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تلفیق واقعیت با آرزوها

خیلی هم مثبت فکر نکنید

فانتزیساخنت دربارۀ آینده میتواند تأثیر مهلکی در رسیدن به
هدفهای واقعی داشته باشد
| نوشتۀ گابریل اوتینگن

آبهایی که منیشناسید

صنعت آب
دنیای دیوانۀ
ِ

چگونه مایعی که از هوا میبارد ،از زمین میجوشد و از شیر بیرون
میریزد به صنعتی چند میلیارد دالری تبدیل شد؟
| نوشتۀ سوفی املهرست

ِ
منایش خواندن

ابلهان کتابباز

کتاب همیشه نشانۀ فرهیختگی بوده است ،حتی برای کسانی که از
بخواندن متنفرند
کتا 
| نوشتۀ فرانک فوردی

دنیای مجازی ،کودکان و والدین

قبل از انتشار عکس فرزندتان در
فیسبوک به آیندهاش فکر کنید

انتشار بیمالحظۀ عکس بچهها در فضای مجازی ممکن است
تبعاتی دردناک برای آنها داشته باشد
| نوشتۀ آدرین الفرانس

جامعت عجیبها

آنچه بهعنوان علم میشناسیم ،اغلب،
علم «عجیبهاست»

عمدۀ آنچه گامن میکنیم دربارۀ برشیت میدانیم نتیجۀ مطالعه
روی غربیِ تحصیلکرده و ثرومتند است
| نوشتۀ رابرت کالویل

فهرست |

64
نوشتار

72
نوشتار

78
نوشتار

84
نوشتار

88
نوشتار

در بطن تنهایی ،پارادکسی وجود دارد

تنهایی جهنم است ،اما...

آیا میتوانیم هم از رنجهای تنهایی بگریزیم و هم لذت
خلوتگزینیرابچشیم؟
| نوشتۀ کُدی دلسرتاتی

روانشناسی «نفهمی»

از کجا بدانیم آدم نفهمی هستیم یا نه؟

اگر فکر میکنید متام اطرافیانتان تحملناپذیرند ،احتامالً مشکل از
خودتان است
ِ
| نوشتۀ اریک شویتسگبِل

معنای زبان

زبان چه تفاوتی با گویش دارد؟

حقایق تکلم بسیار پیچیدهتر از کلامتی هستند که برای توصیف آن
مورد استفاده قرار میگیرند
| نوشتۀ جان مکوورتر

پزشکی و صنعت

صنعت قند با خریدن دانشمندان
تقصیرها را گردن چربی انداخت

وقتی دانشمندان از صنعت پول بگیرند و نه از دولت ،امکان
دستکاری در تحقیقات باال میرود
| نوشتۀ آناهاد اوکانر

شیمیهراسی

بین محصوالت ارگانیک و مواد مصنوعی
فرقی نیست
محصوالت «طبیعی» ،از مواد تولیدشده در آزمایشگاه ،مواد
شیمیاییِ بیشرتیدارند
| نوشتۀ جیمز کندی
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خطاهای سیستامتیک

چرا باهوشها احمقاند؟

خودآگاهی از پیشداوریها معموالً تأثیری در کاهش آنها ندارد
| نوشتۀ جونا لرر

رسمایهداری مشفقانه

علیهِ خیریه

ِ
فرهنگ فردیشدۀ بخشیدن را بسازیم باید ستاندنِ
بیش از آنکه
نهادینهشدۀ رسمایهداری را به چالش بکشیم
| نوشتۀ متیو اسنو

فیلم و فلسفه

هفت فیلسوف از فیلمهای محبوبشان
مینویسند

فیلسوفانمعتقدندفیلمهامیتوانندراهیبرایبیانمسائلفلسفی
باشند
| نوشتۀ اسالوی ژیژک ٬پیرت سینگر ٬جولین باگینی و ...

احیای تعادل مدنی

حقوق بشر بدون تکالیف شکست
میخورد

اولین گام برای ایجاد تعادل مدنی احیای گفتامن تکالیف برش است
| نوشتۀ ساموئل موین

اسالید بعدی ،لطفاً

پاورپوینت ما را به موجوداتی کودن بدل
میکند
آیا پاورپوینت هرن سخنوری را از بین برده است؟
| نوشتۀ مایکل لیند

فهرست |

122
نوشتار

136
نوشتار

142
نوشتار

146
نوشتار

158
نوشتار

استخراج سوخت فسیلی گونهای خشونت است

بگذار غرق شوند

سخرنانی نائومی کالین در هامیش ادوارد سعید در لندن دربارۀ
بحران زیستمحیطی و جنگ بر رس نفت ،آب و خاک

رابطۀ پیچیدۀ ما با بدنهایامن

هشدار :من از واژۀ «چاق» استفاده
میکنم

آدمهای زشت و چاق ،در بدنهایی به دنیا آمدهاند که از هامن
روز تولد حکم محکومیت آنها را صادر کرده است
| نوشتۀ الینل رشیور

اخالق و بیولوژی

آیا با آمیژۀ انسانخوک باید مثل یک
«شخص» برخورد کرد؟

آمیژهها شاید بتوانند در درمان بیامریهای روانی مثل پارکینسون
نیز به کار گرفته شوند
| نوشتۀ یولیان ساوولسکو

قیممآبی در فرزندپروری

گردابِ تربیتِ بچه

بسیاری از باورهای ما دربارۀ نحوۀ درست تربیت فرزند درواقع یا
اشتباهاندیاافسانه
آکوچال
| نوشتۀ جون ِ

رؤیای انسانهای لیربال

قاعدۀ تاریخ وحشیگری است نه رفتار
متمدنانه

در کنار پیرشفت رسیع علم و تکنولوژی ،پیرشفت مشابهی در متدن
یا خردگراییِ انسان به وجود نیامده است
| نوشتۀ جان گری
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عصبشناسی سکوت

سکوت جهانی است ناشناخته

برخالف باور عامه ،آرامش و سکوتْ هیاهویی متامعیار در ذهن
ایجادمیکند
| نوشتۀ دنیل ای.گروس

فوتبال و اخالق

تبهکاران فوتبال

متارض چگونه گناه کبیرۀ فوتبال و نشانۀ عصیانگریِ اخالقی شد؟
| نوشتۀ الخاندرو چاکوف

بار معنایی و احساسی کلامت

بهلحاظ اُنتولوژیک ،تو هم نمیدانی
اپیستمولوژیک یعنی چه

چرا اینقدر تالش میکنیم از کلامت قلمبهسلمبهای استفاده کنیم
که معنایشان را منیدانیم؟
| نوشتۀ جین واینگارتن

تجربۀ پیچیدۀ راه رفنت

ف میزنم ،از چه
از پیادهروی که حر 
حرف میزنم؟

پیادهروی فقط ورزش نیست ،مبارزه است ،آزادی است ،تفکر است،
تنهایی است ،و درآمدن از تنهایی
| نوشتۀ آدام گوپنیک

تاریخ جنگ و مواد مخدر

ارتش مفنگیها

ک برای اهداف سیاسی
گ نشان میدهد مرصف موا ِد محر 
تاریخ جن 
و نظامی اتفاق رایجی بوده است
| نوشتۀ پیرت فرانکوپان

فهرست |

204
نوشتار

210
پرونده

218
پرونده

226
پرونده

232
پرونده

برشی از زندگی لودویگ ویتگنشتاین

خاطرات هایک از مراوداتش با
ویتگنشتاین

هایک یکی از اولین خوانندگان تراکتاتوس و بهشدت تحت تأثیر
ویتگنشتاینبود
| نوشتۀ چای لین لیم

تاریخ یک واژه

نئولیبرال ناسزایی بود که راستها برای
چپگرایی ساخته بودند
امروز برای چپها ،نئولیربالبودن انگ است؛ ولی در زمانی
نهچنداندور این واژه در مقابلِ راستگرایی افراطی قرار داشت
| نوشتۀ الرنس گلیکمن

نئولیربالیسم چیست؟

همۀ ما نئولیبرال هستیم

نئولیربالیسم چنان فراگیر شده است که حتی بهندرت وجه
ایدئولوژیک آن را متوجه میشویم
| نوشتۀ جورج مونبیو

بازپسگیری و رادیکالیزهکردن دموکراسی

آخرین نبرد؛ پوپولیسمِ چپ در برابر
پوپولیسم راست

امروزه و در اکرث انتخاباتها ،مردم میان پپس ی و کوکاکوال انتخاب
میکنند :یک مسام ذیل دو اسم
| گفتوگو با شانتال موف

دو برندۀ بزرگ نئولیربالیسم

دونالد ترامپ و سیلیکون َول ِی دو روی
ک سکهاند
ی 
دونالد ترامپ ترس میفروشد و سیلیکون ولی خوشبینی:
ایدئولوژیهایی متضاد ،اما راهی واحد
| نوشتۀ بِن تارنوف
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جنگِ همه در برابر خودشان

نئولیربالیس ْم بهوجودآورندۀ تنهایی است و این تنهای ی در حال
ازهمگسیخنتجامعهاست
| نوشتۀ جورج مونبیو

ریشههای مذهبیِ نئولیربالیسم

چپها نئولیبرالیسم را نفهمیدهاند

نئولیربالیسم ،با ظرافت ،جهانی را صورتبندی کرده است که در
چشم خیلی از دینداران معنادار و مطلوب به نظر میرسد
| نوشتۀ جیمز جی .چپل

واژهشناسی تاریخی اقتصاد

تاریخ نئولیبرالیسم از عیسیمسیح آغاز
میشود
دوتن لشم درونمایه کتابش را رشح میدهد

نابسندگی تاریخ فکری

جلیقۀ ضدگلولۀ نئولیبرالیسم

مروری انتقادی بر کتاب هیچگاه اجازه ندهید هیچ بحران جدیای
هدر برود؛ چگونه نئولیربالیسم از فروپاشی مالی جان سامل به در برد

پرونده

نوشتۀ فیلیپ میروفسکی
| نوشتۀ پل هایدمن

262

تأثیر سیاستهای نئولیربال بر سالمت

پرونده
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به ویرانشهر پساهابزی خوش آمدید

اپیدمیهای نئولیبرال؛ سیاست چگونه ما
را بیمار میکند
کلیر مبربا و تد رشِکر ایدۀ کتابشان را رشح میدهند

فهرست |

264
پرونده

270
پرونده

278

اقتصاد رفتاری و نئولیربالیسم

همسر محصولی خریدنی نیست

بررسی کتاب بدرفتاری؛ ساخت اقتصاد رفتاری نوشتۀ ریچارد تالر
| نوشتۀ جان مکمان

حکومتمندی جامعۀ نئولیربال

هیوالی حکومتمندی

بررسی کتاب راه جدید جهان؛ دربارۀ جامعه نئولیربال نوشتۀ پیر
داردات و کریستین الوال
| نوشتۀ بروس رابینز

دانشگاه نئولیربال

دانشگاه بنگاهی تجاری شده است

سخرنانی نوام چامسکی دربارۀ وضعیت روبهزوال دانشگاه

پرونده

286
پرونده

292
گفتوگو

سیاست و اخالق

هیروشیما را به یاد بیاور

نئولیربالیسم استعارهای از مبب اتم است :تجسمی از تخریب جهانی
امر اجتامعی ،سیاسی و اخالقی
| نوشتۀ هرنی ژیرو

پنج پرسش

خشونت بهمرور زمان کاهش یافته است
درحالحارض نعمت همزیستی مساملتآمیز بیش از هر زمان
دیگری بر زندگی ما سایه افکنده است
| گفتوگو با استیون پینکر
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قصههای کاپیتالیسم

پیامبران جدید سرمایه

رسمایهداری همواره به داستانهایی نیاز داشته است تا اهمیت
گسستگیهای اجتامعی را کمرت جلوه دهد
| گفتوگو با نیکول اشاف

محارصه و مبارزه در نوار غزه

غزه؛ انباری برای جمعیت اضافه و
آزمایشگاهی برای سالحهای تازه

نویسندۀ جنگ  51روزه؛ ویرانی و مقاومت در غزه از مشاهداتش
در ویرانههای رسزمینِ تحتمحارصه میگوید
| گفتوگو با ماکس بلومنتال

ِ
حقیقت ما انسان است یا ماشین؟

همۀ آنچه میبینیم توهمی بزرگ است
دنیایی که ادراکامن به ما ارائه میکند هیچ شباهتی به واقعیت
ندارد
| گفتوگو با دونالد هافمن

نسل جهادیها

جهادیها به حیات عالقهای ندارند ،به
آرمانشهر نیز

چرا اسالمِ رادیکال به جنبشی جهانی برای جوانان معرتض بدل شده
است؟
| گفتوگو با اولیویه روآ

پشتپردۀ یک عملیات

قتل اسامه بنالدن

رو ِ
ایت کاخ سفید از عملیات کشنت بنالدن ملغمهای از افسانه و
درو غ بوده است
| نوشتۀ سیمور هرش

فهرست |

350
پرونده

358
بررسی
کتاب

368
بررسی
کتاب

378
بررسی
کتاب

390
بررسی
کتاب

بازخوانی قتل اسامه بن الدن

شورشی بر روایت رسمی از «جنگ علیه
تروریسم»

کتاب جنجالی قتل اسامه بنالدن از سیاستهای خارجی
نویسندۀ ِ
دولت آمریکا سخن میگوید
| گفتوگو با سیمور هرش

خوانش دوبارۀ کالسیکها

رؤیاها و کابوسهای عصر روشنگری

بررسی کتاب رؤیای عرص روشنگری؛ پیدایش فلسفۀ مدرن نوشتۀ
آنتونیگوتلیپ
| نوشتۀ تامس نیگل

بازار ایدههای جا نسخت

مثل زامبیها هرگز
چرا برخی ایدهها ِ
نمیمیرند؟

برشی از کتاب بازاندیشی؛ رسگذشت حیرتانگیز ایدهها نوشتۀ
استیونپول

ایدههایی دربارۀ مرگ معنا

فرهنگ دیگر فرقی با سرگرمی ندارد

برشی از کتاب یادداشتهایی دربارۀ مرگ فرهنگ نوشتۀ ماریو
بارگاسیوسا

ژرفای زندگی در عرص دیجیتال

حوالی  2010شخصیت انسان تغییر کرد
بررسی شش کتاب دربارۀ عرص اینرتنت
| نوشتۀ ادوارد ِمندلسون
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رمان عاشقانه و زندگی روزمره

رمان عاشقانه راهی مطمئن برای
نابودکردن عشق است
آلن دوباتن از ایدۀ کتابش میگوید

نشسنت چالش است

برای خواندن این متن بنشینید

برشی از کتاب اکنون خودم را مینشانم؛ از صندلی سنگی تا
پالستیکی:تاریخیطبیعی نوشتۀویتُلدریبچنسکی

سالح هستهای و گرمایش جهانی

بحران عمیقتر از چیزی است که فکر
میکنیم

برشی از کتاب چه کسی بر جهان حکومت میکند؟ نوشتۀ نوام
چامسکی

چرا تظاهر اهمیت دارد؟

در دفاع از تظاهر

برشی از کتاب تظاهر؛ چرایی اهمیت آن نوشتۀ دَن فاکس

شادی وسیله است یا هدف؟

سرمایهداری از منتقد احساسات به مروج
آن تبدیل شده است
مروری بر کتاب پرفروش و جنجالبرانگیز صنعت شادی نوشتۀ
ویلیامدیویس
| نوشتۀ تِری ایگلتون

فهرست |

432
بررسی
کتاب

438

فرق کودک با صندلی

بیانیهای علیه «تربیت فرزند»

برشی از کتاب باغبان و نجار؛ آنچه علم نوین رشد کودک ،دربارۀ
رابطۀ بین والدین و کودکان به ما میگوید نوشتۀ آلیسن گوپنیک

اسالمهراسی؛ نژادپرستی نوین غرب

اسالمهراسی جایگزین یهودستیزی شده
است

بررسی
کتاب

انزو تراورسو ایدۀ کتابش را رشح میدهد

442

چه چیزی در عرص دیجیتال به ذائقههای ما شکل
میدهد؟

بررسی
کتاب

مروری بر کتاب شاید از این هم خوشتان بیاید نوشتۀ تام وندربیلت
| نوشتۀ جان گری

446
بررسی
کتاب

454
بررسی
کتاب

شاید از این هم خوشتان بیاید

رسزمینِ مرزیِ میان دین و ضددین

دین در اندیشۀ ماکس وبر

بررسی کتاب ماکس وبر و نظام اخالقی پروتستان :روایتهای
توأمان نوشتۀ پیرت گُش
| نوشتۀ یوهانس زکهوبر

داستانهای رشلی جکسون بازتابی است از رنجهای او

شرلی جکسون؛ عشق و مرگ

زندگی و کارنامۀ آثار نویسندهای که داستان ترسناکش ،بعد از هفتاد
سال ،هنوز بیرقیب محسوب میشود
| نوشتۀ جویس کارول اوتس

www.tarjomaan.com
فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی | زمستان  | 1395شمارۀ 2

13

فهرست |

466
بررسی
کتاب

472
بررسی
کتاب

480
پرونده

488
پرونده

492
پرونده
www.tarjomaan.com
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روایت درد در گذشته و امروز

خوب بیمار مرده است
بیما ِر ْ

جوئنا برک درونمایۀ کتابش را رشح میدهد

دستهای بیگانه در کار است

فناوری چگونه دستهای ما را تغییر
میدهد؟
داریان لیدر ایدۀ کتابش را رشح میدهد

واقعگرایی ساد هلوحانه

من یک واقعگرای سادهلوحم و به نظرم
خورشید دور زمین میچرخد

برشی از کتاب اما اگر بر خطا باشیم چه؟ اندیشیدن به حال
چنانکه گویی در گذشته اتفاق افتاده است نوشتۀ چاک کالسرتمن

علیه یقین علمی

اگر اشتباه کرده باشیم چه؟

مروری بر کتاب اما اگر بر خطا باشیم چه؟ نوشتۀ چاک کالسرتمن
| نوشتۀ جیم هولت

واقعیترین کاالی تقلبی در عرص ما

آیندۀ تلویزیون

برشی از کتاب اما اگر بر خطا باشیم چه؟ اندیشیدن به حال
چنانکه گویی در گذشته اتفاق افتاده است نوشتۀ چاک کالسرتمن

www.tarjomaan.com
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مقدمۀ رسدبیر

مخاطب فرهنگ به مصرفکنندۀ فرهنگ تبدیل شده است
با هامن معیارهایی با منت روبهرو میشویم که کاالیی را در بازار انتخاب میکنیم

اول
دروغ آوریل چیزی شــبیه دروغ ســیزده اســت .از گذشتههای
دور تا کنــون مــردم در بســیاری از کشــورها و فرهنگهــا روز
اول آوریــل را ،کــه ازقضــا یــک روز قبــل از ســیزدهم فرودیــن
اســت ،بــا دروغهــای شــاخدار پشــت ســر میگذارنــد .پــس
از جریــان عمومیشــدن رســانهها کمکــم پــای روزنام ههــا و
ســایتها نیــز بــه ایــن ماجــرا باز شــد .آنهــا اخبار دروغ منتشــر
ً
میکننــد و معمــوال یــا حقیقــت را روز بعــد افشــا میکننــد یــا،
زیــر همــان خبــر ،اصــل ماجــرا را بــا حــروف کوچکتــر فــاش
میکننــد .یکــی از خواندنیتریــن داســتانهای دروغ اول
آوریــل بــه وبســایت رادیــوی عمومــی ملــی آمریــکا مشــهور به
ان.پــی.آر برمیگــردد.

ان.پــی.آر روز اول آوریــل ســال  2014مطلبــی
جنجالــی منتشــر کــرد بــا عنــوان «چــرا آمریــکا دیگــر
نمیخوانــد؟» :تصویــری ســاده از یــک کتابخانه
و متنــی بــا همــان حــروف اســتاندارد و همیشــگی کــه
فقــط  63کلم ـ ه بــود  .متــن نوشــته ایــن بــود« :گاهــی
اوقــات حــس میکنیــم کســانی کــه دربــارۀ مطالــب
ً
مــا نظــر میگذارنــد اصــا آنهــا را نخواندهانــد.
ً
ا گــر داریــد ایــن مطلــب را میخوانیــد ،لطفــا فقــط
گزینــۀ پســندیدم را بزنیــد و دربــارهاش نظــر ندهیــد» و
ســپس امضــا شــده بــود« :روز خوشــی داشــته باشــید
و بــا آرزوی بهترینهــا ،دوســتان شــما در ان.پــی.
آر».
www.tarjomaan.com
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زدن باقــی ماجــرا چنــدان دشــوار نیســت:
حــدس ِ
مطلــب دستبهدســت در شــبکههای اجتماعــی
یهــا مشــغول بحــث میشــدند و ادعــا
میگشــت ،خیل 
میکردنــد کــه اهــل مطالعهانــد ،و بعضــی هــم بــا لحنــی
تلــخ مطلــب را بازنشــر میکردنــد و بــه دیگــران پیشــنهاد
ً
میدادنــد کــه حتمــا آن مطلــب را بخواننــد ،بــدون آنکه
خودشــان مطالــب را خوانــده باشــند تــا طنــز تلــخ ماجــرا
ِ
را بفهمنــد.
مــا در ترجمــان هیچوقــت ازایندســت شــوخیها
بــا خوانندگانمــان نکردهایــم ،امــا بعضــی اوقــات
همیــن احســاس را داریــم .گاهــی حــس میکنیــم
ً
کســانی کــه دربــارۀ مطالــب مــا نظــر میگذارنــد اصــا
آنهــا را نخواندهانــد ،مثــل وقتــی کــه ،بهفاصلــۀ
یکــیدو دقیقــه از انتشــار مطلــب ،در شــبکههای
اجتماعــی نظــر خواننــدهای را پــای مطلــب میبینیم.
فرقــی هــم نمیکنــد :گاهــی نظــرات تعریــف و تمجیــد
هســتند و گاهــی بالعکــس .آنهایــی کــه نخوانــده
نظــر میدهنــد ،گویــی تکلیفشــان از پیــش مشــخص
اســت :دربارهشــان بیشــتر مینویســیم و کارشــان را
راحتتــر تقبیــح میکنیــم .امــا ،عالوهبــر نظراتــی
ً
کــه مشــخصا از نخوانــده نظــردادن ناشــی میشــود،
نظــرات دیگــری هســت کــه شانهبهشــانۀ نخوانــده
نظــردادن حرکــت میکنــد و از رفتارشناسـ ِـی یکســانی
پیــروی میکنــد.

راتشون

مرتضی منتظریمقدم

ختــر از
ـتر مواقــع ماهیــت و لحنــی تل 
ایــن نظرهــا بیشـ ِ
ً
نخوانــده نظــردادن پیــدا میکنــد .معمــوال ،از موضعــی
شــبهانتقادی ،نویســندۀ مقالــه را متهــم بــه نفهمیــدن
اندیشــۀ فــان جامع هشــناس و اقتصــاددان میکنــد یــا
گاهــی جســورانهتر در «جایــگاه داوری کارهای ســترگ»
ً
مینشــیند« :نویســنده اصــا هــگل را نفهمیــده»« ،گوهــر
آرای هایدگــر حتــی بــه مشــام نویســنده هــم نرســیده»،
«بهنظــر مــن کانــت ایــن مســئله را درســت نفهمیــده» و
ً
الــی آخــر .نظرهــا انــواع دیگــری هــم دارد ،مثــا برخــی
عالقــه دارنــد کــه دربــارۀ تلفــظ نا مهــا و اســامی خــاص
متــه بــه خشــخاش بگذارنــد .بعضیهای دیگر دوســت
دارنــد اصطالحــات تخصصـ ِـی متــن را بــه چالــش
بکشــند .دیگرانــی هــم هســتند کــه بیشــتر بــه اســتقبال
ً
لهــای متــن میرونــد ،مثــا
اطالعــات فنــی و مثا 
ا گــر نویســنده ،بنــا بــه موضــوع ،از فیز یــک ،شــیمی یــا
تکــردن
ژنتیــک مثالــی آورده باشــد ،همــۀ تالششــان ثاب 
خطــای آن مثــال اســت .ایــن دســت نمون ههــا فــراوان
یتــوان حاالحاالهــا
اســت و گونهشناسـ ِـی نظــرات را م 
ً
ادامــه داد .امــا اصــل ماجــرا یکــی اســت و احتمــاال هــم
نطــور بــه نظــر
یشــود .ای 
فقــط بــه ترجمــان محــدود نم 
ً
ـاوت
میرســد کــه اصــا بــا گرو ههــا یــا گون ههــای متفـ ِ
نظردهنــدگان روب ـهرو نیســتیم ،بلکــه آنچــه پــس از
زدودن حواشــی و زوائــد ماجــرا بــا آن مواجهیــم «طیفــی»
از نظرهاســت کــه در ذات خــود تفــاوت چندانــی بــا

هــم نمیکنــد« :ناخواننــدهای حرفـهای» کــه تصمیمــش
را پیــش از روبهر وشــدن بــا متــن گرفتــه اســت .دیگــر
ً
چنــدان هــم اهمیــت نــدارد کــه او گاهی کامــا نخوانده
نظــر میدهــد و گاهــی بــا تکیــه بــر پیشفرضهایــش.
مهــم ایــن اســت کــه بهعنــوان خواننــدهای ایدئــال،
فعــال و نقــاد بــا محتــوای اصلــی متــن درگیــر نمیشــود.
پیــش از هــر چیــز ،تصمیمــش بــا ســلیقه در ارتباط اســت
و الگــوی رفتــار مصرفکننــدۀ مــدرن بــر انتخــاب او
چیــره شــده اســت.
دوم
نئولیبرالیســم ،ایدئولــوژ یای کــه در ایــران حداقــل دو دهــه
اســت کــه بــر زندگیهایمــان ســلطه دارد ،همچنــان بــرای
ا کثــر مــا مبهــم و ناشــناخته اســت .آنهایــی کــه قرابــت
ً
فکــری و عملــی بــا نئولیبرالیســم دارنــد آن را صرفــا طرحــی
اقتصــادی یــا فقــط مرحل ـهای از ســرمایهداری متأخــر
میداننــد امــا ،آ نطــور کــه جــورج مانبیــو در نوشــتار «همــۀ
مــا نئولیبــرال هســتیم» میگو یــد« ،نئولیبرالیســم چنــان فرا گیــر
شــده اســت کــه بهنــدرت وجــه ایدئولوژ یــک آن را متوجــه
یشــویم» .شــاید مهمتریــن پیامــد نئولیبرالیســم ،نــه بحــران
م 
اقتصــادیای اســت کــه پدیــد آورده بلکــه ،بهبیــان منتقــدان
نئولیبرالیســم ،تســری ایــدۀ «کس ـبوکار» و معیارهــای «بــازار»
در تمــام حوز ههــای زندگــی بشــر اســت.

جیمــز جی.چپــل ،در مطلبــی کــه با عنــوان «چپها
نئولیبرالیســم را نفهمیدهانــد» در «پرونــدۀ نئولیبرالیســم»
www.tarjomaan.com
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منتشــر شــده اســت ،کتابهایــی را بررســی کــرده
اســت کــه نئولیبرالیســم را در حــوزهای فراتــر از اقتصــاد
بهــا
صورتبنــدی کردهانــد .یکــی از ایــن کتا 
بیاثرکــردن تــودۀ مــردم ،نوشــتۀ ونــدی بــراون ،اســتاد
علومسیاســی دانشــگاه برکلــی اســت .بــراون در کتــاب
جدیــدش نشــان میدهــد کــه نئولیبرالیســم چگونــه در
عمیقتر یــن هســتههای وجودمــان رســوخ کــرده اســت.
او معتقــد اســت نئولیبرالیســم فراتــر از یــک دکتر یــن
اقتصــادی و فراتــر از ســلطۀ روزافــزون ســرمایۀ پولــی
اســت .بــراون ،بــر پایــۀ درسگفتارهــای فوکــو ،اســتدالل
میکنــد کــه حقیقیتریــن جلــوۀ نئولیبرالیســم نوعــی
عقالنیـ ِـت پیچیــده اســت :روی ههــا و نهادهایــی کــه
ـود فوکــو
بــر زندگــی روزمر همــان حا کمانــد .البتــه خـ ِ
پیشازایــن در تولــد زیستسیاســت گفتــه بــود کــه
یکــی از جنب ههــای افراطـ ِـی نئولیبرالیســم «تعمیــم قالــب
اقتصــادی بــازار ...بــه کل بدنــۀ اجتماعــی اســت».
ســازی همــۀ حیطههــای
از ایــن منظــر ،همسان
ِ ً
زندگــی بــا مــا ک «بــازار» طبیعتــا حــوزۀ اندیشــه و
فرهنــگ را نیــز بینصیــب نگذاشــته اســت .تعمیــم
ْ
زندگــی افــراد
اقتصــادی بــازار بــه همــۀ شــئون
قالــب
ِ
را بــه کنشــگرانی اقتصــادی تبدیــل میکنــد کــه در
زندگــی خــود رفتــار اقتصــادی را
تمــام حوزههــای
ِ
پیــش میگیرنــد .جــورج مونبیــو در همــان نوشــتار
ْ
«نئولیبرالیســم رقابــت را
پیشگفتــه میگویــد:
مشــخصۀ تعریفکننــدۀ روابــط بشــری میبینــد»،
بنابرایــن «شــهروندان را مصرفکنندگانــی بازتعریــف
ـری دموکراتیکشــان
ـزار انتخابگـ ِ
میکنــد کــه بهتریــن ابـ ِ
خریدوفــروش اســت» .از ایــن جهــت ،امــروز در
ســایۀ نئولیبرالیســم ،کــه بیشــک ایدئولــوژی مســلط
عصــر ماســت ،مخاطــب فرهنــگ بــه مصرفکننــدۀ
فرهنــگ تبدیــل شــده اســت .معیارهــای حــوزهای از
زندگــی (اقتصــاد) بــه حیطــهای دیگــر (فرهنــگ) از
زندگـ ِـی او تســری پیــدا کــرده اســت و رفتارشناســی او
پیــش از هرچیــزی حکایــت از رفتــاری مصرفــی دارد.
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البتــه مخاطــب فرهنــگ ،بــه یــک معنــا ،همیشــۀ
تاریــخ مصرفکننــده بــوده اســت ،امــا اینجــا منظــور
ً
دقیقــا مصرفکننــدهای اســت کــه تحــت قواعــد و
مصرفــی مــدرن»
ســاختارهای اقتصــادی از «رفتــار
ِ
نا گزیــر اســت .مخاطــب فرهنــگ بــه مصرفکننــدهای
تقلیــل یافتــه کــه خــود را همــواره در بــازار میبینــد.
پیامــد اقتصــادی کارش را در نظــر میگیــرد و بــا همــان
معیارهایــی بــا متــن روب ـهرو میشــود کــه کاالیــی را در
بــازار انتخــاب میکنــد.
سوم
ـگران حــوزۀ مصــرف ،از وبلــن تــا امــروز ،ویژگیهــای
ـ
ش
پژوه
ِ
مختلفــی را بهعنــوان مشــخصۀ اصلــی مصرفکننــدۀ
مــدرن برشــمردهاند ،امــا بهه رحــال مهــم ایــن اســت کــه
مصرفکننــده ابــزار انتخابگــری و کنشــش فقــط «خر یــدن»
یگــذارد و چــه
اســت .چــه آنــگاه کــه از ســر نیــاز پــا بــه بــازار م 
زن» زیمــل بــرای تماشــا و
آن زمــان کــه مثــل «شــخصیت پرسـه ِ
یشــود.
نهــا خیــره م 
تفنــن فقــط بــه ویتری 

کمتــر کســی بــرای انتخــاب گوشــی هوشــمند یــا
پتــاپ فراینــد پیچیــدۀ تولیــد آن را بــا جزئیــات
ل 
ً
پیگیــری میکنــد .مصرفکننــده نهایتــا بــه مقایسـههای
موجــود در ســایتهای فــروش اینترنتــی بســنده میکنــد.
ْ
بیگانگــی بــا تولیــد ماهیــت رفتــار مصرفی مــدرن و اولین
نتیجــه آن اســت .مصرفکننــدهای کــه بــا فراینــد تولیــد
بیگانــه شــده اســت و ابــزار کنشــگریاش فقطوفقــط
مصــرف اســت در انتهــای چرخــۀ تولیــد قــرار میگیــرد.
یهــای
بنابرایــن او نــه از از فراینــد تولیــد و پیچیدگ 
آن اطالعــی دارد و نــه عالقــهای بــه ایــن کار دارد.
مصرفکننــدۀ فرهنــگ نیــز بــا فراینــد تولیــد بیگانــه
چیــک از عوامــل ســازندۀ متــن بــرای او
اســت و هی 
اهمیتــی ندارنــد .نــه جزئیــات کار نویســنده را میبینــد و
نــه پشــتوانۀ فکــری و ایدئولوژیکــش را ،چرا که درنهایت
اوســت کــه از طر یــق ابــزار انتخابگــریاش اعمــال
قــدرت میکنــد .متــن تنهــا در نســبت بــا ســلیقۀ او معنــی
مییابــد.

راتشون

تقلیلیافتــن مخاطــب فرهنــگ بــه مصرفکنندهای
کــه ابــزار کنشــگریاش «خر یــدن» اســت پیامــد مهــم
دیگــری هــم دارد.
خریــدن مســتلزم هزینــۀ فرصــت اســت ،چــه
بهصــورت ریالــی باشــد و چــه بهشــکل َصــرف زمــان.
ازایــنرو مصرفکننــده تــاش میکنــد ،بــا کمتریــن
هزینــه ،میــزان رضایتــش را بــه حدا کثــر برســاند.
گــرو عوامــل متعــددی اســت امــا،
رضایتمنــدی در ِ
آنچنانکــه اقتصاددانــان میگوینــد ،حدا کثرشــدن
رضایتمنــدی بیــش از هــر چیــز برمبنــای ترجیحــات
شــخصی شــکل میگیــرد .رضایتمندی حالتــی ذهنی
اســت کــه ریشــه در ســایق ،عقایــد و پیشفرضهای
مــا دارد .مصرفکننــده بــا ســلیقهاش بــه بــازار مـیرود
و انتخــاب میکنــد کــه پپســی بخــرد یــا کوکا کــوال.
ً
مصرفکننــدۀ فرهنــگ هــم دقیقــا همیــن کار
را میکنــد .او کــه بــا پیــش فرضهایــش از قبــل
تصمیــم خــود را گرفتــه اســت محــک ســلیقه را در
بــازار اندیشــه حاضــر میشــود.
دســت میگیــرد و در ِ
در ایــن شــرایط ،مصرفکننــدۀ فرهنــگ بیشــتر
بهدنبــال کاالیــی اســت کــه مطابــق ســلیقهاش باشــد.
انتقادهایــش بیشــتر برمبنــای ســلیقه و در خدمــت
ی اســت .بــا متــن از زاویــۀ
حدا کثرکــردن رضایتمنــد 
پســند شــخصی روب ـهرو میشــود و در جس ـتوجوی
لــذت اســت .مایــل اســت بــا همــان متــر و معیــاری
دربــارۀ متــن حــرف بزنــد کــه قبلازایــن دربــارۀ کاالهــا
صحبــت میکــرده اســت .فیلــم را بــرای تفریــح
میبینــد و رمــان را بــرای ســرگرمی میخوانــد ،امــا
دوســت دارد جــدی دربــارۀ آنهــا ســخن بگویــد،
چرا کــه معتقــد اســت ،بهماننــد همــان حــوزۀ اقتصــاد،
ً
نهایتــا ســلیقه و پســندش عامــل تعیینکننــده خواهــد
بــود .البتــه بــازار مــکارۀ ســلیقه دیــر یــا زود پــای
مصرفکننــده را بــه عرصــۀ ُ«مــد» نیــز بــاز خواهــد
کــرد .ســلیقۀ شــخصی نمیتوانــد همیشــه و همهجــا
داور نهایــی باشــد .گاهــی مجبوریــم از مــد پیــروی

کنیــم ،امــا «نســخۀ اصـ ِـل» خیلــی از چیزهایــی کــه مــد
میشــوند گرانتر از آن هســتند که توانایی خریدشــان
را داشــته باشــیم .بنابرایــن ،مصرفکننــده بــه کاالیــی
ً
بدلــی ر ومـیآورد کــه صرفــا نشــانی از جنــس اصــل را
بــا خــود دارد.
صحنــۀ اندیشــه و فرهنـ ْ
ـگ چنــدان از قواعــد بــازار
فرصــت خریــدن پپســی
پیــروی نمیکنــد .هزینــۀ
ِ
محرومشــدن از یــک قوطــی کوکا کوالســت .امــا
ً
ْ
فرهنــگ
احتمــاال پیگیــری قواعــد بــازار در حــوزۀ
هزینههــای بســیاری ایجــاد میکنــد .مــا نمیتوانیــم بــا
همــان مال کهایــی کــه نوشــیدنی و گوشیهوشــمند
انتخــاب میکنیــم اندیشــه و فرهنــگ را انتخــاب
کنیــم .ســکۀ رایــج و اصیــل حــوزۀ فرهنــگ واندیشــه
چیزهــای دیگــری اســت :نظــم و انظبــاط ،تــاش
و جدیــت ،پرهیزهــای جــدی و ،بیشازهمــه،
پرسشــگری.
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