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دگزا و زندگی روزمره :مباحثهای در باب «ایدئولوژی»
پییر بوردیو و تری ایگلتون
برگردان میثاق نعمت گرگانی

کتاا

«زباا

دات ن ادااادین» پییار بو دیاو هدااا ساا ی باه نال یسای ترجداه شات کااه

تااری نیل تااو کتااا

«نیااتئو وژی» خااود ن اوشاات نیاان تقااا

بهااااهی اشساات

مباحثااهنی بااین نیاان د شاات کااه د  ۱۵ماای  ۱99۱د مؤسسااه هنرهااای معاصاار ناات
نژهی نیاتئو وژی د نی ان کتااا

برگاارن گردیات موضااوا نصا ی بح ا غ یاا

بو دیاو

فرنتاار د مودو ااه اااا ن بااود ی اابی کااه بااا توجااه بااه حو ا زی اادی نز اااا ن کااه بااا
بااتگداای د ن تباااب بااا اهادهااای مس ا غ نز جد ااه د ااتغ اهادهااای دضاااییغ نشاارنفیّت
شاانر ری بااه تبیااین بازتو یاات ساا ه د ایکاارد

میپردنزاااتغ ویااب بااه ا اار

می ست
بسااایا ی پویااااترین دسااادت میااارنث جامعهشناسااای بو دیاااو ن د تنّاااوا بردنشاااتهای
ناتقااادینی میدناناات کااه اساابت بااه ن

ضاا شااته نساات د نیاان نسااتا مباحثااهی ن

نیل تو غ رصاهی مناسابی بارنی د ک سااز کا ههنای د متر اری نسات کاه هداون ه باه
جای جامعهشناسیغ د پیِ جامعهشناسیِ جامعهشناسی بودهنات
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تااری نیل تااو  :س ا و خااود متی ات پیی ار بو دی او ماان د مااو د برخ ای نز مضااامین
کتا های جتیاتما غ کتاا

ن «زباا

دات ن اداادین» کتاا

مان «نیاتئو وژی» بحا

خونهی کرد سپس پذیرنی پرسشها ا رنن شدا خونهی بود
پییاارغ میخااونه ی اای نز معاات د حضااو هایت ن د نیاان کشااو خود ماات بلااوی نز
حضو تاو ترجداهی نیان مودو اه مقاتتات خرسانتی ی ای نز مضاامین نصا ی کتاا
تو نین نست که زباا باه هداا نااتنزه یاا شاایت بیشاتر نز کاه سای هی ن تبااب باشاتغ
نباارن داات ن کاانش نساات نیاان موضااو ی نساات کااه هاار چااه کااه د نیاان کتااا
اوشااتهنی ن شا م میدهااتغ نز دیات ماان منواار میشااود کااه د موضااعی کااام ً خصاادااه
ااود د پ ای

اساابت بااه هاار اااوا اشااهشناس ای محااق داارن بلی اری د

هسااتی تااا

الاااهی بااتن چااه کااه شاارنی نجتدااا ی تو یات پا هگرتا هاااغ هد ن این بااه ا اارو شاارنی
د یافاات پا هگرتا هااا بیااااتنزی بااه بااا ن دیلاارغ تااو نی ان بح ا
چه د گرتا
ب ااه

ن پ ایش میکش ای کااه

گرتداا نهدیات دن دغ ااو ی دات ن هنتای موجاود د خاود زباا ایسات

دسا ندتااتن

مشاار یتی نساات کااه پشااتوناهی

داارن میگیارد نیان تااو ن بااه

سدت سوی کا برد مراهیدی سوق میدهات کاه هداهی ماا کا

بایش باا هاا شانایی

نز جد ااه «داات ن ادااادین»غ «خش اوات ادااادین»غ «ساارمایه زباااای» مااناات
ببین که یا نیان مسال ه ن د سات فهدیاتهنو د

میخااونه

ندا بارنی مان توضایح باتهی کاه نیان

فرنینتها چلوااه د ن تبااب باا مرهاوو نیاتئو وژی دارن میگیراات -یاا مترندفناات؟ یاا کاه
نز دیت تاو نیاتئو وژی چیاری کاام ً متراا ن نسات مرهاوو نیاتئو وژی گاهگاه د ااا تاو
ظاهر میگرددغ ی ی ی نز د ت ههای مرکری د نین کتا

به خصوص ایست
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پییر بو دیاو :مدناو نز ا اه کاه د باا ه کتاا
نصاا ی

مان گرتایغ تنهاا د چنات جد اهغ مقاصات

ن جد بنااتی کااردیغ بنااابرنین پاسااد دند بااه پرسااش تااو حااات باارنی ماان

نحااتتر نساات د حقیقااتغ ماان تدای ام دنشاات کااه نز نژهی نی اتئو وژی نجتنااا
زی ارن هدااا طو کااه کتااا

کاان غ

خااود تااو اشااا میدهااتغ نیاان نژهغ ن ااب مااو د نسااترادهی

ااد ساات داارن گرفتااه ی اا بااه ش ا ی نبهاااو میر بااه کااا گرفتااه شااته نساات گااویی کااه
گواااهنی بین تبااا ی اابااا ی ن ن قااا میکناات نیااتئو وژیک اامی ات یااک گاارن هغ ن ااب
او ی توهین نستغ ذن خود نیان نطا ق باتب باه نبارن ی بارنی سا هی اداادین میگاردد
ماان کوشاایتهنو نز طریااق جااایلرین کاارد مراااهیدی هد ااو ساا ه ادااادینغ داات ن
ادااادینغ خشااوات ادااادین بااا نی اتئو وژیغ برخ ای نز نی ان نسااترادهها سااوا نسااترادهها ن
مها کان نز طریاق مرهاوو خشاوات اداادینغ ساعی کاردهنو شا ی اامشاهود نز خشاوات
هاار زه ن [ شاا ا ] کاان باارنی مثااابغ ماان نکنااو د نیاان سااا ن بااه شااتن نحسااا
خوا اات ماایکن غ مضاا رب

داااد بااه صااو نبنتی نف ااا و ایساات ماان تحاات شاا م

دت نمنتی نز خشوات ادادین هسات کاه مارتب باا نیان حقیقات نسات کاه نیان زباا نز
ماان ایسااتغ د برنباار نیان جدعیات نحسااا

نحتای ادایکن ماان ف اار مایکن کااه

مرهااوو نیاتئو وژی داااد بااه ناتقاااب نیان مساال ه ایسااتغ یاا نیان کااا ن بااه شا ی ماابه
ناواو میدهت گاهی ماا بایات مرااهی

ن اوساازی کنای  -اخسات د

نساتای ددات بیشاترغ

د و باارنی نحیاا فعّاااب کرد شااا ماان م دلاان کااه تااو ای ار مونفااق هسااتی کااه مرهااوو
نی اتئو وژی د حااتی مااو د نسااتراده سوانسااتراده ند ا شااته نساات کااه دیلاار کااا کرد
خود ن نز دست دنده نسات ماا دیلار باه

نهدیّاتش باا

ااتن ی ؛ باه طاو مثااب د

کا بردهای سیاسیغ جود مراهی کا مت مؤار حائر نهدیت نست
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تری نیل تو  :نیان مان ن ندن میکنات کاه توضایح دها چارن هناوز نجا باه نیاتئو وژی
میاویس غ نگرچاه باا

چاه کاه نجا باه نبهااو نیاج د ماو د نیان مرهاوو گرتای نیان
مان تاا

ا ته که بردنشاتهای متراا تی بسایا ی نز نیاتئو وژی نیاج نساتغ ماونفق کتاا

حااتی ت ش ای نساات د جهاات شرافیتبخشای بااه نیان مرهااوو هد ن این معتقااتو نماار زه
مودو ه دتی ای د حشاو ز نئات نالاشاته شات نیاتئو وژی دخیمناات کاه ساعی کاردهنو
د کتاب بتن ها ایر بپردنزو ی ای نیان کاه باه ا ار می سات کاه ا ریاه نیاتئو وژی نبساته
بااه د ک مشخصاای نز بازادااایی نساات

نز جااا کااه نالا ههااای مشخصاای نز بازادااایی

زیر سؤنب برده شاتهناتغ اذن نیان تصاو باه جاود ماته کاه خاود مرهاوو نیاتئو وژی ایار
زی ار سااؤنب فتااه نساات

اات دیلاار -کااه شااایت جا اابتر باشاات -نی ان نساات کااه ن ااب

نینگواه فرد شته کاه بارنی نیاتئو وژیک ت قای کارد ااو ی نز تر ارغ ایازمنات دسترسای
به او ی حقیقات م اق هساتی باه هداا ترتیابغ نگار نیاتهی حقیات م اق زیار ساؤنب
دغ مرهوو نیتئو وژی ایر به زیر کشیته خونهت شت
د د یم دیلر د ن تبااب باا مات
چااه «خود گاااهی کاااه

ز اباود نیاتئو وژی د دایاای نمار ز جاود دن د ی ای
کااه د

شاانر رناه» اامی اته میشااود بااه بااا تیغ نی ان بااا

د ن پسااتمت غ اااج طبقااه کااا گر ن تنهااا ادیتااون تحاات ت ا ایر گاااهی کاااه

ت ق ای

کاارد -مااردو د حقیقاات بساایا بیشااتر نز ا ااه نز مرهااوو " گاااهی کاااه " برمی یااتغ نز
ن زدهااای خااویش گاااهی دن ااات نیاان ا تااه موااتدنً مرهااوو نیااتئو وژی ن زیاار سااؤنب
میباارد د اهایااتغ نیاان بحاا
میشااود کدتاار ب
نی ان بااا

جااود دن د کااه چااه ندنمااه حیااان سیساات

ای یاا گرتداااای نسااتغ ب ااه بیشااتر خااودِ من ااق سیسااتدی

ن موجااب
نساات

کااه ساارمایهدن ی پیشاارفتهغ خودمختااا داام کاارده دیلاار ای اازی بااه گااذن نز
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سا ح گاااهی باارنی ن تبا بخشای بااه خااود اااتن دغ نیان بااتین معنای نسات کااه داااد بااه
تضادین بازتو یات خاود شاته نسات مان د

ندا اسابت باه نینکاه تداامی نیان مودو اه

دتیم برنی کنا گذنشاتن مرهاوو نیاتئو وژی کرایات کناتغ مشا وک میپاذیرو کاه ا اان
دااوتی د نی ان دتی ام جااود دن دغ ای ی اک د ی ام کااه موجااب میشااود بخااونه مرهااوو
نیتئو وژی ن حرا کان پیواات
کااه بااه کااا شاادا
د گاارنغ بااا

باا نالاا هی گااهی کااه

نسات نز هداین

نسات

دهمنااتو بلذن یات نینطااو بیاا کاان غ دتای شاادا نز مراااهیدی چاو

بااتیهی ی اا قی اته نسااتراده میکنی اتغ هااا بااه معنااایی ااارد شااداغ بااه مثابااه

نالا ههااایی نز نی اتئو وژی داام میکننااتغ چاارن کااه داارن نساات د گاارنغ یرداباام تردی ات
طبیعی به ا ر برست باه باا ن دیلارغ یاا [د گارن] باه شادا نیان نم اا
گاهی کاه

باه مثاباه نالا ههاا یاا گرن ههاای کااه غ کاه د

ن میدهات کاه نز

ندا ا ااو اا ادتااۀ دات ن

ن حر میکنتغ صاحبت کنیات؟ یاا میخونهیات د ماو د گااهی کااه

تنهاا د پیواات باا

مراااهیدی چااو طبیعیادااایی یاا جها شاادو یت صااحبت کنیاتغ یاا بیشااتر تدایام دن یات د
بسااتری معرفتشااناختی د بااا

ن تباااب با هااای صااادق کاااه

بااا ندعاات نجتدااا ی

صحبت کنیت
پیار بو دی او :ماان بااا دساادت اخساات بحا

شاادا مااونفق  -تردی اتهایی کااه د ن تباااب بااا

مرهااوو نیااتئو وژی طاارک کردیاات ن دبااوب دن و

دهمنااتو د مااو د نیاارندنن شاادا

توضاایحان بیشااتری ن نئااه کاان بااه طااو مشااخمغ ماان ف اار ماایکن کااه ی اای نز
کا کردهای نص ی مرهاوو نیاتئو وژی نیوااد شا افی دیاق میاا دناشادنت

یار ن نسات

بااه طااو مثااابغ توساار کساااای کااه تحاات تاااایر ن بوداااتغ مرهااوو نیااتئو وژی ن بااا
خشوات ادادین زیاادی باه کاا گرفتهناات کاا برد نیان مرهاوو اارد هااغ شا م نالاا هنی
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مذهبی مییابات کاه نز طریاق غ بایات طای مرنح ای باه مرتباهنی نز حقیقات دسات یافات؛
د حااا ی کااه هیچگاااه ادیتااون نز دسااتیابی بااه ما کسیساا حقیقاای نطدینااا دنشاات
ا ریهپردنز داد بود کاه بلویات "شادا یاک نیتئو وژیسات هساتیت" ماث ً توسار باا تحقیار
فاارن ن بااه ا ااه خااود

"

ااوو مااث ً نجتدااا ی" میاامیاات نشااا ه میکاارد نز نی ان طریااقغ

میخونساات فاصاا ه اامشااهود میااا دناااش حقیقاای – ما ااک دناااش-
یا کنات مان نیان ن بسایا

گاااهی کاااه

یساتوکرننمآبااه مایدنا  -د حقیقات ی ای نز دتی ای کاه

من نژه نیتئو وژی ن ادیپسنتوغ هدین تر ر یستوکرننمآ
حات برنی نین اه باه بحا

ن

توسر نست

خودماا باازگردی غ نین اه چارن مان مرهاوو د گارن ن کا ماتتر

م ایدنا ؟ خی ای چیرهااا کااه د ما کسیس ا ساانتی نی اتئو وژی نط ا ق میشااود د حقیقاات
بااه شاا ی اااامرهوو داام میکنناات باارنی مثااابغ میتااونا بلااوی کااه تداااو ا اوهااای
کادمیاااکغ تدااااو ا اوهاااای موزشااای گوااااهنی نز سااااز کا های نیاااتئو وژیک هساااتنت؛
ساز کا هایی که توزیا ااابرنبر سارمایۀ شخصای ن تو یات میکننات نیان فرنینات تو یات ن
مشاار یت میبخشاانت نیاان مساال ه کااه نیاان ساااز کا ها بااه شاا ی ااخود گاااه پذیرفتااه
میشااواتغ منشاا نصاا ی داات ن اهاساات؛ نیاان ا تااهنی نساات کااه د تعریااف ساانتی
نیتئو وژیغ به مثابه بازادود یاا گااهی کااه غ باه خاوبی د ک ادیشاود مان ف ار مایکن
د ما کسیسا غ د حقیقاات شا ی نز ف سارهی دکااا تی بااادی ماااتهغ کااه د

یاک اماام

گاااه جااود دن د کااه ی اک دناشاادنت نسااتغ فااردی دناش موختااه؛ سااایرین ه ایچ گواااه
دسترسای بااه گاااهی اتن ااات مااا خی ای د مااو د گاااهی خی ای د بااا هی ن تباااب

بااا

بازادایی صحبت مایکنی جهاا نجتداا ی باتین شا م مبتنای بار گااهی دام ادیکنات؛
ب ااه باار نسااا

کرد کا هاااغ ساااز کا هاغ مااناات

داام میکناات تحاات تاا ایر دگاارن
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چیرهااای بیشاادا ی ن میپااذیرو باات

ا ااه هااا ن بشناس ای غ نی ان

که نیتئو وژیک خوناته میشود به ا ار مانغ ماا بایات بار نساا

چی اری نساات

ف ساره ت ییار دام کنای

ما بایت نز جه دکا تی سانّت ما کسیساتی باه سادت ف سارهنی متراا ن دام کنای کاه د
اممهاااا خود گاهاااااه باااه سااادت چیرهاااا هاااتفگیری ادیکننااات یاااا به نسااا هی
بازاداییهاای کاااه غ بااه ا
نست به اها با

نهندااایی ادیشااوات مان ف اار مایکن تداااو نینهااا نشااتباه

اتن و

تری نیل تو  :نگار حارف شادا

متوجاه شاته باشا غ مرهاوو دگارن دارن نسات ا ریاهنی

بسااایا کامااامتر نز نیاااتئو وژی محساااو
صااو نبنتی جتی ات دن و کااه

گاااردد نماااا مااان د الرناااای د باااا ه نیااان

دهمنااتو د مو دشااا توض ایح ده ا ی ای نین ااه مرهااوو

دگرن بر طبیعیساازی نیاتهها ت کیات میگاذن د نگرچاه نیان مسال ه باه شادا نم اا میدهات
کاه ساااز کا های اا گاهاااه

مااو د توجاه داارن دهیاتغ ای یاا زیااده سااده ایساات کااه

ند ااا کنای کااه تداااو خشااوات ادااادین یاا نیاتئو وژی د
نین نم ا

ندا طبیعیسااازی شااتهنات؟ یاا

جود اتن د کاه ماردو اسابت باه یاک ساری با هاا ن زدهااغ شاک تردیات

دنشته باشنتغ

ی ن هد نا غ اسابت باه هاا پایبنات بداانات؟ باه باا ن دیلارغ یاا شادا

بیش نز حت بر جاه طبیعیساازی دگارن یاا نیاتئو وژی ت یاه ادیکنیات؟ د مااًغ یاا شادا د
معاارد خ اار پااذیرد سااری نیاان نیااته ایسااتیت کااه مااردو بااه نشاا اب ا ااب داات ن
مشاار یت میبخشاانت؟ فاارد باار نی ان نساات کااه ناااونا مخت ر ای نز مشر یتبخش ایغ نز
د ایسااازی تداااو کداااب نی اتههای حاااک گرفتااه تااا پااذیرد دمگرنیااااه هداارنه بااا
شک تردیتغ جود دن د دکتارین شادا چاه جاایی بارنی نیان گوااه اتو تونفاقغ ناتقااد
مخا رت د ا ر میگیرد
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پییاار بو دیااو :نیاان سااؤنب خی اای خااوبی نساات حتاای د ندتصااادیترین ساانتی کااه
میشناسی غ یعنی ما کسیس غ ف ار مایکن کاه ظرفیات مقا ماتغ باه مثاباه ظرفیات گااهیغ
دست بات گرفته میشود مایترسا غ حارف مان بارنی

شانر رن غ ت اا دهناته باشاتغ باه

یژه برنی گر ههاای خاودباینتار دسات چپای مان باه ناون فاردی باتبینغ کسای کاه
مردو ن د سرد میکنت نمثا ه شاناخته مایشاوو نماا ف ار مایکن بهتار نسات حقیقات ن
بتنای ؛ حقیقات نیان نسات کاه دتای باا چشادا خاود شارنی ساخت زااتگی ماردو ن
میبینای  -هدااا و کاه باه ناون پژ هشگاری جاون د میاا پر تا یاای مح ایغ ماانات
کا گرن کا خااهها شاهت
با

باودو-

شان نسات کاه هااغ بسایا فرنتار نز حاتی کاه ماا

دن ی غ ماده پاذیرد [سا ه] هساتنت نیان تورباهنی بسایا ت ایرگاذن بارنی مان باود:

اهاا بااا حوا زیاادی نز مساائم کنااا مای متاات
مسائم بسیا ی نغ بات
خودماا میارا

نیان هداا دگرنساات -نیان کااه مااردو

ا اه بتناناتغ مایپذیراات مان بارنی شادا یاک مثااب نز جامعاهی

دتای شادا نز تعااتندی نفارند د مااو د ونمام نصا ی موفقیات د مت سااه

میپرسیتغ هر چاه د هارو نجتداا ی پاایینتر مای ی غ ن تقااد بیشاتری باه نساتعتند هنتای
بااه چشا میخااو د د [ندشااا پااایینتر [تعااتند بیشااتری بااا

دن ااات کااه نفاارند موفااقغ بااه

ش م طبیعای نز تونااییهاای ف اری بااتتری برخاو دن هساتنت
ن بیشااتر میپذیراااتغ بیشااتر بااه حداداات خااود بااا
"ب هغ مان نال یسای خاو

هرچاه محر میات خاود

دن اااتغ بیشااتر میشاانوی کااه بلویناات

اباود مان فرناساهنو خاو

اباودغ مان یاضای خاو

نین یاک حقیقات نساتغ باه ا ار مان حقیتای ت ا دهناته نسات حقیتای کاه

اباود"

شانر رن

د ست اتن ات بپذیراتغ ای بایات بپذیراات نیان باتن معناا ایسات کاه نفارند تحات سا ه
هده چیر ن تحدم میکننت؛ ی هاا بایش نز چاه کاه ماا باا

دن یا غ بایش نز ا اه

کاه خااود میدنانااتغ باه ضااایت تاان میدهناات نیان یاک ساااز کاا مهیاب بااا صا بت
8
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نسااتغ هد ااو ا اااو ساا نتیغ نباارن ی شاالرتنالیرغ بساایا بر گتاار دت تدنااتتر نز
[کااا کرد] ت ااویر
میخااونه منتقاام کاان

پر پاگااااتن ااارد نیااتئو وژِی نیاان توربااهی نصاا ینی نساات کااه
ا ااه د نب ااه بااا ظرفیات مخا راات میگااویی بسایا مها نساات؛

ن بتااه کاه چناین ظرفیتای جااود دن دغ نمااا اااه د

جااا کااه مااا بااه دابااا ش هسااتی غ ب ااه

ش ی دیلر به خود میگیرد
تااری نیل تااو  :ب ااهغ تااو د بااا ه ا ااه «کژ یین ای» میاااامی صااحبت کااردهنیغ کااه گواااهنی
مخا رت زباای نسات ا اه کاه ما کسیساتها د ااا تاو باتبینی ت قای میکنناتغ خاودن
نحتداتً ند گرنیی میاامی میتاون باا نیان مونفاق باودغ ای نز ساوی دیلار مایدنا کاه
تو چنتن د ست اتن ی هد و میشام فوکاو باه ا ار بیاایی تاو مایام ایساتی کاه باا نیان
تاکیات باار ندا گرنیی ماتریا یسااتی بااه ساادت اااو ی ا ریااۀ داات ن باار ی کااه خااودن نز
دیت من به د ساتی) باه ات توریات زیااد نز حاتغ متاافیری ی باود زیاادغ فرنگیاری بایش
نز حااتغ مااو د ناتقااادد داارن دندهنی میخااونهی جااایی باارنی مخا راات سیاس ای ای ار بااادی
بلذن ی نیرند من به مرهوو دگرن نین نسات کاه باه ا ار می سات کاه تاو میگاویی کاه یاک
اااوا د ایسااازی ساا ه با هااای ساارکو کننته جااود دن دغ اای ن هد نااین نیاان
نم ااا

جااود دن د کااه نیاان فضااا ش سااته شااود «کژ ییناای» ظهااو یاباات شااایت ماان

کا ی اااتو ی نز دض ایه ن نئااه م ایکن غ نمااا ی اا دگاارن خااود ی اک نب ااه تنااادق میر ایساات؟
نین ااه مااردو میتوناناات [د
مترا تی با

این حاااب] بااا

دنشااته باشاانت اتنشااته باشاانت یاا د سا وک

دنشته باشنت؟

پییار بو دیاو :اااه نیان بسااتلی دن د بااه طرحای کااه مااا نز ف سااره ناسااا غ ف سااره کاانش
ماانت نینها دن ی من میگوی غ تا زمااای کاه ماا باا مرااهیدی چاو گااهیغ گااهی کااه
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اا گاهی نمثاا ه ف ار کنای غ دااد اخاونهی باود کاه تا ایرنن نصا ی نیاتئو وژی ن کاه
د نکثر ن دان نز طریاق بات منتقام میگاردد د ک کنای سااز کا نصا ی سا ه نز طریاق
دخم تصرف اا گاهااهی بات غ دام میکنات بارنی مثاابغ نخیارنً مان مقا اهنی د ن تبااب
بااا فرنینااتهای ساا هی مردناااه د جااونمعی کااه بااه تعبیااری باات ی د دااتند میگرداااتغ
اوشتهنو نین فرنینتهاغ هداانت جامعاهی ماا هساتنتغ باا نیان تراا ن کاه یا تراات د ماو د
ن بغ نفاارند تحاات س ا هغ زاااا غ س ا ه ن نز طریاق مااوزد جساادی [بااتای] فرنمیگیرااات
میتونا

ن د جرئیان شاووغ بارنی مثاابغ دختارن یااد میگیراات کاه باه شایوهی معینای نه

بر اااتغ نین ااه پاهایشااا

ن بااه طاارز مشخص ای حرکاات دهنااتغ نین ااه س اینههای خااود ن

پنهااا کنناات هنلااامی کااه صااحبت کاارد

ن ی ااد میگیراااتغ هااا ادیگویناات «م ایدنا »غ

میگویناات «اداایدنا » باارنی مثاااب نگاار د ساای ن نز زااای بپرساایتغ ن پاسااد میدهاات
«ادیدنا » ما

باه شا ی اامحساو تر دام میکناتغ نز

ااتی معاادب ن دن یا غ ای

طریق زبا غ نز طریق بات غ نز طریاق ناتیشایت باه چیرهاایی کاه پاایینتر نز سا ح گااهی
هسااتنت اای نیاان مساال ه م اااای ی خودبااه خااودی) ایسااتغ مااا ن بااه ااخود گاااهی
ن جاا ادیدهات باه محاق نین اه باه نیان مقاوتن ف ار مایکنی غ مشاخم میگاردد کاه
هایی [نز نین ساز کا ] بسایا دشاون نسات نیان هداا دات پرسشای نبساته باه ارمشای
ههنی نسات کاه نبساته باه نفارنیش سا ح گااهی نسات
بااتن

ااادن اتن اااتغ ماان

ن سااوگیریِ

نز

جاا کاه

شانر رن ماا

شاانر رناه میاااام غ سااوگیرینی کااه هدااه مااا

د معرضش درن دن یا  :ف ار مایکنی کاه مشا

ن تنهاا نز طریاق گااهی میتونانات حام

شوات نین هدااواست کاه مان نز فوکاو متداایر میشاووغ د تضااد باا مرهاوو مها تنبیاه
ن دارن میگیارو تنبیاهغ حاتندم د زبااا فرناساهغ نشااا ه باه چیاری خاا جی دن د تنبیاه نز
طریق ایر یای ا اامی تحدیام میشاود تاو بایات نطا ات کنای باه معنااییغ ط یاا

یاه
10
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نین تنبیه ساده نست زیرن کاه اسابت باه

گااه هساتی د حقیقات مان ف ار مایکن کاه

د مو د س ه اداادین مقا مات دشاون تر نساتغ چارن کاه حاس ادیکنیات تحات فشاا
درن دن یت د

ند مشاابه هاونیی نسات کاه تانرس مایکنی غ هداه جاا هسات هایچ جاا

ایستغ گریر نز

بسایا دشاون نسات کاا گرن زیار نیان ااوا فشاا ااامرئی هساتنت

بسیا بیشتر نز ا ه که ما میتاونای باا

کنای غ باا

فاق یافتهناات باه یژه نمار زغ ت ییار

دند نیان ضاعیت کاا بسایا دشاون ی نسااتغ باا سااز کا خشاوات اداادینغ سا ه بااه
ساادت ش ا م مااوارتر بااه نی ان معنااا حش ایااهتری نز نباارن ساارکو
جونم معاصر ن د ا ر بلیریت که خشوات د

متدای ام میشااود

ارو اامرئی شته نست

تری نیل تاو  :مان تصاو مایکن نینواا گوااهنی کنایاه جاود دن دغ چارن کاه نز یاک ساو
یه ت کیت بیش نز حات بار

ی گااهی نکانش اشاا میدهای ف ار مایکن نیان د سات

نستغ ی برخای نز سانتهای ما کسیساتی ایار باتن نشاا ه کردهناات هدرماا کاه تاو د
حاااب شاارک بساا نیاان ا ریااان بااودیغ خااود ساانّت ما کسیسااتیغ د اااا
ای

تداااو کا

توساار

کاسااتیهایش -سااعی د صااو نبنتی موااتد مرهااوو نیاتئو وژی بااه

ش ا ی ک تاار نبسااته بااه گاااهی بس ایا بیشااتر دمگرنیااااه اهااادی دنشااتهناتغ کااه نز
جهت ای شااایت بااه دی اتگاه شاادا اردی اک میگردااات مااای نز من اار دیلااری بااه ا تااهنی د
مو د مخا رات سیاسای باتبینی بپاردنزی غ ا تاهنی د ن تبااب باا کاا تاو جاود دن د کاه
نماارز جنبااهی حیاااتی پیااتن کاارده نساات تااو خی اای متهو ناااه مبت رناااه د ن تباااب بااا
بازن هااای زباااایغ دیداات ن زد گرتا هااا -صااو نبنتی بهااا -صااحبت کااردهنی بااا
صاارنحت تداااو زبااا ندتصااادی ما کسیسااتی ن بااه سااپهر فرهنل ای ی اا ادااادین ت یی ار مبنااا
دندهنی؛ نز میاتن ابااردی یااد کااردهنی کااه د

مااردو سااعی میکنناات باار حوا ساارمایه
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فرهنل ای خااود بیافرنینااتغ خااونه نز طری اق تحص ای ن ی اا هناار ی اا هاار چااه ماان ف اار
مایکن نیان خی ای

شاانگرناه نسااتغ بااه خصااوص ت کیات تااو باار م ح ااه پتیاته هنارغ

[موجااب میشااود] اتااونای مسااتقیداً بااه تدامی ات می اتن نجتدااا ی

د ی اابی غ ملاار ا ااه

اخست میتن فرهنلی هنار ن پشات سار بلاذن ی ف ار مایکن کاه نیان فوقن عااده مریات
نست یا مد ن ایسات نیان بحا

پایش بیایات کاه تاو تصاو ی نز کام کرد کاا غ کانش

زبااا ناسااا بااه مثابااه جنل ای کااه د

بااازیلرن د ت دنااات کااه سااه های [دن هااای]

خود ن بارنی سارمایهگرن ی ماؤارتر بار

ی زیاا دیلارن غ نفارنیش دهنات نیان توصایری

ندعی نز بسایا ی نز زمیناههای تورباههای ماا نساتغ ای یاا نااونا دیلاری نز گرتدا هاا
کنشهااا جااود اتن ااات کااه تااو ادیتااونای هااا ن بااه سااادگی بااا نص ا

حان خااود

مرهووسازی کنی؟
پییار بو دیاو :تااو خااودن مثاااب خااوبی نز نیان ندعیات کااه نیان ساااختا ها جااود دن ااات
ن نئه کردی باه هار حااب نیان پرساش مهدای نسات ادایدنا چارن تدایام دن و کاه باتین
ش م ف ر کن حس میکن نین ندعیات نسات کاه مارن باه نیان نمار م ارو میساازد حاس
من نین نست که نین ااوا مباد اه کاه ماا د گیارد شاتهنی
بااه ن س ا و

ا ااه فی ی اا -ی اا د سااتی بااه تعبی ار اااوتر

یار اادی نسات پیشاینهی
میاامااتغ بااازمیگردد فی ی ااغ نز

من ر نف طو غ او ی مباد ه ندتصاادی یاا اداادین نسات کاه د خاااوندهغ باین ن اتین یاا باا
د سااتا غ میتااونای شاااهت

باشاای مااای

ف اار کاان ساااختا ن ااب میااتن هاغ ن ااب

بازیهااای نجتدااا ی بااه گواااهنی نساات کااه داباات -اباارد باارنی ساا ه -تااا حاات دی
نجتنا ااپااذیر نساات د میااتن ندتصااادی نیاان نماار نضااح نسااتغ اای حتاای د میااتن
مذهبی ایرغ نیان تعریاف ن بردارن خونهیات یافات د نکثار میاتن هاغ ماا میتاونای

دابات
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باارنی ناباشاات مخت ااف ساارمایه ن مشاااهته کن ای
یاره)

ساارمایه مااذهبیغ ساارمایه ندتصااادیغ

د شاارنی ی کاه شاااهتد هساتی غ ا ااه هابرماا

بااتن نشاا ه میکنااتغ هدااون ه

یک نستثنا نست ما تنها نز طریاق کوششای یاژه الااه کاه شارنی

یرطبیعای محقاق شاته

باشتغ دااد باه دساتیابی باه نیان ن تبااب تحریفاشاته خاوهی باود فقا یاک ا تاه ن د
مااو د دی اا
مااای

نشااا ه کااردیغ

می اا تبااادب ندتصااادی تبااادب زباااایغ کااه هد این نآل بااه

بیااا کاان نز دیاات ماان نیاان دیااا غ د د ک بساایا ی پتیااتهها کااه ادیتااون بااه

سهو تغ باه مثاباه ن تبااب [یاا] تو یات زبااای باا اهاا مونجاه شاتغ بسایا اداربخش نسات
برخاای فی سااوفا نال یساای مااناات سااتین باار نیاان مساال ه تاکیاات کردااات؛ هااا حضااو
چیرهای بسایا مهدای ن د زباا مشااهته کرداات –ماانات دساتو دند یاا ن

میاهها -کاه

نز مااتبهای ن تباااطی پیاار ی ادیکنناات خی اای چیرهااا ن ادیتااون بااه نااون ن تباطااان
صاارف د ک کااردغ ماان بااا پایش کشایت دیاا
تعدی دها

ندتصااادی تنهااا سااعی کااردهنو مسااائم ن

باه ف ساره تح ی ای بنیاا جامعهشاناختینی ن کاه فادات

نسات ن ببخشا

ماان سااتین ن اقاات اداایکن ؛ میگااوی ن تصااویر کااام ی نز شاارنی نجتدااا ی تحقااق
فرنینتهایی که توصیف میکناتغ ن نئاه ادیدهات بناابرنینغ نگرچاه مد ان نسات مان بسایا
د

نز نین ف سره زبا به ا ر بیای غ د

ند بسیا به

اردی

تااری نیل تااو  :تااو بااه ضااوکغ بااه هدااا ناااتنزه جامعهشااناختی میناتیشاای کااه
اشااهشناختی زیارمتن متات نمی کاه د دشا و ی دیاق باا شارنی کاا خاود تاو نساتغ د
تداااو اااا ن جریاا دن د یاا بااه تعبیار اااوترغ دشااون ی گرتداااای جامعهشااناختی کااه د
پی تح یم زاتگی

زمره نسات نیان یاک تعهات بسایا داوی د کاا تاو نساتغ کاه ن بتاه

هدیشه به صارنحت بیاا ادیشاودغ ای باه شا م یاک ااوا حساسایتغ اسابت باه ا اه
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ن زااتگی

من مد ن نست باه شا ی اابسانته

زماره بناام غ حضاو دن د نیان مسال ه

ی ی نز طرق متعاتدی نسات کاه کاا تاو د ماونزنن کاا یدواات ی یاامر د نیان کشاو
درن میگیرد

ی ن بته بارنی یاک جامعهشانا

دشااون خونهاات بااود کااه زاااتگی

کاه د گیار یاک گرتداا بسایا تخصصایغ

زمااره ن بااه نااون موضااوا تح ی ام ی اا حت ای تر ّاار

برگرینت تو ها مثام مانغ نز دب یاک پیشاینه فضاای

شانر ری ادی یای باه ا ار مان

کا تاو جا اب نسات باه نیان د یام کاه اشااالر تانش میاا د ک ن زد معداوب [متاتن ب]
که هیچ ب ی باه

شانر ری ااتن دغ میباشات د بعات دیلار کاه ت کیات بار تح یام اهااد

کادمیااک-شاارنی نجتدااا ی

شاانر رن

ن رنمااان  -دن د یااا ف اار میکناای نیاان

شرنی خااوندگی کد ی به توصیف د ت ههای تو میکنت؟
پییر بو دیو :ا اه کاه گرتای بسایا هدتتااه ساخا تدنتناه نسات تاو ددیقااً نحساساان
شخصی من ن بیا کاردی مان ساعی کاردهنو تاا د بخاش نز زااتگی خاودو ن کناا ها
داارن دها غ هداااا و کااه بسایا ی نز

شاانر رن اساام ن ب چن این کردهنااات برخای طاارق

دیلااری ن بااه کااا میگیراااتغ باارنی مثااابغ پاسااد ن د کاانش سیاساای گواااهنی تببااین
نجتدااا ی مییابناات مساال ه ماان نیان نساات کااه سااعی کاان

برهدا چااه باار ماان گذنشااته

نست ف ر کن مسیر [زااتگی] مان ن بتاون معوره ساا صاف کارد صاعود باه جایلااهی
که من به

تع اق ااتن و بارنی زااتگی د دایاایی کاه نز

مان ایساتغ بایات ساعی کان

د چی ار ن برهد ا  :دنشااتن ی اک ههاان کادمی اک یعن ای چااه -چلواااه نیواااد میشااود-
هدرما چه چیرهاای بارنی دساتیابی باه

نز دسات دندهنو باه نیان د یامغ حتای نگار کاا

من -تداو کا مان -گوااهنی زاتگیااماه خوداوشاته نساتغ کاا ی بارنی مردمای نسات کاه
او ی مسیر مشابه ن طی کردهناتغ ایازی مشابه برنی فهدیت دن ات
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تری نیل تو  :ما متتی زماا بارنی پرساشها ا ارنن شادا دن یا

یاا کسای تدایام دن ه

ا ته ا ری نج به مباحثی که م رک شت بیا کنه؟
ی اای نز حاضاارین :نیان مساال ه بااه نااون جاات ی یاه مرهااوو نیات وژی م اارک شاات کااه
ما کسیس بیش نز حات

ی تونااایی ماردو بارنی شاناخت حقیقات حساا

میکناتغ حااب

که نحتداب ک تاری جاود دن د کاه کسااای کاه د سا وک پاایینتر هارو نجتداا ی دارن
گرفتهناتغ داد باه دساتیابی باه چناین شاناختی باشانت یاا نیان نمار بیشاتر ااشای نز نیان
ایساات کااه مردماای کااه د ساا وک پااایین هاارو نجتدااا ی داارن دن اااتغ فاداات داات ن
ندتصادینینات که

هاا ن دااد بساازد باه جد هاا محافام گرتلاو مباحثاه بپیواتاات

نز دنیارهی تنااز زاااتگی

زمااره بلریرااات سااایر نم ااااان فرصااتها ن بشناساانت ی اا

ف اار میکنی ات اقش ای کااه نی ان مساال ه بااازی میکناات مه تاار نز داب یتهااای ف ااری نساات؟
نینکااه مااردو داب ی ات شااناخت گسااتردهتری نز حقااایق ن دن اااتغ ای ن مودعی ات ندتصااادی
خااوندگی

هاغ ماا دستیابی به نین حقایق میگردد؟

ت اری نیل تااو  :ماان د کتااا

خااود نشااا ه کااردهنو کااه فرنیناات ساااز کا د ایسااازی

مشر یتبخشاای داات ن مساا غ خااود نمااری پی یااته ایازمناات داب یاات

گاااهی

[هوشاادنتی] نساات حتاای باارنی د ک پااذیرد نبعاااد منراای مودعیاات خااود د هاارو
نجتدااا یغ فاارد بااه د جااهنی نز خ دی ات ای ااز دن د؛ باارنی نین ااه د ک کناات کااه د پااایین
هرو نجتدا ی درن گرفتاه یاا نین اه سارکو
به ا ر منغ مشر یتبخشای دات ن مسا
د ای کرد
مس

شاته نسات

نیان یاک پاا ند کس نساتغ

هی لااه تنهاا نماری نارعاا ی ایساتغ مسال هی

داب یتهایی که شادا باتن نشاا ه کردیاتغ حتای بارنی ا اه فارد دات ن

ن بپاذیرد خاود ن د اسابت باا

تعریاف کناتغ بایات جاود دنشاته باشانت مان
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ف ر میکن بیشتر ااا پییار بو دیاو د ن تبااب باا شارنی ی نسات کاه ماردو میتونانات یاا
ادیتونانت سرمایه ن کسب کننت
پییر بو دیاو :گوااهنی با رعام [ یار سادی] نز تقسای کاا تو یات نجتداا ی د اسابت باا
ناااونا ا ااب توربااه جااود دن د ن اابغ نفاارندی کااه توناااایی صااحبت نج ا بااه جهااا
نجتدااا ی ن دن اااتغ ه ایچ چی اری نز جهااا نجتدااا ی ادیدناناات کساااای کااه [چی اری] نز
جهااا نجتدااا ی میدنانااتغ داااد بااه صااحبت د بااا ه

ایسااتنت نین ااه حقااایق معاات دی

[ااچیر] د مو د جهاا نجتداا ی بیاا میشاودغ باه د یام هداین تقسای کاا نسات بارنی
مثابغ دگرن باه ااو ی دنااش د ای نشاا ه میکنات کاا گرن بسایا میدنانات :بیشاتر نز هار
شنر ریغ بیشتر نز هار جامعهشناسای نماا باه یاک معنااغ دناشای اتن ااتغ فادات نبارن تزو
بارنی د ک یاا صااحبت کارد د مااو د

هساتنت

ماا د کای نسا و هنی نز

شاانر ر

به مثابه فردی دن یا کاه دااد نسات تورباهی دگرنیای خاود ن ناتقااب دهات تبّحار خاود
باه اسابت باه جهاا نجتداا ی ن باه شا ی صااریح شایون ن نئاه کنات نماری کاه بناا بااه
دتی ی نجتدا ی به ایت دشاون نسات باهطو مثااب چناا اه
توربااهی [شاارنی ] کااا گرن

شانر ری تا د کنات کاه

ن د ک کناات -هدااا طو کااه پااس نز  ۱968د فرناسااه نیاان

ت د ن کردات -ن با تورباهی یاک کاا گر مونجاه خونهات شات کاه فادات ادنهاای یاک
شاانر ر نساات بسایا ی نز چیرهااای کااه نارجااا ن

ن برمینالیارد د

ندا [د توربااهی

زاتگی کاا گری] نماری اادی معداو ی نسات ن بایات دااد باشات تاا د الارد خاودغ
توص ایری نز توربااهی کااا گرن

ن مشاادوب کناات -د حقیقاات نی ان توربااهنی نز اق ااه ا اار

خود ن نست -که کاا بسایا ساختی نسات باه ا ار مان ی ای نز دتی ای کاه

شانر رن

[به نین مسائم] توجاه ادیکننات نیان نسات کاه هاا نز منااف بسایا زیاادی د ن تبااب باا
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سرمایه فرهنلی برخو دن هساتنت مثاا ی مایزا  :مان هدیشاه نز چاه ماا کس نجا باه
پاار د

گرتااهغ حی ارنزده شااتهنو مااا کس خی ای بااه ن سااخت گرفتااه نساات؛ مااا کس

گرتاااه" :ن یاااک خردهباااو ژ نی فرناساااوی نحداااق نسااات" نین اااه پااار د

د ماااو د

زیباییشناساای تنهااا نز من اار زیباییشناسااا یواااا میاویسااتغ نین ااه پاار د

خی اای

ساااده وک نساات خااود مااا کس د هوااته سااا لی اوشااتن بااه یوااااای ن موخاات ن بااه
پاار د

بااه نااون ی اک خردهبااو ژ ن دناش موختااهی ضااعیفغ الاااه تحقیر می اری دن دغ

د حا ی کاه خاود ماا کس باه ناون پسار یاک د اتمرد باتمقااو د ح ومات پار
تحصاای تی د خااو

شایسااتهنی ن دنشااته نساات نیاان تدایرهااا بساایا مهاا هسااتنت

هنلامی که باه نجارنی [ه نن] ما کسیسا ا ار ماینف نی غ نیان تدایرهاا ن مییاابی
نز ت باار خودپساانتی ی اک
نز جااتبهای جناااک چاا
متنررات

غ

شاانر ر ساارمایهی فرهنل ای ن می یناات فتااا

د ن تباااب بااا نیاان مساال ه هسااتنت:

هاا
بس ایا ی

شاانر رن نز کااا گرن

ها ن خون میشادراتغ یاا کاه [بار س] هاا ن بسایا ساتایش میکنناتغ کاه

شیوهنی نز تحقیر کرد

ها نست نیان خی ای مها نسات کاه تدااو نیان چیرهاا ن باتنای غ

د هدین نستاغ فرنینت «ناتقااد نز خویشاتن» کاه باا تدارین بار م ا عاهی ههان

شانف ر

کادمیااک مد اان میشااودغ نمااری حیاااتی نسااتغ کدااا نین ااه بااوده نساات :پیششاارطی
شخصی برنی هر اوا ن تباب با نیتئو وژی
ی اای نز حاضاارین :نگاار مد نااه باارنی ح ااهنی ماان توجااهتا

ن بااه ساادت هناار مع ااوف

کن برنی مان جا اب نسات کاه چلوااه نیاتئو وژی سارمایه اداادین د ن تبااب باا هنار
زیباییشناسی پیاده میشودغ با توجه باه نین اه شادا باه هار د ااوا تداایر تاختیات شادا د
ناتهااای کتا تااا نشااا ه کردیاات کااه مااردو باار مبنااای هاارو نجتدااا ی د سیسااتدی
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جها شدوب طبقهبناتی میشاوات

هاا بار نساا

زیباییشناسای کاااتی د س سا ه مرنتاب

نجتدا ی نز بات به پایین درن میگیراات چاه بار سار ندتصااد کاتهاای اداادین می یات؟ یاا
گواه کاه فرد یاک جِیدساو نشاا ه میکنات کاه ااو ی ت ثیار مرهاای فرهنلای جتیات
خ میدهت؟ نگر نین د سات باشات کاه ت ثیار مرهاای فرهنلای جتیات صاو ن میگیاردغ
نین مسل ه چلواه به تح یم شدا نز دت ن ادادین مرتب میشود؟
پییر بو دیو :پ سد به نین پرساش دشاون نسات باه ا ار مان بازن هاایی باه مرنتاب بااتتر
جااود دن ااات کااه د

مرگا هااای مساا

کااام ً کا ماات بااادی میماانااتغ نینهااا
هااا ناواااو میشااوات د فرناسااه

جاهااایی [م ا هااایی] هسااتنت کااه بازیهااای نص ا ی د

نیاان م ااا غ سیساات دناشاالاهی کادمیااک نسااتغ سیساات گسااترده نکوهااا [نکااو ارماااب]غ
جاهایی که متیرن نجرنیای ماتیر اممهاا نز
بر

میشاوات) نز جاا کاه مان

هاا ناتخاا

ی موضاو ان فرهنلای کاا کاردهنوغ د پاساخ نشاا نتی باه نیان ماون د مایکن ماا

نین نیتهی دتیدی ن باازگو مایکنی کاه فرهناز تودههااغ فرهناز اماهغ
شات نساتغ نین اه ماردو دااد بااه مشااهته د ک
جاذ

یارهغ د حااب

ایساتنتغ باه طارزی ااخود گاهااااه

ی ای نز فرهنزهاای متراا ن میشاوات نیان یاک شا م نز ژسات مسا

د م ی اا

شنر رن نست که بلوینت "به نیان کا تو هاا الااه کنیات" یاا ساایر ماون د فرهنلایغ " یاا
نینهاا خ دیات فرهنلای بر گای ن ادااایش ادیدهنات؟" چناین فاردی میگویات "تااو
ادیبینیغ ی مان مایبین غ مان ن این کسای هسات کاه

ن

ن دیاتو" نیان د ک د یافاتغ

مشااهته) مد ان نساات صاحیح موجاه) باشااتغ ای بایش نز حاات بار
جتیات باارنی ت ییار د ساااختا توزیا ساارمایه ادااادین حسااا

ی نیان چیرهااای

میشااود ن اارنق کاارد د

میرن ت ییارغ باه معناایی ااو ی پوپو یسا نسات شادا دتای میگوییات «ببینیات َپ خی ای
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خااو

نساات» مااردو ن ساارد گرو میکنی ات مساال ه نی ان نساات :ی اا نی ان موس ایقی ندع ااً

ساختا فرهنز ن ت ییار میدهات؟ مان ف ار مایکن نیارندی ااتن د کاه بلاویی

َپ خاو

نست به هر حاب بهتر نز نیان نسات کاه دوومتن نااه [ند اا] کنای کاه هایچ ن زشای ااتن د
نما د

ند نین خاود ااو ی دووماتن بودگی نسات کاه شادا فرنماود کنیات کاه چاه ااو ی

نز موساایقی ساابک مس ا

موسایقی بااادی مااااته نسااتغ بااتین ش ا م شاادا هنااوز داااد بااه

د ک کارد ساود اداادین َپ د بازیهااای نجتدااا اخونهیات باود ماان د عااً معتقاتو کااه
بای ات بااه نی ان چیرهااا توجااه کن ای غ ای خ ااری سیاس ای

د ای د دساات بااات گاارفتن

بهااره ی فرهنل ای هااا جااود دن د بسااته بااه م اااای کااه ماان [مااوزه] د
میکن غ مد ن نست مونفق یا مخا ف

صااحبت

باش

ی اای نز حضااا  :شاادا میگوییاات کااه خشااوات ادااادینغ خشااوات نساات من و تااا
چیست؟
پییاار بو دیااو :ماان بااا

دن و کااه خشااواتغ نشاا اب ظریااف پی یااتهتری بااه خااود

میگیرد یک مثاب غ ا رسانویها هساتنت -حاتندم د فرناساه باه مان گرتاه شاته نسات
کااه د نینجااا مترااا ن نسااتغ اای د فرناسااه ا رساانویها شاا م پی یااتهتری نز
جداا

ی نف ااا نز صاارف ن تباااطی ساااده بااین سیاسااتمتن ن

ا رسنویها ادوااهنی نز گوااهنی دسات ا ی هساتنت کاه بحا
خشااوات ادااادین کااه کساای د دباااب

مخاااطبین ن هسااتنت)

کاردی  -شا م جتیاتی نز

بااه هیچ نااون مساالو یتی اااتن د ماان ایاااز بااه

د سا ت زما دن و تا به شادا بلاوی ا رسانوی چلوااه دام میکناتغ چارن کاه [مرهاوو]
«دست ا ی کرد » بسایا پی یاته نسات ف ار مایکن بایش نز ده ارار دااد باه فهدیات
ایسااتنتغ حتاای خااود کساااای کااه ا رساانویها ن سااازما دهی میکنناات باارنی مثااابغ
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سیاسااتمتن ن  -کساااای کااه د د اات هسااتنت -ادیدناناات فرنیناات
میکناات -بااه هدااین د یاام تحاات تاا ایر
اممهااای متعااتد نساات:

داارن میگیرااات نیاان ساااختا ی پی یااته بااا

زاامااهالا ن غ برگرن کننااتگا ا رساانویغ

مااو د هااا ا اار میدهنااتغ
برخو دن ات)غ سیاساتمتن ن غ

چلواااه داام

شاانر رنای کااه د

شاانر رن ت ویریااوایغ کااه نز تاا ایر سیاساای بااه ساارنیی
یاره تدااو نیان نفارند د شاب هنی نز

نبا متقابام دارن

دن اااتغ هاار کسای دیلااری ن گداارنه میکناات خااود ن ای ار بااا ساارد گ کاارد دیلاارن
گیج میکنت هایچکس نز نیان فرنینات گااه ایسات د ندا نیان فرنینات باه طریقای دام
میکناات کااه کساای ادیتونااات بلویاات کااه فرناسااه بااه سااادگی توساا ا رساانویها ندن ه
میشااود باارنی فهاا نیاان مساال هغ شاادا بااه نباارن ی ظریاافتر پی یااتهتر نز

دهااای

ساانتینی کااه تااا کنااو نسااتراده شااته نساات ای ااز دن ی ات ماان هدیشااه نی ان ن بااه هباارن
نتحادیهها میگاوی  :شادا ساه ابارد طبقااتی قاب هساتیت شادا باا نبارن ی میجنلیات کاه
مناسااب کشااد شهای طبقاااتی داار اااوزده نسااتغ د حااا ی کااه شاادا نشاا اب بساایا
پی یتهتری نز دت ن ن پیش

دن یت

ی ی نز حضا  :نشاا ه شادا باه مرهاوو « شانر رن اسام ن ب» بسایا بارنی جا اب باودغ
هد ن این مس ایر نجتدااا ی نیاان نفاارند بنااا بااه دتی ام نضااحیغ نینهااا هنااوز گواااه ااااد ی
هستنتغ ی نز

جا که نیان گوااه نمار ز خاود د سان تو یات مثام باه سار میبرااتغ چاه

چیری نج به فرزااتن نیان اسام خ میدهات یاا
میشوات؟ یاا ا اه باید دسار جاذ

هاا باه

شانر رن اسام د و باتب

طبقاه متوسا میشاوات یاا خردهفرهناز خاود ن

شا م میدهناات؟ ماان نیان ن نز هاار د شاادا میپرسا غ بخشای بااه نیان خاااطر کااه توربااه
شخصی منغ مرن نز ا ه کاه د حااب خ دند نسات اانمیات کارده نسات باه ا ار می سات
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که نین اسم [اسم بعاتی] ها ن تبااب خاود ن باا سانّت ایر منات طبقاهی کاا گر نز دسات
دنده باشت ه اتوناسته کاام ً جاذ

طبقاهی متوسا بشاود -مان

داه دن و کاه ا ار

شنر رن اسم ن ب ن د نین ن تباب بتنا
ت اری نیل تااو  :خاابغ ب ااههای ماان کااه حت ای حاضاار ایسااتنت نز اردی اک

شاانر رها د

بشوات ف ر کان تحصای ن ن ااو ی نیاتئو وژی باو ژ نزی میدنانات باا نیان طارز ف ار
ن نحات کردهناااتد د سات میگوییاتغ حارف شاادا د ماو د نین اه ت یاف

کاا خودشاا

نین اسم د میاااه نیان سانتها اا شان نساتغ د سات نسات

ای متوجاه ادیشاوو کاه

چاارن نی ان ر م ااً بای ات منش ا اانمی اتی باشاات ف اار م ایکن داارن گاارفتن د نی ان مودعی ات
میتونااات جااذن

باشااتغ نینطااو ایساات؟ چنااین اساا ی طبیعتاااً طبقااه کااا گر ایسااتنتغ

هداالواه که ن تین اها دیلار جرئای نز طبقاه کاا گر ایساتنت ای ن اهاا ن اتین خاود ن
نز اردیک مشااهته کردهناات ساواظن معقاو ی اسابت باه
دیلرغ اها

شنر ر بود

شانر رن دن اات باه باا ن

ن پاسد نین مسل ه ادیدنانت

ی اای نز حضااا  :ماان د ساات دن و نشااا هنی کااه پییاار بو دیااو د ن تباااب بااا ا اارنن
شاانر رن ِ جااون
ده

نج ا بااه َپ دنشاات ن بااه ساادت متدرکاار شاات باار فرهنااز سااوق

یا ف ار ادیکنیات باا مرهاوو اادن ن هغ شادا د معارد نیان خ ار دارن میگیریات

کااه ضاار نهای بنیااادین ندتصااادی حاااک باار نم ا پااذیریِ هااایی مااردو ن [بیجهاات]
پی یاته م شاود میکنیات  -بااا صاحبت کارد د مااو د سارمایهغ فرهناز نیاتئو وژی
 -چناا ه د اهایت ماردو نیان نم اا

ن اتنشاته باشانت کاه کتاابی بخوناناتغ نز نیان طریاق

هایی ادییابنات؟ مرهاوو دگارن مسال هی دیلاری نسات کاه میخاونه ماو د پرساش دارن
ده ا نگاار مااردو س ا ه ن د ایسااازی میکنناات بااه معنااایی نی ان [فرنیناات] ااخود گاااه
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نساات مااردو نز

ضااایت دن ااات

گاااه ی اا شاادا باارنی توجی اه مرهااوو هااایی دچااا

مش م ادیشویت؟
پییاار بو دیااو :دن ی ات میگویی ات بااه گدااا شاادا ماان اااو ی سااوگیری

شاانر رناه دن و

تنها یک نه هایی جود دن د؟ من و تا نین نست؟
 -شااداغ

شاانر رن جااون

ن بااه د ی ام صااحبت کاارد نز پ بااه نااون طریق ای باارنی

هاااییغ مااو د ناتقاااد داارن میدهی ات؛ ای شاادا د مرهااوو ااادن ن هغ فرهنااز ن بهمثابااه
یک امم تعیینکننته دخیام میگیریات

تدرکار بار فرهناز باتین شا مغ د

ندا ت کیات

ن نز ونماام تعیینکننااته ندتصااادی  -کااه هد نااا دسترسای بااه نم ااااان هااایی ن فاارنه
می

ات -منحرف میکنت

ت اری نیل تااو  :مااای

کااه نی ان ا تااه ن بااتین ش ا م صااو تبنتی کاان تدرکاار شاادا باار

فرهناازغ مرکاار توجااه ن نز ونماام تعیینکننااته ندتصااادی -کااه ماااا دسااتیابی مااردو بااه
هایی میشاود -ت ییار میدهات نکانش شادا اسابت باه ندتصاادگرنیی باتین شا م نسات
کااه بااه جااای ا ااه ز

ونماام مااادی ندتصااادی ن د فرهنااز اشااا دهیاات تعااین

بخشیتغ تصویرپردنزی ندتصادی ن به سپهر فرهنلی منتقم میکنیت [ترجده میکنیت]
پییر بو دیو :شاایت حاق باا شادا باشات د تا د بارنی نصا ک ساوگیری پیشاینغ نز
ساار باااو نفتاااده باشا د نیان حااوزهغ دیاتگاه ناتقااادی ا ااب د خ اار ندتصااادگرنیی داارن
دن د من بر جوناب دیلر نصارن دن وغ نماا مد ان نسات نشاتباه کان حتای دتای د ههان
خودو تعادب بیشتری بردرن نستغ د بیاا نیاتههای ماای

کاه بار جاوه ک تار محتدام یاا

ک تر مشهود نصرن کن غ بنابرنین مد ن نست حق با شدا باشت
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ت اری نیل تااو  :ا تااهی د و جا ااب نساات – نجاا بااه نین ااه مااردو ساارکو
کاارده نز

ضااایت دن ااات -ی اا بح ا

ن د ا ای

پ ایش ادی ی ات کااه فااردی کااه تحاات ساارکو

نست ادیتونات ندعاً نز ضعیتش نضی خوشحاب باشت؟
ی اای نز حضااا  :نمااا نگاار دن یاات د مااو د ااخود گاااه صااحبت میکنیاات نگاار بخشاای نز
ادن ن هی ااخود گاهتاا تعیاین میکنات کاه چلوااه باشایتغ الااه بسایا ساخت خونهات
بود کاه بخونهیات ت ییارد دهیات د سات نساتغ ادیتاونای

ضاایت خوشاحا ی [ ن باه

مردو تحات سارکو ] اسابت باتهی ؛ نماا هد ناین دااد اخاونهی باود کاه ناات ه ن ها
اساابت دهای د حا یکااه ما کسیس ا

نیاتئو وژی د پاای نااات کااه نالااا هی کنشاالری

که یه چیرهایی که باه ا ار ااد ساتنات مباا زه میکنات ن حرا کننات؛ باا [مرهاوو] دگارن
نیان ن نز دسات میدهیات شادا نصا ً شاار ا باه د گیاری باا مسال ه ادیکنیاات -نهای بااه
هایی جود اتن د
پییار بو دیاو :ف ار مایکن نیان مسال ه ضااایت بسایا مها نسات الارد دگرنییاک بااه
معنی ضایت ایست؛ باه معنای تسا ی جسادی نساتغ تسا ی ااخود گااهغ کاه میتوناات باه
معنی د ایکرد تنشهاای بسایا
ناواااو پیدایش ای هساات کااه د

ااج جسادی فارن ن باشات د حااب حاضار مشا وب
بااا نفاارندی کااه د شاارنی نجتدااا ی اااامتعین مع قاای

دارن دن ااات مصاااحبه مایکنی غ مودعیاتهااایی کااه نیان نفاارند نشا اب میکنناات بااا تنادضااان
جااتی مونجااه نساات ت ا د ماان نی ان نساات کااه ب ایش نز شاایوهی معدااوبِ پیدااایشهااای
پوزیتیویستیغ

ی رد سقرنطی دنشته باشا تا د مایکن باه هاا کداک کان تاا اوای

کااه میبرااات ن بیااا کنناات ماان اجهااای زیااادی ن کشااف کااردهنو کااه نیاان کااا کرد
یکدستکننته ادن ن ه هاا ن پنهاا الااه مایدن د نیان باه ماردو کداک میکنات خاود
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ن ت بیق دهنت ی موجب د اای شات تضاادها ایار میگاردد باه تبا نینهااغ برخای باه
طو مثاب مد ن نساتغ معتااد باه ماوند مخات شاوات مان ساعی مایکن نز طریاق تح یام
نجتدا ینی باه صاو تی کاام ً د ساتااه د ساوزناه باه فاردی کاه ااج میکشات کداک
کن تا مودعیت خود ن باه شا ی صاریح د یافتاه بیاا کننات ن اب د نیان پیداایشهاا
فرد او ی ذن ف ری ن تورباه میکنات؛ اهاا میگوینات "ب اه مان ا اه ن بار مان گذشاته
نست ن

فهدیتو"

ید

این حااب نیان بسایا

ارااس مثباات تح یاامهااای

ا نالیار نسات مان فادات

ن تدااد باه

نا ا ناااهنو اهااا نات ااا دن ااات کااه [خود] گاااهی دنسااتاای

نالیر باشت هنلامی که فرد میگویت که "بباین کاه چاه بار مان گذشاته نساتغ یاا نیان
د دااک ایست؟" با ناات ه پاساد میدهنات تاا حات دی کاا نجتداا ی چناین نسات :دتای
ناوااامش میدهیات شاادا ن موااازن میکناات نیان مااودعیتی نساات کااه ن ااب خ میدهاات
د تنادق با ا ه که د مو د دگارن گرات دارن ادیگیارد فارد مد ان نسات باه خاوبی باا
نین شارنی

مساائم ساازگا شاته د د زنئیاته نیان حقیقات باشات کاه ااج خاامود

بیصااتن ن د ااای کاارده باشاات اواای کااه مد اان نساات د دا ااب اراارن نز خااویش
موازنن خویشغ بیاای جسدی بیابت
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