را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽﺷﺎن دور ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺳﻨﺪ
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﻮد .ﮐﺎری
ﮐﻪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ واژه را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺗـﺎرﯾﺨﯽاش را ﺑـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧـﺪ ﮐـﻪ اوﻟﯿﻦﺑـﺎر اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـﺪه.
رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﮏ
واژه را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل واژه ﭼﻪ ﺑﻮده .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻫﺨﺪا را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ
اﻧﻮاع ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ را ﻣﯽآورد وﻟﯽ اوﻻ ﻧﻪ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ -ﮐﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻦ واژهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ -و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺳﯿﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽاش را ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از واژه را در ﺷﻌﺮ ﻓﺮدوﺳﯽ
ﯾﺎ ﻋﻨﺼﺮی ﯾﺎ ﻋﺴﺠﺪی ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ رﯾﺸﻪ آن را
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .در ﻣﻮرد وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ اﺳﺎس ﻓﻘﻂ واژه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ.
وﻗﺘـﯽ او ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ زﯾﺮﺑﻨـﺎ ﯾـﺎ روﺑﻨـﺎ ﯾـﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨـﺪﮔﯽ ،ﻣﻨﻈـﻮرش
ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻄﻮر ﮔﺮد زﻣﺎن آﻣﺪه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ.
درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﭘﯿﺎز ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻐﺰ دارد و ﻻﯾﻪﻻﯾﻪ ﺑﺮ آن اﻓﺰوده ﺷﺪه
و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻤﺎ رﯾﺸﻪ و ﻣﻐﺰ آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﺲزدن آن
ﻻﯾﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ واژه از آن
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ﻣﻮﺳﻮی:

دو

ﺗﺎ

ﻣﺜﺎل

ﻣﯽزﻧﻢ؛

اوﻟﯽ

ﮐﻠﻤﻪ

ﻓﺮﻫﻨﮓ

)(culture

اﺳﺖ.

وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﭼﻪ اﺟﺰاﯾﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود )در
ﮐﺘﺎب »ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ« ﺑﯿﺸﺘﺮ( ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺒﻨﺪد .رﯾﺸﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﻋﺼﺎر و دورهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮورش و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪه .اﺳﺘﻨﺒﺎط او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮓ آﯾﻨﺪه و در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ .او ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺶ را ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻓﺼﻞﻫﺎی آﺧﺮ ﮐﺘﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮک را ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ از ﮐﻠﻤﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺘﺸﮑـﻞ از ﭘﻨـﺞ ﺣـﺮفِ ف ،ر ،ه ،ن ،گ ﻣﻌﻨـﺎی »ﻣﺮاﻗﺒـﻪ« را درﯾـﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽزﺑﺎن اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻮد دارد و ﺣﺘﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﺎورزی ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم و واژه وﺟﻮد دارد.
وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در زﺑﺎن و
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ واژه ﻃﯽ زﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﮔﺬر ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﻠﻬﻢ از آن
را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎورد و در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮک
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ درون ﮐﻠﻤﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ )(culture
وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﮑﺮی رﯾﻤﻮﻧﺪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ اﺳﺖ در ﺑﺎب
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﺟﺰای ﯾﮏ واژه و ﻧﯿﺰ روﻧﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﭘﺎرهای ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎ را در ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﺎن دﻗﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ از ﯾﮏ ﮔﺬﺷﺘﻪای ﺑﻪ ﯾﮏ آﯾﻨﺪهای ﮔﺬر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل دوم را از ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﺑﺤﺚاش ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﻣﺜﻼ
ﻣﻔﻬﻮم »دوﻟﺖ-ﻣﻠﺖ« ) (nation-stateرا در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺒﺎرتﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
»ﻣﻠﺖﺳــﺎزی« ) .(nation buildingاﮔــﺮ واژه دوﻟــﺖ را در ﻟﻐﺖﻧــﺎﻣﻪ
دﻫﺨﺪا ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪای اﺳﺖ ،ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﻢ در
ﻣﯽﯾـﺎﺑﯿﻢ دﻫﺨـﺪا ﻗـﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫـﺎ را آورده اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﻧﻘـﻞ از
دﻫﺪ و در
ﻧﺎﻇﻢاﻻﻃﺒﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ
اداﻣﻪ ،در ﺳﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد آن را در دورهﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .ﺳﭙﺲ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی دوﻟﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺨﺖ ،ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .دﻫﺨﺪا ﮐﺎرﺑﺮد واژهای ﻣﺎﻧﻨﺪ
دوﻟﺖ را در زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
واژه ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ درﺑﺎره
اﺻﻄﻼح دوﻟﺖ-ﻣﻠﺖ ﻣﯽزﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا ﻫﯿﭻ ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اوﺿﺎع ﺣﺎﮐﻢ در زﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ اﻣﺮوزی ﺑﺨﻮاﻫﺪ روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رﯾﻤﻮﻧﺪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ
را در اﯾﻦﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .ﺧﺐ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺎرﺑﺮد واژه دوﻟﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ و اﺣﯿﺎﻧﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪرن
دوﻟﺖ ﻧﻈﺮش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮن ﭼﻬﺎرﻣﯽ اﯾﻦ واژه ﺟﻠﺐ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎرﻫﺎ دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در آﻏﺎز ،در ﭘﺲ ِ ذﻫﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ واژه ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ از ﺳﻌﺎدت را در ﺧﻮد ﻧﻬﻔﺘﻪ دارد و ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺎن
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﺳﻮم ﺳﻌﺎدت ﺑﺎ ﻟﻔﻆ دوﻟﺖ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺿﺎﻣﻦ و/ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه
ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ( راﺑﻄﻪای ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم از دوﻟﺖ
ﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﻗﺪرﻗﺪرﺗﯽ آن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ
ﻟﻔﻆ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﯿﺪن دمودﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻫﺐ و ﻣﻨﺎﻓﻊ
و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارد ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻌﺎدت را ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ دوﻟﺖ
ﻫﻤﻮاره در ذﻫﻦ ﻣﺎ اﯾﻦﻃﻮر ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﻘﻂ ﻗﺼﺪم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
آوردن ﻧﻤﻮﻧﻪای از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﺑﺮ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺑﺮرﺳﯽ زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺎ از زﺑﺎن ﻃﯽ

ﻧﺴﻞﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم و واژه اوﻻ
ﭼﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﺎ
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت رﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﻃﺒﻌﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .ﮐﺎر وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺻﺮف
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ
ﺷﺪت اﻣﺮوزی اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﯿﺎورد و آن را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ﭼﻮن
در ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدی را از زﺑﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ
را در ﻋﺼﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻋﺼﺮ ﺧﻮدش و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن روﺑﻪروﺳﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﺪ.
در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد ﺑﻪ ﺟﺎی اﺻﻄﻼح »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« از »ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ وﺟﻮد دارد
ﺑﯿﻦ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ
وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺑﻮد؟
ﻣﻮﺳﻮی :اﺗﻔﺎﻗﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻧﺰد ﻣﺎ اﻓﺰود اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻫﻢ رﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺟﺰ رﺷﺘﻪ ،داﻧﺸﮑﺪه و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آن
ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .وﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﻤﺒﻮد
داﺷﺘﻨﺪ و در ﺟﺴﺖوﺟﻮﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ از وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﮐﺎری
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه و ﮐﺴﯽ او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
آﺛﺎر ﻣﻬﻢ او ﻣﺜﻞ »اﻧﻘﻼب ﻃﻮﻻﻧﯽ« ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ اﺻﻼ
ﮐﺴﯽ او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،وﻟﯽ اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻼ در اواﺳﻂ دﻫﻪ ۱۳۸۰
اﺳﻤﺶ در ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ آﻣﺪه ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﭗ ﻧﻮ را
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ او آﺷﻨﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺷﺘﻪای ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد ،در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﺛﺎر اﺻﻠﯽ و دﺳﺖ اوﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ
ﺿﻌﻒ ﺷﺪﯾﺪی وﺟﻮد داﺷﺖ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺧﻸ ﺑﺰرگ ﺑﻮد .در اﯾﺮان ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻣﻨﺎﻗﺸﻪاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ و ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮﺗﺮ از زﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎزه وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﻧﺪ و در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﺶ ﭼﻪ ﻧﻈﺮی دارﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ.
ﻣﻌﺼﻮمﺑﯿﮕﯽ :ﻣﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻣﯽزﻧﻢ .اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺄﺳﯿﺲ رﺷﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﮕﺎه

ﮐﺮد .دﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﺪ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﻣﯽدﻫﺪ و
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻻن اﯾﻨﺠﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﻣﺜﻼ ﭼﺮا
ﻓﻼن ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺎل ۱۳۷۲اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و در  ۱۳۵۲اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد؟ ﯾﺎ
ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﭼﺮا اﮐﺴﭙﺮﺳﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در اواﯾﻞ
ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ؟ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺎدی ﺧﻮدﺷﺎن
ﻣﺘﺼﻞاﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻓﺮﻫﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎص ﻇﻬﻮر ﮐﺮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ روز در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺪ .ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ در دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﻓﺮﻫﻨﮓﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ،اﺳﺘﻮارت ﻫﺎل و دﯾﮕﺮان ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺟﻠﻮه ﭘﯿﺪا
رﯾﻤﻮﻧﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﻀﯿﻪ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﭼﭗ ،از اﺑﺘﺪا ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان روﺑﻨﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﻘﻂ روﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﻠﻮه
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺳﻠﻄﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ و ﺗﻤﺎم .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺎ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﻣﺜﻞ ﮔﺮاﻣﺸﯽ را دارﯾﻢ ﮐﻪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ از
او ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮد ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ .دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ از دﻫﻪ ۱۹۷۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ از اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓزدﮔﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﻮل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد دوﻟﺘﯽ ،ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و اردوی ﮐﺎر در
ﻣﺒﺎرزاﺗﺶ و ﻫﺠﻮمﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮرژوازی ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻫﻤﺎﻧﭽﻪ در ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺗﺠﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽﻫﺎ و
آن ﭘﯿﺸﺮویﻫﺎ و ﻇﻬﻮر ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻘﻮط اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﻇﻬﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓﮔﺮاﯾﯽ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .اﻧﮕﺎر اﯾﻦﺑﺎر ﻗﺮار ﺑﻮد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽاش ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﯾﻨﺪه ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ آﯾﻨﺪه را ﺳﺎﺧﺖ.
اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺘﺮن در ﻣﻮرد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮک روی آن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﻨﺪ .در ﺧﻮد اﯾﺮان ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﻇﻬﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻓﻀﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد .ﯾﺎدﻣﺎن ﻧﺮود ﮐﻪ دﻫﻪ  ۱۳۶۰ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ
اﻓﺘﺎد .اﯾﻦ دﻫﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﻘﻮط آن ﺗﻔﮑﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺶ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼﺣﺎت و واژﮔﺎن ﻣﺎ
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ »ﺗﻀﺎد ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻮﺳﻮی :ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ .رﯾﻤﻮﻧﺪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ دﺳﺖﮐﻢ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻮن
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﯾﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ رو ﺑﯿﺎورﯾﻢ .او ﮐﺎر ﻧﮑﺮدن ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻈﺎم
را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪش اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮش روی
ﻫﻮاﺳـﺖ ،ﺑﻪﺧﺼـﻮص ﮐـﻪ وﻗـﺎﯾﻊ ﺑﻌـﺪ از ﺟﻨـﮓ رخ داده و او ﻗﺼـﺪ دارد
ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ آن ﻧﻈﺎم را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و اﯾﻨﮑﻪ درک ﻣﺸﺘﺮکﻣﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ و ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ.
ﻣﻌﺼﻮمﺑﯿﮕﯽ :ﺑﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺣﺎﺷﯿﻪ زدم و ﻏﺮﺿﻢ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺑﻪ
دﻫﻪ ۱۹۵۰ﺗﻌﻠﻖ دارد.
ﯾﮑﯽ از ﻓﺼﻞﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎ و روﺑﻨﺎ در آﺛﺎر
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﻌﺼﻮمﺑﯿﮕﯽ :واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن دﻫﻪ  ۱۹۳۰ﯾﻌﻨﯽ دﻫﻪ
ﺳﺮخ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﻧﯿﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽزﺑﺎن ﻫﻢ اﯾﻦ درک ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ از زﯾﺮﺑﻨﺎ
و روﺑﻨﺎ وﺟﻮد دارد ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮕﺎر زﯾﺮﺑﻨﺎ ﻻکﭘﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﻮدش
ﻻﮐﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ آن ﻻک ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
درک ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ از راﺑﻄﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎ و روﺑﻨﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺸﻮد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ درک ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ زﯾﺮﺑﻨﺎ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ روﺑﻨﺎ ﻫﻢ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،روﺑﻨﺎ ﺑﺎزﺗﺎب
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮادﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮودﺳﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎ را درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻃﺒﻘﺎت از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر
ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮدی ﻫﻤﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻣﺎرﮐﺲ ﭼﻄﻮر از اﯾﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ) (structuralاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﯿﺮاث ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺗﺎ دﻫﻪﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺨﺘﮏ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﺎن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺨﺘﮏ اﺳﺖ ،ﺑﺨﺘﮑﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان از آن ﺧﻼص ﺷﺪ .ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﭘﺪﯾﺪهای را
ﻧﻤﯽﺷﻮد از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪهاش از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮف را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد دﯾﻦ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه دﯾﻦ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪﻣﺬﻫﺒﯽ از ﻧﻈﺮ او ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ
ﺑﻮد ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ »ذات ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ« ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﯾﺎ ﮐﺎر
او را اداﻣﻪ دﻫﺪ وﻟﯽ از ﻓﻮﺋﺮﺑﺎخ ﮔﺴﺴﺖ ﭼﻮن اﺻﻼ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ آن ﻋﻨﺼﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.
او ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﯾﺪ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد

اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ.
ﻣﻮﺳﻮی :وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮک را از ﺗﻪ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﺪ .او از درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰی ﮐﻪ در
 ۱۹۵۸اﯾﻦ ﺣﺮف را زده ،ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺮح
ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و روﻧﺪ ﻓﮑﺮی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ
ﻣﺮﺑﻮط دﯾﮕﺮی را وارد ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .در ﮐﺘﺎب »ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ« ،او
ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از زﺑﺎن ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ادﺑﯿﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ وﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎ درک ﺑﻬﺘﺮی
از ﺗﻔﮑﺮ او ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .او ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺻﺮف ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ روﺑﻨﺎ و زﯾﺮﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ در ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر ﭼﺎپ  ۱۹۸۳ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ ﺟﺰو ﻣﺘﻦﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﭼﭗ ﻧﻮ در
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﭼﭗ ﻧﻮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻪ
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻓﮑﺮی داﺷﺖ؟
ﻣﻌﺼﻮمﺑﯿﮕﯽ :ﻣﻘﺎرﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﺮگ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﺴﺖ ﺷﻮروی اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده .ﻧﻘﺪ ﮐﻮﺑﻨﺪهای ﮐﻪ در ﮐﻨﮕﺮه ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد دﻧﯿﺎی ذﻫﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺴﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰد .ﭼﭗ ﻧﻮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
از دل ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎی آن ،ﻣﮑﺘﺐ
ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺲﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻣﻮرﺧﺎﻧﯽ اﻣﺜﺎل ای .ﭘﯽ .ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن ،ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ
ﻫﯿﻞ ،وﯾﮑﺘﻮر ﮐﯿﺮﻧﻦ و ﺟﻮرج رودی ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ارﯾﮏ ﻫﺎﺑﺰﺑﺎم ﻫﻢ
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮش در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻠﻪ
ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﭼﭗ ﻧﻮ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﻣﺘﺼﻠﺐ
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦزده اﻧﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ و از ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪﻧــﺪ .آﻧﻬــﺎ ﻣﺠﻼت  ،The Reasonerﺳــﭙﺲ  ،The New Reasonerﺳــﭙﺲ
 ،Universities and Left Reviewو ﻧﻬﺎﯾﺘـــــﺎ  New Left Reviewرا
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در دﻫﻪ  ۱۹۶۰ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪا اﻧﺘﺸﺎرات New
 Left Bookرا ﻫﻢ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ  versoﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داد.
آﻧﻬﺎ ﭘﯿﮑﺮهای از ﮐﺎر را ﺑﯿﺮون دادﻧﺪ ﮐﻪ از آن دﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﺘﺼﻠﺐ
ﺑﯿﺮون ﺑﻮد .آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﭼﭗ ﻧﻮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در دﻫﻪ  ۱۹۶۰ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ
ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﭼﭗ ﻧﻮ ﺑﻪﺧﺼﻮص در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .در اﻧﮕﻠﯿﺲ اﯾﻦ
اﻓﺮاد را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارﻧﺪ زﯾﺮآب اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ را

ﺑﺰﻧﻨﺪ .در ﮐﺎر ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻗﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد و
ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎر اﻣﺜﺎل ﻫﯿﻞ و ﮐﯿﺮﻧﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼبﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﯾﺎ آﺛﺎر ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﺎﺑﺰﺑﺎم ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺟﺰو ﻓﺨﺮ
ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﯽ ﭼﭗ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﭗ ﻧﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪای از
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﺖ ،ﺿﺪﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎ ﭘﺎدﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﯿﭙﯽﻫﺎ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم و… ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻮﮐﻠﯽ ﮐﺎرﻣﺎﯾﮑﻞ ﯾﺎ
ﮔﺮوه »ﭘﻠﻨﮕﺎن ﺳﯿﺎه« و… اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺳﻨﺖﻫﺎﺳﺖ .ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ
و
ـﺎن
ـﺪ ،ﺑﯽﺑﺎدﺑـ
ـﺎر ﻧﮑﻨﯿـ
ـﺎ ﮐـ
ـﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫـ
ـﻪ ﺑـ
ـﯽﮐﺮد ﮐـ
ـﯿﺤﺖ ﻣـ
ﻧﺼـ
ﻫُﺮﻫُﺮیﻣﺂباﻧﺪ ،رادﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢﺷﺎن ﺑﺎ ﻗﻮام ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﺳﻨﺖﻫﺎی
رادﯾﮑﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی دارﯾﻢ .اﯾﻦ را اﻻن ﻫﻢ در ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﺣﺰﺑﯽ
ﮐﺎﻣﻼ رﻓﻮرﻣﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﭼﭗ اﻓﺮاﻃﯽ در آن وﺟﻮد دارد ﻫﻢ
ﭼﭗ ﻟﯿﺒﺮال .اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎل آنﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دو ﺣﺰب آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺎﺳﺎ و از ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ ﯾﮏ
ﺣﺰباﻧﺪ :ﺣﺰب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ .در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭼﭗ ﻧﻮ از دل ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺘﺼﻠﺐ ﺣﺰﺑﯽ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و دﯾﺪی اﻧﺘﻘﺎدی ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد.
اﺻﻄﻼح »ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺣﺴﺎس« ﮐﻪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻗﺪری ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ .او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺻﻄﻼح در ﭘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻮﺳـﻮی :روش ﮐـﺎر وﯾﻠﯿـﺎﻣﺰ در ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳﺎﺧﺘـﺎر اﺣﺴـﺎس ،ﺣﺘـﯽ اﮔـﺮ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ
اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای
ﻣﺜﻞ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد در اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻣﺮوزی را ﮐﺠﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟ ﯾﺎ ﭼﺮا ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺜﻞ ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ ﻣﺎ
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ دورهای ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ »ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ« را ﭘﺪﯾﺪ آورده ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ،
ﺑﺎﻓﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻫﻤﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در آن ﻋﺼﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻌﺼﻮمﺑﯿﮕﯽ :وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .در ﻣﺮﺗﺒﻪ
اول ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ زﯾﺴﺘﻪ در ﯾﮏ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺧﺎص و ﻣﻌﯿﻦ
ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻓﺮﻫﻨﮓ زﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از آن ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .دﯾﮕﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺿﺒﻂﺷﺪه و ﺛﺒﺖﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﮏ دوره ﺧﺎص اﺳﺖ .در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﻋﻨﺼﺮ
اﺗﺼﺎلدﻫﻨﺪهای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﻌﺪا در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻧﻘﻼب ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ در

ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ .ﻓﺮﻫﻨﮓ زﯾﺴﺘﻪ ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ در »اﻧﻘﻼب ﻃﻮﻻﻧﯽ« و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻌﺪیاش ،ﻣﺜﻼ
ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻟﻮﺳﯿﻦ ﮔﻠﺪﻣﻦ در ﻧﯿﻮﻟﻔﺖرﯾﻮﯾﻮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،درﺑﺎره
آن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ و دوﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮم »ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺣﺴﺎس« را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﮔﺮ
در اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﯾﺎ ﺻﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ
دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺻﻮﻻ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺣﺴﺎس ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﯾﻢ،
ﺑﻪ آن رژﯾﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺼﺮ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد و ﻫﻤﻪ در آن ﻋﺼﺮ ﻣﺜﻞ
ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻬﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ در آن دم ﻣﯽزﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺼﺮ
ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ آن دوره ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﯽآﯾﯿﻢ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺣﺴﺎس در دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﯾﺎ ﻫﻔﺘﺎد در اﯾﺮان ﭼﻪ ﺑﻮده.
آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﮔﺬﺷﺘﻪای ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﯿﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ زﯾﺒﺎ ﺑﻮده .ﻋﻠﺘﺶ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺎ ﺣﺎل دارﯾﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪای ﺑﺴﯿﺎر
درﺧﺸﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ .ﺧﻮد وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﯾﮏ اﺳﻄﻮره اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪای اﺻﻼ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺣﺪی ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم درزﻫﺎ و ﺷﮑﺎفﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ
ﻫﻤﮕﻦ و ﺑﯽﻋﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ
ﻣﯽﺑﺮد و ﯾﮏ ذات ﻣﻨﺴﺠﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و
ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﯿﺪ ﭼﻮن
در زﻣﺎن ﺣﺎل ،ﺣﺎل و روزت ﺑﺪ اﺳﺖ .ﭼﻮن در ﺣﺎل ﻫﯿﭽﯽ ﻧﺪاری ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﭘﺮش ﮐﻨﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ .او
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ؟
ﻣﻮﺳﻮی :ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻮﺑﯽ درﺑﺎره آﻣﻮزش دارد ﭼﻮن ﺧﻮدش آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻮده.
ﻣﺎ از آﻣﻮزش ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻨﺎﺻﺮی
از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻫﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ .وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ در
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
آﻣﻮزش ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮورش و رﺷﺪ
و ﻧﻤﻮ ﻓﺮدی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻀﻤﻮن ﯾﺎ روش آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻻن ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮدی و اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ و
آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﺪ در ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ .وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﺮوم ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ
ﻋﻨﺎﺻﺮی از ﻃﺒﻘﻪ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻣﺪارج ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد

اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﯽ در ﻧﻈﺎم ﺷﻮروی و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﺪ
و ﺣﺘﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ :اﯾﻨﮑﻪ دﻧﺒﺎل
ﮐﺸﻒ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
ﺧﻮب ،ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺸﻮد؟ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ در اﯾﻦﺑﺎره ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻨﮑﻪ
آن ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻌﺪِ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻃﺒﻘﻪ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم دﯾﮕﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ
ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ آن ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻣﺤﺮوم از رﺷﺪ ﻓﺮدی او
ﺑﻬﺮهای ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﻌﺼﻮمﺑﯿﮕﯽ :وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ در اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ ،ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش را
ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﯾﮏ ده در وﻟﺰ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪم و ﺑﻪ ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ راه ﯾﺎﻓﺘﻢ .وﻟﯽ آﯾﺎ ﮐﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﺪ؟ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزش ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻋﺘﺮاض
دارد .ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد ﻣﺪارس و آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی آﻣﻮزش درﺳﺖ ﺿﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺴﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﻫﺪف
آﻣﻮزش ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ و آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ اﺳﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮه اﺳﺖ ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽﻫﺎ
را ﻣﺎ در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارﯾﻢ و ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ را دﯾﺪ ﻧﺨﺒﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺗﻮده را اداره
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ او اﺻﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺴﻢ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ اﺗﻬﺎم را ﺑﻪ
وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ زدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻋﻤﺮش ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪش ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﮔﺮ
ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ او را ﭼﮑﯿﺪه ﮐﻨﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺴﻢ اﺳﺖ .او
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ دو اﻧﻘﻼب در اﻧﮕﻠﯿﺲ رخ داده ،ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﯾﮏ
اﻧﻘﻼب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،و ﺣﺎل ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ اﻧﻘﻼب
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد او اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮﮔﺰ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده و اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺪاﮐﺜﺮی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺴﻢ در
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎزه او در
زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﯾﮏ اردوﮔﺎه
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل از ﺗﺮس ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻣـﺮوز اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺘـﻪ .اﻻن ﺑـﺎ ﻇﻬـﻮر ﺳـﻠﻄﻪ ﺳـﻪ ،ﭼﻬـﺎر دﻫـﻪای
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴـﻢ و ﺳـﻘﻮط اردوﮔـﺎه ﺷـﻮروی و ﻃﺒﻌـﺎ ﺑـﯽﻫﺮاس از واﮐﻨـﺶ
رادﯾﮑﺎل و ﺑﻨﯿﺎداﻓﮑﻦ ،ﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻪ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ
و ﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺴﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و رو ﺑﻪ
ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﭘﻮل داری از آﻣﻮزش ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺮﺗﺮ
ﺑﺮﺧﻮرداری ،اﮔﺮ ﭘﻮل ﻧﺪاری ﺑﺮو ﺑﻤﯿﺮ.
وﯾﻠﯿـﺎﻣﺰ در ﻣﻘـﺪﻣﻪ ﮐﺘـﺎب ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ »ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﺟـﺎﻣﻌﻪ«
ﺑﺤﺚاﻧﮕﯿﺰ از آب در ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﺗﺮی اﯾﮕﻠﺘﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ

او اﺑﺰار ﻧﺒﺮد اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎندوﺳﺘﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﭘﺮی
وﯾﻠﯿـﺎﻣﺰ را ﻓﻘـﻂ ﻧﻘـﺪی اﺧﻼﻗـﯽ ﺑـﺮ
اﻧـﺪرﺳﻮن ارزﺷﻤﻨـﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐـﺎر
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﻘﺪﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻌﺼﻮمﺑﯿﮕﯽ :ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ وارد ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ در دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﻦ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺴﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽرود رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻤﺎ
وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ »ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ« را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﺘﺎی »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ادﺑﯿﺎت«
ﺑﺪاﻧﯿﺪ )ﮐﺘﺎب ﻋﻤﺪه وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ ادﺑﯿﺎت و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را
ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ( .وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ از ﻧﻘﻄﻪای ﺧﺎص ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ اﺳﺎﺳﺎ
ﺑﻪ ﭘﺮوژه اﻧﻘﻼب ﻣﯽرﺳﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ راه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﻘﻼب ﺳﻮم
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای دارد ،وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻫﻢ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای دارد،
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای ﮐﻪ از اوﻣﺎﻧﯿﺴﻢ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎی ﻋﻤﺮ ،ﭘﺮوژه
رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪن و ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮش دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽاش ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﻠﯿﻆﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺤﺚاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺪن ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ دی.اچ ﻻرﻧﺲ ﯾﺎ ﺟﻮرج اورول ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﻣﻮﺳﻮی :اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﻻرﻧﺲ ﻓﺼﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮوﯾﻢ آﺛﺎر او را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و روش زﻧﺪﮔﯽاش را درﯾﺎﺑﯿﻢ و
ﺑﺎزﺗﺎب آن را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻻرﻧﺲ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ زنﺳﺘﯿﺰ
اﺳﺖ .ﺧﺐ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦﺑﺎره ﮔﻮﺷﻤﺎن ﭘﺮ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮدﻫﺎ و زنﻫﺎ ﻧﻤﻮدش را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﻮدﻣﺎن
راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ آن
ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻻرﻧﺲ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ درﺑﺎره ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد ﮐﻤﮏ
زﯾﺎدی ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﭼﻮن ﻣﺼﺪاﻗﺶ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻋﯿﻨﯽﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺤﺚﻫﺎی
ﻗﺒﻠﯽ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻫﻢ ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .او در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ زﻋﻢ او در ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻨﮑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ از ﻻرﻧﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
او ﺣﺮف ﻻرﻧﺲ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺮدی ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ زﻧﯽ ﺧﻮدش
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺮد ﯾﺎ زن دﯾﮕﺮی را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ.
وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻻرﻧﺲ ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎص را
از ﻻرﻧﺲ ﺑﺮﻣﯽدارد .اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﮐﺎر او در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل اﺳﺖ .ﮐﯿﺖ ﻣﯿﻠﺖ،
ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ،اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﮐﻮﺑﻨﺪهای ﺑﻪ ﻧﮕﺎه ﻻرﻧﺲ درﺑﺎره
زﻧﺎن دارد و ﺑﻪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ از ﻗﺪر رﯾﻤﻮﻧﺪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را از ﻻرﻧﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮد .او ﮐﺘﺎب »ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ« را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ
ﻣﯽﺑﺮد ﺑﺮای ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن و ﮔﻔﺘﻦ ﺣﺮف اﺻﻠﯽ ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ
ﺣﺮف ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻧﯿﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و درک ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺗﺎ ﻣﻼﮐﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪهﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی او ﮐﺘﺎب را ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎر اوﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻢ در ﻣﻌﺮﻓﯽ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ اﻫﻤﯿﺖ
داﺷﺖ ﭼﻮن ﻻﯾﻪﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
ﻣﻌﺼﻮمﺑﯿﮕﯽ :ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻨﺘﻘﺪان دﺳﺖراﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﺜﻞ » «۱۹۸۴را ﻣﻨﺘﺴﺐ
ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻮع ﺷﻮروی ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اورول را ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ
ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺻﻼ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺷﻮروی ﻧﺪارد و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﻪ
ﺟﻮاﻣﻊ »دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل را
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺮﭘﻮﺳﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺑﻪ رﻣﺎنﻫﺎی اورول
ﻣﯽﭘﺮدازد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽاش .اﯾﻨﮑﻪ اورول ﺟﺎﺳﻮس ﺑﻮده و اﺳﻨﺎدش
درآﻣﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﺛﺎر ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎدﻣﺎن ﻧﺮود
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺑﺎﻟﺰاک ﺑﭙﺮدازد ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ
او ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺐ اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﻟﺰاک ،ﺑﻪ رﻣﺎنﻫﺎی او ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ و
او را ﺳﺮﻧﻤﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎﯾﺪ از
ﻣﺤﺘﻮای رﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﺮد.
ﻗﻄﻌﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﯿﻞ زوﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮ از ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻟﺰاک ﺑﻮده وﻟﯽ دﯾﺪی ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ و ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ زوﻻ
دارﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ و دﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺰاک دارﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺎر ﯾﮏ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺎر زوﻻ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻇﻬﻮر ﯾﮏ ﻋﺼﺮ ﻧﻮ
ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎر زوﻻ در ﻫﻮای اﻣﭙﺮاﺗﻮری دوم دم ﻣﯽزﻧﺪ و آن دوره ﺳﻘﻮط
ﺑﻮرژوازی اﺳﺖ و زوﻻ آن دوره اﻧﺤﻄﺎط را دارد وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫﯿﭻ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻧﺪارد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در
ﺷﻮروی ﺑﺴﯿﺎری زوﻻ را ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻮد وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮدهای و
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺪرن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه روﺳﺘﺎﯾﯽ دارد .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ
ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﻧﮕﺎه او ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ
دارد؟
ﻣﻮﺳﻮی :اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت در آﺛﺎر وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ .ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی  societyدارﯾﻢ )ﮔﺰلﺷﺎﻓﺖ( و ﯾﮏ
اﺟﺘﻤﺎع و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎی درﻫﻢ و ﺑﯽﺗﻤﺎﯾﺰ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی

) communityﮔﻤﺎﯾﻦ ﺷﺎﻓﺖ( .ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ
وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﺠﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺒﺮد؟ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ دوران ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ
از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺼﺎرﮐﺸﯽ در زﻣﯿﻦﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن
و ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺮﯾﺰه ﺷﺪ و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ آﻏﺎز
ﺷﺪ .وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﻢ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ دﯾﺪ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در روﺳﺘﺎ
ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ دارﻧﺪ .اﻣﺎ او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻫﻢ
از روﺳﺘﺎ آوردهاﻧﺪ و آن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎ اﻣﺮوزه روی اﯾﻦ
ﻣﻀﻤـﻮن ﺑﻪﺧﺼـﻮص از دﯾـﺪﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﻢِ ﺑـﻮم ﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠـﯽ ﮐـﺎر
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ را از ﺧﻮد ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ
در ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﻋﻬﺪه اداره اﻣﻮر ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ
ﭼﻮن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ از دل ِ ﮐﻨﺶ واﮐﻨﺶ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻓﺎﻗﺪش ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ
آدمﻫﺎﯾﺶ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺣﺘﯽ در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎﯾﯽ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در
ﻣﺮدمﻧﮕﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﺮق ﻣﯽﮔﺬارد .ﺧﻮدش آن روﺳﺘﺎزادهای اﺳﺖ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ اذﻋﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ آن ﺗﺼﻮر رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ را از روﺳﺘﺎ دارد وﻟﯽ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را دور ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﭼﯿﺰی از ﮔﺬﺷﺘﻪ آوردهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺑﻪ آﯾﻨﺪه
ﺑﺒﺮﯾﻢ و آن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ .وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮک و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را
از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺎورده ﺑﻠﮑﻪ از زادﮔﺎﻫﺶ و از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎناش آورده
اﺳﺖ.
ﻣﻌﺼﻮمﺑﯿﮕﯽ :وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻫﯿﭻ اﺛﺮی از وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻣﺎ ﻧﻔﯽ اﻧﻘﻼب
ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت
ﺑﻨﯿـﺎنﮐﻨﯽ در زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺮدم ﻣﺜﻼ در ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﭘﺪﯾـﺪ آورده .ﺗﺄﮐﯿـﺪ
وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﺧﻼف ﻟﯽوس اﺳﺖ .ﻟﯽوس ﺑﺎ ﻫﻤﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و… ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .ﻋﻤﺮش ﮐﻔﺎف ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﺣﺎﻻ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻔﺠﺎری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ اﯾﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ او ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﺮد و اﺳﺎﺳﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﯾﮑﺪﺳﺘﯽ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ .او ﺗﮏﺗﮏ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۸ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻋﺘﻘﺎد زﯾﺎدی داﺷﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ از آن
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮک و اﯾﺠﺎد آن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺘﺮن از آن

ﯾﺎد ﮐﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻼک آﯾﻨﺪه ﻣﺎﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ  ۲۰ﺳﺎل آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽاش اﯾﻦ دﯾﺪ را ﺑﻪ او داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار را در ﺧﺪﻣﺖ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﻣﻮﺳﻮی :ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ از وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ او در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮش
از دﯾﺪﮔﺎه ﯾﮏ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ زادﮔﺎﻫﺶ در وﻟﺰ ﻣﯽﻧﮕﺮد و ﺑﻪ او اﯾﻦ
اﯾﺮاد را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮدش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﮕﻠﺘﻮن ﺑﻪ او وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﺗـﻮ ﻫﻤـﻪ اﯾـﻦ ﺣﺮفﻫـﺎ را زدی و ﺣـﺎﻻ ﻣﯽﺧـﻮاﻫﯽ وﻟـﺰ را از
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ﺟﺪا ﮐﻨﯽ و ﻣﺸﮑﻠﺖ آن ﯾﮏ ﺗﮑﻪ از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻣﻌﺼﻮمﺑﯿﮕﯽ :اﯾﻦ اﯾﺮاد را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﮕﻠﺘﻮن ﻫﻢ در ﻣﻮرد
اﯾﺮﻟﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮﺧﯽ او را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع اﯾﺮﻟﻨﺪﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
در ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻌﺪیاش ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻏﻠﯿﻆ اﺳﺖ.
روش ﻋﻤﺪه وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺮم ادﺑﯽ رﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﻗﻠﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮرژوا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه را در ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ؟
ﻣﻌﺼﻮمﺑﯿﮕﯽ :اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در دﻧﯿﺎ ﮐﺎری ﺑﯿﺮون ﻧﺪاده
ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺧﺎﻃﺮات ،ﮐﻪ درﺳﺖ از روح ﺟﻤﻌﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ،ﺷﻌﺮﻫﺎ ،ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی
ﻓﻮﻟﮏ و ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻧﺘﺮی ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد از اﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ .اﻣﺜﺎل وودی ﮔﺎﺗﺮی ،ﭘﯿﺖ ﺳﯿﮕﺮ و ﺟﻮن ﺑﺎﺋﺰ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎب
دﯾﻠﻦ و ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺮوس اﺳﭙﺮﯾﻨﮕﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﻓﻘﻂ وودی ﮔﺎﺗﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ،ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺗﺎ
ﺗﺮاﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺟﻤﻌﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ؛ ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮرژوازی و ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﻗﻠﯿﺖ اﻣﺜﺎل ﻟﯽوس ﻗﺮار دارد .ﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﮐﺜﺮﯾﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر و ﻓﺸﺎر ﺑﻮرژوازی و ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻃﺒﻘﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ در ﻻﯾﻪﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ و ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮودﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد وﮔﺮﻧﻪ
اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻤﻌﯽاش را ﺑﯿﺮون ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮدی ﻇﻬﻮر رﻣﺎن
در ﻋﺼﺮ ﺑﻮرژوازی ﻧﺒﻮده و ﻫﻤﻮاره ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﻮدن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻪ .ﺷﻤﺎ در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﺷﻮروی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ ژﯾﮕﺎ ورﺗﻮف را دارﯾﺪ
ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﻓﺮدی و ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻓﺮدی اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ .ورﺗﻮف در
ﺷﻮروی ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺜﺎل آﯾﺰﻧﺸﺘﺎﯾﻦ و ﭘﻮدوﻓﮑﯿﻦ ﻗﺮار دارد .ﺷﻤﺎ
در ﮐﺎر آﯾﺰﻧﺸﺘﺎﯾﻦ ﻫﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻓﺮدی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ» ،اﮐﺘﺒﺮ«» ،رزﻣﻨﺎو

ﭘﻮﺗﻤﮑﯿﻦ« و »اﻋﺘﺼﺎب« ﻫﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﻤﻌﯽ دارﻧﺪ .وﻟﯽ ورﺗﻮف ﺑﺎﻟﮑﻞ ﻧﺎﻓﯽ
داﺳﺘﺎن اﺳﺖ .در »ﻣﺮدی ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری« او ﻣﯽرود ﺗﻮده را
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻮرژوازی در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺷﻮروی ﭘﺲ از ﺳﺎل
 ،۱۹۲۴از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﻘﻮﻃﺶ ،ﺳﯿﻨﻤﺎی
ﺷﻮروی درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﺎﻟﯿﻮود ﻣﯽداده .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎنﻫﺎی ﺧﻮش ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺷﻮروی ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ از ﻫﺎﻟﯿﻮود
ﻣﯽآﯾﺪ .ﻗﻬﺮﻣﺎنﻫﺎی ﻓﺮدی در ﺟﻨﮓ ﮐﺒﯿﺮ ﻣﯿﻬﻨﯽ از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ
ﻫﺎﻟﯿﻮود ﻣﯽآﯾﺪ و ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن دارﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ
داﺋﻤﺎ ﭘﺲ زده ﺷﺪه وﻟﯽ اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻤﻌﯽ ﺟﻠﻮه ﻧﺪاﺷﺘﻪ
و در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺟﻠﻮهﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد.
ﻣﻮﺳﻮی :وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ از ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻃﺒﻘﻪای ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ .او ﺑﺎور ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺸﺘﺮک در ﻓﺮﺟﺎم ﺳﺨﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﯾﺎ در ﻓﺼﻞ »ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ«
ﮐﻪ ﺳﻪ دﯾﺪﮔﺎه را درﺑﺎره ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﺪ اول دﯾﺪ
ﻟﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﻮدش ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﮔﺎﻫﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد .دﯾﺪ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻮرژوا
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .دﯾﺪ ﺳﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از آﮔﺎﻫﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﮔﺎم ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ
را ﺗﻮدهﻫﺎﯾﯽ ﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺳﺖ ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻔﻌﻮﻻن
ﻗﺪرﺗﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﻋﻼن ﻗﺪرت .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺳﻪ دﯾﺪ
داوری ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ دل ﺑﺴﺘﻪاﯾﻢ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﺮای روﺷﻦﺳﺎزی اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎوش ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪای
ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺶ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯿﺮاث
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﯿﺮاث را
اداﻣﻪ دﻫﻢ و در آن ﮐﺎوش ﮐﻨﻢ .وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﻮرژوازی ﺟﺎن
ﻣﯿﻠﺘﻮن و ﺟﯿﻦ آﺳﺘﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪ آورده ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﻢ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی،
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ،ﺣﺰبﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،اﺧﻼق و ﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ و ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورده ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﺨﺶ و
ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﻪﺷﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺷﺮق

