
 

 

 بازتولید گفتمان آمریکا در رمان ماجراهای آگی مارچ اثر سال بلو

 رویکرد ماتریالیسم فرهنگی

 2، علیرضا جعفری1عباس گودرزی

 81/88/79، تاریخ تایید:4/5/79تاریخ دریافت:

 چکیده
، 4اثر سال بلو 3وان یک گفتمانِ فرهنگی و رمان ماجراهای آگی مارچعن این مقاله به بررسی تعامل اسطورۀ آمریکا به

پردازد و از جمله به نقش فعال آن در بازتولید و تحکیم این گفتمان نظر دارد. برای این منظور، از رویکردِ  می

نقصان یا یک  5کنیم تا نشان دهیم که چگونه وجود آنچه آلن سینفیلد  نقادانۀ ماتریالیسم فرهنگی استفاده می

دهد، ولی در ادامه، آن را  اجازۀ بروز می 9«تعارض»گوید، ابتدا به  در ساختار گفتمان مسلط می 6«خطا خط»

فرهنگی غالب،  دارد. بنابراین، ابتدا نظام فکری های خود نگه می و در خدمت ترویج و تحکیم آموزه 1«دربرگرفته»

کنیم، سپس تمرکز آن بر توفیق مادی و غفلت  ، تبیین می«اییرؤیای آمریک»، را در قالب مفهوم «گفتمان آمریکا»

در ادامه، میل به  گیریم.  خطای این گفتمان در نظر می عنوانِ خط های انسانی در ساختار آن را به از ارزش

خطای  های مورد نظرش )خط کنیم که در نبود ارزش بودن در مرام آگی را نوعی تعارض محسوب می متفاوت

که « سرنوشتی»شناختی، او را در طلب  کنیم که این تمایل غالباً روان وجود آمده است. ما بحث می گفتمان( به

شدن، در مقابل اصول نظام مسلط،  کردن و مقبول فرستد، ولی درنهایت، برای معقول جلوه خود رقم خواهد زد می

و تعامل است تجسم )ماتریالیستی(  های دیگری که آگی با آنها در تماس که غالباً در اعمال و اعتقادات شخصیت

شود تا آگی نیز منفعت مادی و مالی را بطلبد و با این کار خود، اصول گفتمان غالب را بازتولید  یابد، تسلیم می می

 و تحکیم نماید. 

 ، ماتریالیسم فرهنگی، خطِ خطا، تعارض. ، گفتمان آمریکا آگی مارچواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 قالب رؤیای آمریکایی گفتمان آمریکا در 

، کتاب خود در مورد رؤیای آمریکایی تحت عنوان 8نگار فرهنگی آمریکا، جیم کالن تاریخ

را با این انگیزه که تحقیقات « رؤیای آمریکایی: تاریخچۀ مرامی که یک ملت را پدید آورد»

دامه، کند و در ا عمیق در مورد معانی و مفاهیم دقیق این واژه صورت نگرفته، آغاز می

بخش است نه یک حرف  که این رؤیا نه یک حقیقت اطمینان»شود  درستی مدعی می به

اساس و توخالی، بلکه بیشتر، یک ذهنیت پیچیده است با مضامینی چندالیه که آنها را  بی

(. کالن این جمله را برای تأکید بر دشواری 6« )های مختلفی تفسیر کرد توان از جهت می

گیری آمریکا  کند و سابقۀ آن را به ابتدای شکل اجتماعی بیان می هنگیتعریف این پدیدۀ فر

در زمان ورود اوّلین گروه از مهاجرانی که در پی رؤیای خود به این سرزمین آمده بودند، 

متحده، اساساً مخلوق یک تخیل جمعی است که ابتدا در  ایاالت»نویسد:  دهد. او می نسبت می

یافت، سپس، در انقالبی که با یک بیانیۀ مدوّن و  مفروض تجسم 2یک دنیای جدیدِ

شده آغاز شده بود، تحقق یافت و سرانجام، با تدوین یک منشور ماندگار، تثبیت و  حساب

بنابراین، به زبان ساده، رؤیای آمریکایی همان میل و هدفی بود که مهاجرانی را «. تحکیم شد

بیشتر، به سرزمین آمریکا آورد. پس در های  در طلبِ یک زندگی بهتر و کسب آزادی و فرصت

میل به آزادی بوده و هنوز هم هست. از نکات دیگر که در مورد این « رؤیای آمریکایی»کُنه 

های آن است که معانی  کند، تنوع گونه رؤیا مهم است و از جمله، توصیف آن را نیز دشوار می

تحول »کند:  عانی این رؤیا اشاره میآورند. کالن به چند مورد از م وجود می متنوعی را نیز به

 (. 1« )آوردهای آموزشی، آزادی جنسی... مذهبی، اصالحات سیاسی، دست

در نظر گرفت که « گفتمان»توان یک  درستی می را به« رؤیای آمریکایی»با این توصیف،  

عنوان یک گفتمان فرهنگی  شکل دهندۀ مرام غالب در شخصیت آمریکایی بوده است. اما، به

از قرن بیستم، گفتمان آمریکا  3۲و  2۲های  در دهه 3سیار تأثیرگذار، با آمدن عصر رکود بزرگب

رو شد، و آشکارتر از قبل، معنای آن تنها بر کسب توفیق مادی متمرکز شد. از  با چالش روبه

جمله وعدۀ خوشبختی و برابری برای همه که از مبانی اساسی و هدف نهایی آن بود، متحول 

داری، لزوم تالش برای یافتن  هایِ سرمایه را فقر، بیکاری و مهاجرت در کنار رواج ارزششد؛ زی

های  توان گفت که آنچه از ارزش کرد. بنابراین، می شغل و درآمد بیشتر و پایدارتر را ناگزیر می
                                                           
1 Jim Cullen 

2 New World آمریکا در نظر مهاجران اولیه )م(.    

3 Great Depression  
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رؤیای آمریکایی در روزگار معاصر این کشور باقی مانده، تالش برای کسب منفعت مادی است 

]در تعریف رؤیای آمریکایی[ را از حیث « تر تر و کامل بهتر، غنی»لن نیز به آن اشاره دارد: که کا

توان گفت که تنها این معنا را  ویقین می کنند. در آمریکای امروز، تقریباً به قطع پول تعریف می

ه های اصالحاتی در آمریکا را وابسته ب (. کالن همچنین برآمدن و حتی شکست جنبش9« )دارد

هایی ]اصالحاتی[ بر اعتقادِ افرادی شکل گرفته  جریان»... نویسد:  داند. او می گفتمان آمریکا می

پنداشتند خواهند توانست تمام مشکالت را از پیش روی بردارند و به  اند که می و ترویج شده

 )همان(. « ثروت برسند

رکز آن بر صرفاً کسبِ شواهد این تغییرِ جهت در مرام رؤیا یا گفتمان آمریکایی و تم 

توان مشاهده کرد. یکی از این  عصر سال بلو نیز می نگاران هم منفعت مادی را در نظر تاریخ

ـ،  های آمریکا داشت ای بیش از تحقیق صرف دربارۀ ارزش که دغدغه پژوهشگران سرشناس ـ

ان در قرن و خودش اجدادی مهاجر داشت که رؤیایش 8191بود. او متولد  8جیمز تراسلو آدامز

هایی که  ، یعنی در یکی از همان سال8738هفدهم آنها را به آمریکا آورده بود. آدامز در سال 

« حماسۀ آمریکا»رمان ماجراهای آُگی مارچ در بستر وقایع آن قرار دارد، کتابی تحت عنوان 

و عنوان یک مشی فرهنگی )نه مادی(،  نوشت که مستقیماً به تاریخچۀ رؤیای آمریکایی به

های  پردازد؛ از جمله اینکه او به یک خیزش بزرگ در دفاع از ارزش ناکامی آن در عصر رکود می

زدن  شاید لزوم دست»دانست. او نوشت:  شدنِ رؤیا امید داشت و آن را الزم می در حال استحاله

ماست که اکنون در مقابل ما قرار دارد... ]و آن[ بر عهدۀ هریک از  ها هم ترین این تالش به بزرگ

بند باشیم که در گذشته  پای« جویی خوشبختی زندگی، آزادی و پی»های  سرسختانه به ارزش

 (. 825«  )اند در لوح و در وحی به ما وعده داده

های اساسی رؤیای آمریکایی بودند و اساساً، ماهیتی معنوی و  آزادی و خوشبختی از آموزه

ها تحت فشار فراگیر  شدن ماهیت این ارزش از مادیروحی داشتند، بنابراین، نگرانیِ آدامز نیز 

داری بود که در آن روزها در چرخش توجه آحاد جامعه به کسب منفعت مالی  نظام سرمایه

نقش بسیار پررنگی داشت. جالب است که جیم کالن نیز، که قبالً از او نکاتی نقل کردیم، در 

کند  درستی اشاره می اخته است. کالن بهکتاب خود، به بحث آدامز در کتابِ حماسۀ آمریکا پرد

رؤیای آمریکایی تصویر آرمانیِ سرزمینی است »دانست که  جا بود؛ زیرا او می که نگرانیِ آدامز به

تر باشد... . این آرمان، تنها  که در آن زندگی باید ]به لحاظ انسانی[ برای همه پربارتر و غنی

                                                           
1 James Truslow Adams (1878- 1948) 
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ت، بلکه رؤیای یک نظام اجتماعی و فرهنگی رؤیای داشتن اتومبیل و دستمزدهای باال نیس

گونه نبود و آنها در رؤیای سود و رفاه مادی بیشتر در  (، ولی برای اکثر مردم این849« )است...

دهندۀ آن بودند، نسبت به تغییر  های برابر از عناصر شکل سرزمینی که وعدۀ آزادی و فرصت

علت  نی داشتند و نه اعتراضی. البته کالن بههای جامعۀ خود نه ظاهراً اصالع چندا ماهیتِ ارزش

طور که  همان»نویسد:  نگرانی آدامز در کتاب حماسۀ آمریکا پی برده بود. او در این خصوص، می

او سرخورده  2و برنامۀ جدید 8های فرانکلین روزولت بریم، آدامز عمیقاً از سیاست می  بعداً پی

دانست، و از  هایِ استقالل فردی و آزادی می به سنت ها را خیانتی آشکار آن برنامه»؛ زیرا «بود

دید؛  سوی دیگر آنها را نوعی تبانی دولتی برای ایجاد یک جامعۀ تماماً عاری از معنویت می

کام بود  (. آری، آدامز در آن دوران بسیار سرخورده و تلخ4« )گرا محور و مصرف ای مادیات جامعه

داند:  سو نبودن افکارش با روحیات روزگار خود می در همو کالن در ادامه علت این حال او را 

که از وضع  هوای روزگارش ناهمسو بود و او در نهایت، درحالی و شدت با حال روحیات آدامز به»

 (. 4« )درگذشت 8741کشورش ناامید و مستأصل شده بود، در سال 

از نظر ماتریالیسم های معنوی موردنظر آدامز،  کنیم که فقدان ارزش در ادامه، بحث می

)ناهمسو بودن افکار « تعارض»در گفتمان آمریکاست که « خطِ خطا»فرهنگی، نوعی نقصان یا 

 توان دید.  داد و مصداق این نوع تعارض را در اندیشۀ سال بلو نیز می او( مجال بروز می

 سال بلو و گفتمان آمریکا

بحران فرهنگی ناشی از تسلط  عنوان یک نویسندۀ تیزبین و حساس به اینکه سال بلو به 

های  گرا بر جامعه نظر داشته و موضعی مانند آدامز در مورد اهمیت ارزش های مادی اندیشه

توان هم از بررسی برخی آثار او هم از مطالعۀ زندگی و احوالت  معنوی داشته است را می

هرمانان او برای دهندۀ تقالیِ ق شخصی او مشاهده کرد. آثار سال بلو به انحاء مختلف نشان

ساالر هستند. و این دیدگاه  دندان مادیات های معنوی در یک دنیای تا بُن یافتن ارزش

هایِ کالسیک گفتمان آمریکایی نیز  معناجوی او عالوه بر گرایش مذهبی نویسنده، از آموزه

که شخصیت اصلی  4( دین کُرد8712، )3منبعث است. مثالً در رمان دسامبر رئیس دانشکده

                                                           
1 Franklin Roosevelt (1882-1945) 

2 The New Deal  

3 Dean’s December  

4 Dean Corde  
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همان هدف »را در راستای  8ست، هدف از نوشتن چند مقالۀ جنجالی در مجلۀ معروف هارپرا

دهد. و وقتی از او در مورد ایدۀ  شرح می« ــ ]یعنی[ جلوگیری از نابودی کامل ایدۀ آمریکا واال

« آزادی، برابری، عدالت، دموکراسی، فراوانی»دهد:  چنین پاسخ می پرسند، این آمریکا می

کند که در واقع، اهداف اصلیِ رؤیای آمریکایی هستند و در  رد به مفاهیمی اشاره می(. ک835ُ)

های معنوی این گفتمان است. نمونۀ دیگر  رفتنِ ارزش بینیم که غصۀ او نیز از دست ادامه، می

وجوی معنا و  ( شاهکار این نویسنده، است. هرتزوگ که در جست8792) 2در رمان هرتزوگ

، هم به او 3ای خیالی به دوست خود اسمیترز آن به انزوا رو آورده، در نامهناتوان از یافتن 

های آمریکا اظهار  شود، و هم از زوال ارزش نسبت به مسئولیتش در قبال آمریکا یادآور می

 نماید:  تأسف می

کیش من! من و تو چه مسؤلیت خطیری در این سرزمین ثروتمند خود  آه اسمیترز، برادر هم»

توانست برای دنیا چه باشد و اکنون چیست! چه نژاد و  کرش را بُکن آمریکا میداریم! ف

ها را بخوان اگر  توانست پرورش دهد!، ولی به من، به خودت نگاه کن. روزنامه هایی می انسان

 (. 37« )توانش را داری، تا ببینی چه بودیم و چه شدیم

ای معنوی بود. خانوادۀ او که مهاجر ه رفتن ارزش در احواالت فردی هم، دغدغۀ بلو از دست 

وروز خوبی  ها حال دنبال کسب توفیق به سرزمین رؤیاها آمده بودند، در آن سال بودند و به

نفره را نداشت و  1کردن یک خانوادۀ  نداشتند. پدرش شغل مناسب و درآمد کافی برای تَکفُل

شدن در کسب  دنبال پاگیر به زدند و تماماً کارهای زیادی دست می و برادرانِ او هم به کسب

که نویسندۀ آینده، آن روزها بیشتر سرگرمِ سیر در ادبیات آمریکا و جهان بود و  بودند. درحالی

پسندید و  های خاصی را می گرفت. بلو نویسنده ازپیش از روحیات برادرانش فاصله می بیش

 دهد:  شرح می گونه این 4خواند و علت این گزینشی خواندن او را زاخاری لیدر می

کرد، این بود که  ها را به هم مرتبط کرده و بلو برای خواندنِ آنها تحریک می آنچه این نویسنده»

، فشاری که ]در «کردند گرای آمریکا مقاومت می آنها در مقابل فشار مادیت»]به قول خود بلو[ 

 (. 3۲8« )شد آن زمان[ به خود بلو هم از طرف پدر و برادرانش اِعمال می

گیر نظام  بر همین اساس، است که بلو در آثار خود نیز سعی دارد تا درمقابل سلطۀ همه

مادی مقاومت کند. در ابتدا، این اهداف آرمانی بودند که مهاجرانی مثل خانوادۀ بلو را از 

                                                           
1 Harper  

2 Herzog  

3 Smithers  

4 Zachary Leader  
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شدن در  کنار دنیا به این سرزمین رؤیاها کشاندند، ولی مهاجران ناگزیر باید با استحاله گوشه

جویی را بپردازند و این کار، برای آنهایی که مثل سال بلو  فرهنگ غالب، بهای این کامدرون 

کم آسان نبود. در زمانی  وجدان انسانی و معناجوی بیداری داشتند، چندان خوشایند یا دست

که صورت تغییریافتۀ فرهنگ غالب، تنها معنایِ سعادت را در توفیق مادی و پول محدود کرده 

دنبال آرمانی فردی و خودساخته  های انسانی به آثار سال بلو در ماتم نبودِ ارزش بود، قهرمانِ

نمود. تجسم این اندیشه  بودند که بدون شک نیل به آن کاری بسیار دشوار و حتی ناممکن می

 کرد.  صورت نوعی دگراندیشی و تعارض جلو می در هنر بلو، به

 مبانی نظری

 رویکرد ماتریالیسم فرهنگی 

از بررسی نقش فعال اثر بلو در بازتولید گفتمان غالب )آمریکا( در جدال فرهنگی موجود در قبل 

این رمان، اندکی در مورد رویکرد نقادانۀ ماتریالیسم فرهنگی خواهیم گفت. اساس رویکرد 

ماتریالیسم فرهنگی این است که فرهنگ، ماهیتی ماتریال )عینی و ملموس( دارد و در قالب 

یابد. به این ترتیب، فرهنگ  ارها و عوامل )آثار( هنری و ادبی تجسم و ترویج مینهادها، رفت

های اجتماعی و فکری است که دارای حیاتی پویا و پرتنش  ها و نظام ای از گفتمان مجموعه

را اوّل بار ریموند ویلیامز در کتاب مارکسیسم و ادبیات « ماتریالیسم فرهنگی»هستند. اصطالح 

شی تازه در مطالعۀ فرهنگ وضع کرد که اساس آن همان پنداشت نو از مفهوم ( برای رو8799)

عنوان موجودی ماتریال بود. از نظر ماتریالیسم فرهنگی، همۀ روابط در حقیقت روابط  فرهنگ به

قدرت هستند، که در آنها وجه دوسویۀ غالب و مغلوب ناگزیر است. از سوی دیگر، جایگاه 

یی، قطعی و باثبات نیست و همواره از سوی صدای معارضِ وجه غا هیچ فرهنگ غالب به

 گوید:  گونه که هانس برتنز می الگوهای فرهنگیِ نوظهور مورد تهدید است. همان خُرده

در میدانِ کارزار فرهنگی، فرهنگ غالب، اگرچه طبیعتاً توانمندترین بازیگر است، هرگز بیش از »

 (.816: 2۲۲8« )یک بازیگر ]در کنار دیگر بازیگران[ نیست

این نظام حاکم، برای حفظ جایگاه خود، ناگزیر است مدام خود را تکرار و تثبیت کند و 

یا   مبانی خود را مقبول و معقول جلوه دهد و این کار را، از جمله، با تدوین و ترویج روایت

ود را در صورت عُرف سایر درآمده و افراد صالح و خوشبختی خ دهد که به های انجام می گفتمان
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گذاران ماتریالیسم فرهنگی، قولی  عنوان یکی از پایه پندارند. آلن سینفیلد، به پیروی از آنها می

 نویسد:  درستی می دارد که مضمون آن نزدیک به این معناست. او به

لحاظ فرهنگی و ماتریالیستی ]در عمل و عیناً[ بازتولید کنند، و این کار  جوامع باید خود را به»

گیرد که شامل توصیف آنها در باب چگونگی  هایی صورت می از طریق ترویج روایت عمدتاً

 (. 2: 2۲۲۲« )پیشروی امور در دنیای پیرامون ما هستند

که یکی دیگر از کلید « ایدئولوژی»گری  این کارکرد نظام فرهنگیِ مسلط به واسطه 

 گفتۀ سینفیلد:  گیرد و به های رویکرد ماتریالیسم فرهنگی است، انجام می واژه

یافته )ماتریال( است که  ای از عقاید نیست؛ ]بلکه[ کارکردهایی عینیت ایدئولوژی تنها مجموعه»

واسطۀ  طور خاص به در بافت زندگی روزمرّه تنیده شده است. در عین حال، ایدئولوژی برتر به

 (. 883:8772« )یابد نهادهای آموزش، خانواده، قانون، دین، مطبوعات و فرهنگ تجسم می

مان را  هایی است که ادراک ما از دنیای پیرامون ایدئولوژی، مجموع روایات، دانش یا تجربه

کند که هرگز عنصری خنثی و معصوم  دهند. ماهیت ماتریالِ ایدئولوژی ثابت می شکل و جهت می

رده و وجود آو وسویی است که منافع نظام حاکم )همان که آن را به نیست و همواره دارای سمت

کند. همچنین، ایدئولوژی نیز در قالب رفتارها، اعمال و  کند( را تأمین و تحکیم می ترویج می

کند.  های اجتماعی در کُنه وجود ما رسوخ کرده و حتی نحوۀ اندیشیدنِ ما را نیز تعیین می کنش

اد ناخودآگاهانه نکتۀ بسیار مهم دیگر در مورد ایدئولوژی، این است که اصوالً کارکرد آن بر روی افر

نظر آیند.  های آن عمل و رفتار کنند تا معقول و مقبول به دارد تا مطابق آموزه است و افراد را وامی

ایدئولوژی همواره آن نیروی ناپیدا و ناخوشایندی است که ناخودآگاهانه حدود و اصولِ »در واقع، 

کند، و در بطن جامعه و  عیین میخود ت 8بخشِ افکار و اعمال ]افراد[ را از طریق نهادهای تجسم

زند ]که شامل[  وچرا را رقم می چون کند که امر عادی، و عقل سلیمِ بی فرهنگ تا آنجا نفوذ می

. این میزان نفوذ و (Brannigan, 1998:27)« ترین مفروضات آن جامعه و فرهنگ هستند بدوی

و خالف عرف سایر  سختی، به فرد مجال دگراندیشی توان در کارکردهای ایدئولوژی به

اجتماعی برساخته از  دهد و ایضاً نویسنده و هنرمندی هم که در بستر فرهنگی کردن را می حرکت

سازی شدۀ آن را در  های درونی دارد تا آموزه است را نیز وامی  عوامل ایدئولوژیک تولد و رشت یافته

های  ری مَرکب، عوامل یا رسانهآثار خود بازتولید کنند. به عبارتی، آثار تولیدشدۀ فرهنگی و هن

 کنند.  عنوان امور معقول و طبیعی، ترویج می ایدئولوژی هستند و دانش یا ادراک مورد نظر آن را به

                                                           
1 Material 
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تر فرهنگی،  متن ادبی همیشه بخشی از یک ساختار بسیار بزرگ»گونه که گفته شد  همان 

یط تاریخی زمان تولید خود جدا وجه از مح  تنها به هیچ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. و نه

کنندۀ روابط  نیست، بلکه مستقیماً در تاریخ آن درگیر است... . بنابراین، ادبیات تنها بازتاب

« ها نیز شرکت دارد ها و ایدئولوژی قدرت نیست، بلکه فعاالنه در تحکیم و یا ساختن گفتمان

(Bertens, 2001:176-7)ستند و حتی با وجود مقاومتِ ایدئولوژی ه 8. پس، آثار ادبی عوامل

اند، را  صورت عرف درآمده ناخودآگاهانه از سوی فرد، منافع و عالئق منظور آن ایدئولوژی که به

نظر تأیید  کنند؛ زیرا افراد )نویسنده و غیره( برای معقول و مقبول جلوه نمودن، نیاز به منتشر می

دارند. منتقدی که رویکرد ماتریالیسم دهند،  الگوهای ایدئولوژیک که دانش عام را تشکیل می

کند که با دیگر مصادیق و  گونه برخورد می بندد، با آثار ادبی همان فرهنگی را به کار می

مارکسیسم و »در کتاب معروف خود  2گونه که ریموند ویلیامز کارکردهای فرهنگی؛ زیرا همان

 گوید:  می« ادبیات

نحوی جدا کرد که گویی برای  اع رفتارهای فرهنگی بهتوان ادبیات و آثار هنری را از انو نمی»

« ای داریم فهم و بررسی آنها )ادبیات و هنر( نیاز به قوانین و قواعد کامالً مجزا و ویژه

(46:8799 .) 

عنوان میدانِ بروز تعامالت و تعارضات فرهنگی ناگزیر در درون نظام  پس ادبیات نیز به

 گیرد.  ابعاد مختلف آن هستند، قرار میفرهنگی حاکم که آثار ادبی بازتاب 

نیز  3گرایی نوین نکتۀ مهم دیگر، که از وجوه تمایز ماتریالیسم فرهنگی از رویکرد تاریخ 

های  گفتمان یا مقاومت از سوی خرده 4«تعارض»باشد، این است که این رویکرد به امکانِ  می

توان  ب معتقد است و، از این لحاظ، میای و یا نوظهور در مقابل گفتمان یا ایدئولوژی غال حاشیه

لحاظِ  به ما اجازه دهد تا صدای آنها که به»گفت اصوالً کار اصلی کاربر این رویکرد این است که 

شدن آنها  اند را بشنویم، و سازوکاری را که در به حاشیه رفتن و حذف اجتماعی به حاشیه رفته

. این بعد از ماهیت ماتریالیسم فرهنگی (Bertens, 2001:176-7)«  دخیل است را نیز برمال کند

وامدارِ آراء متفکر نئومارکسیستِ انگلیسی، ریموند ویلیامز، است. برای ویلیامز وجود تعارض و 

تنش در هر ساختار اجتماعی و فرهنگی ناگزیر و عامل تداوم حیات وپویایی آن است. او صراحتاً 

(. 887: 2۲۲5« )انۀ زندگی است  فرایند خودآگاهتعارض عنصری ذاتی در هرگونه »نویسد که  می
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2 Raymond Williams (1921-1988) 
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ها را،  چیز، از جمله هویت انسان گرای مارکسیسم که همه سویه علیه نگرشِ جبرگرایانه و یک

داشت که استمرارِ حیات  داند، ویلیامز بیان می ساخته و پرداختۀ ناگزیرِ زیرساخت اقتصادی می

ستگی دارد. ویلیامز وجود تعارض را از جمله وجود تعارض و تنش ب و سرزندگی نظام مسلط به

هیچ نظام اجتماعی غالبی، و ایضاً، هیچ فرهنگ غالبی، در »کند که  به این ترتیب استدالل می

 ,Williams).«تواند تمام اعمال انسانی، انرژی و نیات انسانی را دربرگرفته یا تمام کند عمل نمی

هراً غایی و باثبات الگوی فرهنگیِ غالب را به چالش با این بحث، ویلیامز جایگاه ظا  (1977:125

کند. همچنین، باز برخالف مارکسیسم سنتی که  کشانده و امکان تعارض را توجیه می

اجتماعی را داری یک  داند، او بستر تاریخی را اموری واحد و ایستا می« های تاریخی برهه»

تشکیل شده است. پس در « نوظهور» و« مانده باقی»، «غالب»بیند که از سه بخش  ساختار می

کنار الگوی مسلط و در تعامل و تعارض با آن، بقایای یک نظام پیشین که دیگر غالب نیست و 

های نوظهور یا در حال ظهور نیز وجود دارند. از آنجاکه، گفتمان مسلط ناگزیر  عواملِ گفتمان

نها در درون و تبدیل آنها به بخشی از کردن آ باید با این عوامل کنار بیاید، این کار را با ملحوظ

شاید حتی بیش از عناصر »گوید،  درستی می گونه که برانیگان به دهد و همان خود انجام می

شدنِ در درون فرهنگ غالب  باقی مانده از نظام پیشین، عناصر نوظهور در معرضِ محاط

است یا تعامل، و در (. پس رابطۀ بین این عناصر در نظام فرهنگی، یا تعارض 48« )هستند

صورت وجودِ تعارض، گفتمان مسلط عامل نوظهور و مقاوم را در درون خود ملحوظ کرده و از 

 کند.  های خود استفاده می عنوان مرکبِ بیان و انتقال آموزه آن به

گذاران ماتریالیسم فرهنگی است، در کتاب خود با عنوان  ترین پایه آلن سینفیلد که از بزرگ 

، به مطالعۀ ساختارهای قدرت و «ا: ماتریالیسم فرهنگی و سازوکار قرائت معارضخط خطوط»

های  نامه کارکرد ایدئولوژی در جامعه و فرهنگ عصر رنسانس در قالب آثار ادبی، از جمله نمایش

خطا را نقصان یا  پردازد. او خط شکسپیر، آثار فلیپ سیدنی، جان دان و کریستوفر مارلو می

داند که وجود آن به صداهای جدید یا معارض اجازۀ بروز  گفتمان حاکم می خللی در ساختار

خطا در همۀ ساختارهای اجتماعی وجود دارند و در درون خود آن  دهد. از آنجاکه خطوط می

تعارض در ذاتِ کلِ فرایند »شوند، متقابالً از نظر سینفیلد، طبیعی است که  ساختارها پدیدار می

کند که  درستی بحث می (. در این اثر مهم، سینفیلد به886: 8772« )اجتماعی وجود دارد

شود نه آزادی عمل  در درون ساختار نظام حاکم باعث می« خطا خط»را وجود « قابلیت تعارض»

خطا با ادبیات چنین است که به  یا خودبسندگی فرد، نهاد یا گفتمان معارض و رابطۀ خطوط
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ها وجود دارند، طبیعی است که  خطا در همۀ فرهنگ وطاز آنجاکه این خط»گفتۀ هانس برتنز، 

ای فراهم  ویژه متون ادبی؛ زیرا ادبیات عرصه ـ بلی، به یابند الجرم، در متون ادبی نیز نمود می

 (.862« )توان مورد توجه و بررسی قرار داد ها را می کند که در آن تعارضات و تنش می

 ماجراهای آگی مارچ 

ساس رویکرد ماتریالیسم فرهنگی، در قرائت رمان آگی مارچ این است که فرض بنیادین ما، بر ا

طرفانه از  عنوان یک متن ادبی، رمانِ آگی مارچ صرفاً محملی برای بیان و بازتاب تصویری بی به

اند در  روزگار خود نیست، بلکه با زنجیرۀ ساختارهای گفتمانی که آن روزگار را تشکیل داده

تر  کنش است که ضمن آن، متن از شبکۀ بزرگ صورت نوعی برهم به تعامل است. این تعامل

کند. آگی  های گفتمانی تأثیر پذیرفته و در عین حال، به تحکیم و ترویج آنها کمک می گزاره

مارچ رمانی اجتماعی است و به کنش بیرونی و حیات اجتماعی شخصیت تمرکز دارد این رمان، 

عنوان یک گفتمان مهم فرهنگی در دادن  یای آمریکایی بهدهندۀ تأثیر مبانیِ رؤ همچنین نشان

ها؛ از جمله شخصیت اصلی داستان، است. از آنجا که،  وسو به آمال و رفتارهای شخصیت سمت

و مقاومت از سوی فرد یا نهاد زیردست اعتقاد و تمرکز « تعارض»رویکرد ماتریالیسم فرهنگی بر 

ها معنوی )غیرمادی( را نمونه و مصداق تعارض  دارد، ما تالش آگی در راه رسیدن به ارزش

کند. در مقابلِ این تمایل  ها، بروز می گونه ارزش پنداریم که در فقدان یا از دست رفتن این می

معارض در اندیشۀ آگی، نظام فرهنگی مسلط، یا گفتمان آمریکا، سعی دارد تعارض او را 

قدرت »دانیم که  اتریالیسم فرهنگی، میدربرگرفته و به آن جهت دهد؛ زیرا بر اساس اصول م

همواره در تالش است تا تعارض را دربرگرفته... و اگر قرار است براندازی واقعی صورت گیرد، 

  .(Parvini, 2012, a, 113) «این تمایل به دربرگیری باید رفع شود

پیدا  ـ، به این صورت نمود که برساختۀ گفتمان آمریکاست تعارض آگی با روزگار خود ـ 

نگار اجتماعی که از او در باال نقل کردیم، از  کند که عقاید او نیز مانند جیمز آدامز، تاریخ می

فرهنگی روزگار او ناهمسوست و بر این اساس، سعی دارد  بسیاری جهات با روحیات اجتماعی

د. کند، بجویی عنوان معنای خوشبختی ترویج می ویژۀ خود را خالف آنچه جامعه به« سرنوشت»

خطا یا نقصانی که در گفتمان آمریکا پدیده آمده، فقدان یا  گونه که در باال بحث شد، خط همان

های معنوی و انسانی است. و از آنجا که آگی خوشبختی خود را در دستیابی به  غفلت از ارزش

 کند تا خالف عرف جاری، در طلب آنها برود. به دیگر بیند، تالش می های کمیاب می این ارزش
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فرهنگی مسلط در جامعه توان یا قابلیت اغنای نیازهای او را ندارند و این  سخن، الگوهای فکری

 کند.  همان مدخلی است که از آن، تعارض بروز می

های مورد نظر آن را در رفتار و مرام تمام  تجسم ماتریال یا عینی گفتمان غالب و ارزش 

طور  آنها زاویه دارد، ولی ناچار، باید با آنها بهبینیم که آگی با اعتقادات و مرام  افرادی می

مستقیم و غیرمستقیم ارتباط داشته باشد؛ کسانی مانند برادرش، سیمون، مادربزرگش و 

ترین کسان او هستند. در واقع، پیروی آگی از این الگوی  کارفرمای او، اینهورن که از نزدیک

کردن و داشتن هویتی متعادل است.  رفتاری این افراد، اغلب برای معقول و مقبول جلوه

مطابق خواست آنها، او باید در پی منفعت مادی باشد و با این کار، در عین اینکه بر نادرستی 

کشد، درستیِ الگوهای فرهنگیِ گفتمان حاکم را نیز تأیید و  عقاید خویش خط بطالن می

 نماید.  تحکیم می

ئماً الگوهای ارزشی نظام حاکم را در رفتار در مقام یک متن ادبی، ماجراهای آگی مارچ، دا 

کند و در عین حال، نبود آنچه  های داستان )غیر از آگی( فراخوانده و تکرار می و عقاید شخصیت

کند و  کند. پس آگی هم منفعالنه از این افراد پیروی می طلبد در آن الگوها برمال می را آگی می

این رابطۀ تعارض و سرکوبگری در طول داستان ادامه  رود و گرایانه، راه خودش را می هم آرامان

 گوید:  گونه که خود او صادقانه می یابد. همان می

کشیده و منتظر من بودند. من به دنیا آمدم و آنها ایستاده بودند تا  همۀ عوامل تأثیرگذار صف»

 (. 52« )گویم تا خودم من را شکل دهند، همین است که من بیشتر از آنها می

نوعی  های جامعه به کردن خالف آموزه یابد زیستن و عمل مین دلیل است که او درمیه به

بر این نظر  8انجامد که تحمل آن دشوار است. جاناتان ویلسون عدم تعادل و فقدان هویت می

 نویسد:  است آنجا که می

ی سرنوشت»کف آوردن آنچه او  مضمون محوری رمان آگی مارچ بر تقالی قهرمان آن در به»

ناچار  کشد که آگی به نامد، تمرکز دارد، ولی این تقال را این حقیقت به چالش می می« مستقل

سان یک پدر مقتدر، اغلب تمایل دارند که او را محدود  دهد که، به به معاشرت با افرادی تن می

خود ها و مواضعی که آگی  و کنترل کنند یا حتی ]تمایالت[ او را شکل دهند. بنابراین، موقعیت

« سو هستند ندرت با اعتقادات او درمورد مبانی استقالل هم کند، به را با آنها درگیر می

(8715:97 .) 

                                                           
1 Jonathan Wilson  
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های  بیند، نمایندگان ارزش درستی تأثیرگذار بر احوال آگی می هایی که ویلسون به شخصیت

دهد که  میاجتماعی حاکم هستند و اقتدار و چیرگی آنها، اقتدار آن نظام را نشان  نظام فرهنگی

 مقاومت در مقابل آن بسیار دشوار است. 

ناگزیری آگی در پیروی از این افراد ناشی از روابط قدرتی است که او با آنها دارد و در این  

نیز یکی از مفاهیم کلیدی در رویکرد ماتریالیسم فرهنگی « قدرت»روابط همواره مغلوب است. 

، اقتباس شده است. فوکو تعریف 8ی، میشل فوکوهای فیلسوف معاصر فرانسو است که از نظریه

قدرت[ یک وضعیت پیچیدۀ استراتژیک در یک »]نویسد:  دهد. او می ای از قدرت می ظاهراً ساده

. ولی در همین تعریف نیز شباهت این مفهوم به  (Foucault, 1981:93)«جامعۀ خاص است

قدرت ]موردنظر[ فوکو »بنابراین، دانند، پیداست.  ایدئولوژی که برخی قدرت را معادل آن می

آورد که ما عمیقاً آنچه  دست می درست مانند ایدئولوژی و هژمونی توان نفوذِ خود را از آنجا به

دهد و به حس   گوید را باور و قبول داریم... در حقیقت، ]قدرت[ به ما احساس تعلق می می

ها ترویج و  واسطۀ گفتمان. قدرت به (Bertens, 2003:127)«کند مندی ما کمک می سعادت

نهند. آگی نیز، که مانند یک عنصر  شود و افراد به رضایت خود به حکم آن گردن می اعمال می

 نوظهور، مقام فرودست را دارد، به تأیید نگاه قدرت برای معقول جلوه نمودن نیاز دارد. 

معلم در مسیر مادربزرگ آگی از نمایندگان گفتمان آمریکا، صاحب قدرت برتر و اوّلین  

آموزد؛ زیرا  گیری شخصیت اوست. او برای پول درآوردن، به آگی دروغ گفتن را می شکل

دانشی » 2و آگی معترف است که مادربزرگ لوش« کردند گونه فکر می زمان همه این آن»

ــ آدمی بسیار  شدت به افکار و احساسات ما نزدیک شود توانست به آور از ما داشت، و می شگفت

ر بود و دقیقاً نسبت مناسب عشق، احترام و ترس از قدرت را در زیردستانش، یعنی ما، مقتد

درآوردن به  عنوان نمایندۀ دیگری از سلطۀ گفتمانی، آگی اوّلین درس پول (. به88« )دانست می

است. گفتمان  3داری، یعنی اصالتِ سود سرمایه آموزد که شالودۀ نظامِ  هر قیمتی، را از او می

، تعارض آگی را 4همچنین، در قالبِ دومین عامل تأثیرگذار در احوال او، ویلیام اینهورنغالب 

اینهورن[ اوّلین انسان برتری بود که من شناختم. او مغز »]گیرد.  کند و دربرمی سرکوب می

وکار داشت؛ همچنین قدرت راهبری واقعی و استعدادی  کاردانِ بازار بود و چندین کسب
                                                           
1 Michel Foucault (1926-1984) 

2 Lausch  

3 Utilitarianism  

4 William Einhorn  
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شود و در  های اینهورن به این خالصه نمی (. حیرتِ آگی از توانمندی98« )تگونه داش فیلسوف

داند. با فراخوانی این الگوهای اساطیری،  می« قیصر رم، ماکیاولی و اُلیس»شأن  ادامه او را هم

این رمان در واقع، استمرار اُبهت و مقام آنها را به گفتمان آمریکا که اینهورن نمایندۀ دیگر 

گذارد. او در نهایت اینهورن را  ن است، وصل کرده و بر اقتدار این گفتمان صحه میهای آ ارزش

ای آموزنده مثل مادریزرگ لوش داشت. هردو  آینهورن هم جنبه»کند که  با مادربزرگ قیاس می

توانند به تو نشان دهند که با دنیا چه باید کرد، کجا باید با آن درافتاد و کجا  باور داشتند که می

(. شاید توصیفی بهتر از این برای معیارهایی نتوان یافت که ایدئولوژی زیربناییِ 1۲« )یم شدتسل

گفتمان آمریکا برای یک فرد معقول و متعارف قائل است. در مقابل این سیطرۀ ناگزیر و این 

های دنیای  ثمر خواهد بود. ارزش جذبۀ فراگیر، پیداست که تقالی آگی برای متفاوت بودن بی

 جای او هستند.  محور در تعارض با باورهای سنتی و نابه ساالر و مادیت یهسرما

ها که فرهنگ، صحنۀ تعارض و یا تعامل ناگزیر آنهاست، الگوهای فکری و فرهنگی  گفتمان 

دهند. فراگیر بودن ایدئولوژی و ناهوشیاری افراد که در  ترویج می« ایدئولوژی»خود را از طریق 

دهند تا اصول و منافع خود را  به کارکردهایش به آن این قابلیت را میآن غرق هستند، نسبت 

توان ایدئولوژی ناشی از »گوید:  گونه که آلن سینفیلد می صورت روال جاری امور جلوه. همان به

شدن به عقل سلیم و عرف جاری است... . ایدئولوژی برای ما از این نظر،  قابلیت آن در تبدیل

ــ که قبل از آمدن ما به این دنیا، جاری و ساری است و ما  دهد ما معنا می و به - دهد معنا می

 (. 32: 8772« )رسیم بر مبنای آن به فهم و ادراک ]از جهان[ می

کند، معارضه  در چنین شرایطی که ایدئولوژی حاکم تعریف زندگی و سعاد ت را تدوین می

طلبد و  در خأل اصولی که او می گفتمان است که خوانی آگی مثالی از یک خرده و مخالف

آید. از عواقب این تعارض، به حاشیه رفتن و انزوای اوست که از نظر  وجود می یابد به نمی

های مقتدر که به  ماتریالیسم فرهنگی، از موضوعات قابل پیگیری است. پس، برخالف شخصیت

آگی سردرگم و  اجتماعی حاکم، مصصم و مطمئن هستند، های نظام فرهنگی پیروی از ارزش

کند. مثالً در جایی اقرار  ماند و حتی به کفایت عقاید خودش اطمینان نمی مردّد باقی می

های  تر بود، ولی او و دیگر همسال دو سال از من بزرگ برادرم سیمون فقط یکی»کند که:  می

خاب اند که زندگی همین است و مسیر خود را انت من خیلی پیش از اینها به قطعیت دریافته

چرخیدم. اینهورن هم همچنین؛ او خوب  اند، ولی من همچنان سرگردان دور خودم می کرده

خواستم اصالً مشخص  خواست، ولی اینکه من از او چه می دانست از من چه خدماتی می می
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دانست که من به کجا  کس نمی سنجیدم. هیچ من تمام جوانب را می»که،  (. دیگر این77« )نبود

 )همان(. « دانستم درستی نمی تی خودم هم این را بهتعلق دارم. ح

عنوان یک متن ادبی در بازتولید اصول گفتمانی که به اکثریت غالب  ماجراهای آگی مارچ به 

شدن به  تعلق دارند، فعال است. مثالً، توفیق همین اصول است که آگی مارچ را در مسیر تبدیل

« توفیق»دهند. آگی برای رسیدن به  سوق میعیار )تنها مسیر معقول(  یک آمریکایی تمام

دارد. تجسم اصول  8کار و شدن در مکتب کسب عنوان هدف غایی گفتمان آمریکا نیاز به تربیت به

هستند که برتری آنها نیز بر احوال آگی را این متن برای تحکیم  2این مکتب خانوادۀ رنلینگز

آموزد که چه بخورد، چه بنوشد، چگونه  کند. خانم رنلینگز به او می گفتمان غالب ترویج می

حتی چگونه بایستد، حرف و لبخند بزند تا در کار تجارت موفق باشد. وقتی این  لباس بپوشد، و

دهد، آگی این پیشنهاد را تهدیدی برای استقالل و  خانواده به آگی پیشنهاد فرزندخواندگی می

بردن به پیشینۀ  جوید. پناه توسل می بیند و به تعصبات خانوادگی در برابر آن فردیت خود می

گرای  تاریخی خانوادگی و یهودیت، در حقیقت، بخشی از مقاومت آگی در مقابل گفتمان مادی

 آمریکاست که خانوادۀ رنلینگر نمایندۀ آن است. 

بردن به گذشته و خیال نوعی انفعال است که نشانۀ توفیق گفتمان  از سوی دیگر، پناه 

های تاریخی  نامه تعارض آگی است. نیما پروینی در بررسی نمایش مسلط در دربرگرفتنِ

کند. نکتۀ جالبی  شکسپیر از دیدگاه ماتریالیسم فرهنگی، به آراءسینفیلد و دالیمور استناد می

در بحث او وجود دارد؛ او معتقد است که وجود تعارض همچنین نشان از ناکارآمدی ایدئولوژی 

اگر طبقات زیردست منفعل باشند، »نویسد:  قدرت دارد. او می های ساختار در پوشاندن شکاف

، ولی اگر آنها مقاومت کنند، تقصیر برگردن ناکامی «عمل کرده است»ایدئولوژی خوب 

گراست، ولی انفعال  . هرچند آگی دگراندیش و فردیت (Parvini, 2012, b: 39)«ایدئولوژی است

 قهرمانان آثار سال بلو نیز مشهود است.  از وجوه اصلی شخصیت اوست که در احوال دیگر

قهرمان در ادبیات داستانی معاصر آمریکا: آثار سال بلو »در کتابی تحت عنوان  3هالدرسون 

پردازد. او بحث  ، به علل ناکام ماندن و زوالِ مرام قهرمانی در فرهنگ آمریکا می«و دان دلیلو

آمریکا( بود که قهرمانان )در ادبیات و کند که این رؤیای آمریکایی )در اینجا گفتمان  می

خواهی را  واقعیت( را به جستجوی آرمان قهرمانی روانه کرد، ولی چالش بزرگ این آرمان

                                                           
1 business  

2 Renlings  

3 Halldorson  
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]در طلب آن آرمان[ در بیشتر « بیرون زدن»آشکارا، این میل به »کند:  گونه توصیف می این

سفر معنوی و روحی. حتی با  یابد نه یک صورت یک پیگیریِ مادی و فیزیکی تبلور می موارد به

گرا در فرهنگ آمریکا، جستجوی قهرمان همواره مادی  وجود تاریخچۀ طوالنیِ اندیشۀ تعالی

های معنوی رؤیای آمریکایی  (. این بحث ضمن اینکه، موضوع تبدیل آرمان8« )بوده نه ماورایی

نیل به اهداف غیرمادی تواند علت ناکامی آگی در  کند، همچنین می به توفیق مادی را تأیید می

دلیل تفوق ایدئولوژی  خود را توضیح دهد که از منظر رویکرد ماتریالیسم فرهنگی، به

تر که هالدرسون  داری بر فرهنگ معناجوی رؤیای آمریکایی است و نکتۀ شاید مهم سرمایه

 های اصلی آنهاست که کند، تصدیق انفعال شخصیت اختصاصاً در مورد آثار سال بلو ذکر می

آنها ]قهرمانان آثار »تر گذشت، ایضاً از کارکرد گفتمان غالب حکایت دارد:  طبق بحثی که پیش

زیند، به حفظ نوعی آرامش تقریباً کودکانه  گونه که هست می بلو[ به آسودگی در دنیا همان

دنبال امر متعالی و ناشناخته هستند و نه اصالً دغدغۀ آن را  دهند، نه به برای خود رضا می

همین  (. آگی هم به87« )غربت و گذشته و انتظارات خود در تقال هستند ارند... ]بلکه[ بین غمد

های نظام حاکم در مرام و رفتار مردم، کودکانه  کند که در مقابل آموزه منوال آرمانی را دنبال می

وس توفیق و تخیل خالقۀ آمریکا را رؤیای ناملم»که  رسد. اصوالً، در جایی نظر می خوان به و ناهم

دنبال  . آگی به(Hollderson, 2007:2) «کند سرمدیِ اجتماعی و اثبات مادی آن تعریف می

آرمانی غیرمادی است که جامعه قابلیت و ظرفیت الزم برای احقاق آن را ندارد، و این همان 

 دهد.  خطایی است که به او مجال دگراندیشی می خط

؛ برای اینکه بتواند در خدمت اهداف قدرت باشد، تنهایی کافی نیست وجود ایدئولوژی به» 

خوبی در  . این امر به(Parvivni, 2012,b: 177)«ایدئولوژی باید در زبان و گفتار تجسم یابد

کارکرد رمان آگی مارچ مشهود است. فراگیر بودنِ اصول ایدئولوژی حاکم را متن در رفتار و 

دهد. این اصول را آگی در  اس است، نشان میهای مختلفی که آگی با آنها در تم گفتار شخصیت

پذیرد و با این کار بر صحت الگوهای فکری  رسد می هایی از هرکس که از راه می قالب درس

گاه محل  ، دختری که در خواب8گذارد. مثالً از میمی ویالرز برآمده از گفتمان آمریکا صحه می

ظر آگی[ واجد غایت اهمیت است؛ اینکه از ن»]آموزد که  کند، حقیقتی را می زندگی او کار می

(. این 249« )هرکس باید دقت داشته باشد که سرنوشتش با سرنوشت دیگران آمیخته است

پذیرد، ولی این اعتقاد با تمایل او به داشتن استقالل و فردیت  خوبی می حرف را آگی به

                                                           
1 Mimi Villars  
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ی یک وجه غالب انحصاری در تضاد است. در حقیقت، تناقضاتی از این دست در باورهای آگ

هستند و بر نادرستی اعتقادات او و برتری اصول گفتمان تأکید دارند. ضمن تأیید صحت این 

دهد و تعارض آگی با برخی از آنها  عنوان حقایق عام و عادی جلوه می اصول، متن رمان آنها را به

کرده کند. سرنوشتی که آگی تاکنون سعی  عنوان امری غیرعادی و ناهنجار جلوه می به

گرایانه و خودخواسته بجوید، در حقیقت، توسط دیگران و در رابطه و تعامل منفعالنه با  آرمان

انجامد. هرچه  های گفتمان غالب می آنها شکل گرفته و این امر همه بر تحکیم و بازتولید آموزه

برد که  یم گذارد، بیشتر پی سر می را پشت« ماجراها»شود، و بیشتر  به تجربیات آگی افزوده می

شوند... من  هایی دربیاورم که پیشاپیش دیگران راهبر می توانم خودم را به سلک آدمی من نمی»

ای جز پیروی از الگوهای رفتاری  (. پس او چاره361« )خواستم بشوم، نیستم آنچه می

تواند برای خودش  های حاکم و ترویج و تحکیم آنها ندارد و نمی تجویزشده از سوی گفتمان

فرهنگی آن هستند،  وکمال نمایندۀ مبانی فکری شتی مجزا از جامعه و افرادی که تمامسرنو

 تعریف کند. 

در موضعِ مغلوب خود در تقابل با نظام فکری مسلط، برای معقول و مقبول جلوه کردن،  

او را   بینی فردی برای داشتن هویتی باثبات و مطمئن، آگی نیاز دارد که جامعه، عقاید و جهان

یید و تصدیق کند.، ولی از آنجا که این تأیید را ندارد، در مقابل فشار سرکوبگر جامعه، به تأ

حالم از خودم به هم »کند:  کند و ناخواسته از جامعه پیروی می های خود شک می کفایت دیدگاه

زی خورد. فکر کردم که تالشم برای ساده بودن فریبی بیش نبوده... همه از من بهتر بودند و چی می

خاصِ منظور آگی « سرنوشت»(. و این چندمین بار است که مبانی 464)« داشتند که من نداشتم

آیند، و آگی  خوان از آب درمی که او سرسختانه سعی در انکارشان داشته، ناهم« واقعیاتی»با 

مند در  مند و توان که همه هدف در حالی»شود که  یک قدم دیگر به این حقیقت ناگزیر نزدیک می

در لنگ بزنی و مثل یک موجود احمق  طور ضعیف و دربه توانی این کنند، چطور می اطراف تو زندگی می

 (. 465)« بخندی و قدم از قدم برنداری؟

های رکود اقتصادی بزرگ، که زمینۀ  گونه که در بخش مقدمه بحث شد، در سال همان 

اه تبعات جنگ جهانی، معنای کاری به همر دهد، فقر و بی تاریخی وقایع داستان را شکل می

عنوان یک نقصان در گفتمان رؤیای  خوشبختی را به توفیق مالی محدود کرده بود. این نکته به

نظران پنهان نبود. از جمله سال بلو به این تغییرِ گرایش آگاه بود. او  آمریکایی از نظر صاحب

ی چاپ یک مجله[ ناکام عصر رکود بزرگ، فاشیسم و کمونیسم تالش ما را ]برا»نویسد:  می
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شدن تمایالت مردم به امور جاری. به  علت معطوف علت شدت بحران، بلکه به گذاشتند، نه به

کاری، جنگ، پول،  ــ مثل بی های روز بودند عبارتی، موضوعات جذاب برای مردم همان دغدغه

.  (Atlas, 2000: 243)«کنندۀ اینها واقعاً ناگزیر بود داری، انقالب. قدرت تعیین کار، سرمایه

ماتریالیسم فرهنگی معتقد است که کارکرد پنهان ایدئولوژی آثار بلو را محملی برای بیان این 

کند، اما پیچیدگی ساختار اعمال قدرت که در تعریف فوکو از این مفهوم بر آن اشاره  اندیشه می

دارد. در  گه میبخشد و آن را در خدمت اهداف خود ن شد، حتی به این خودآگاهی هم جهت می

لحاظ عقیدتی آزاد و مستقل نیست و ابزاری برای بیان و ترویج  این مفهوم، مؤلف هرگز فردی به

اصول حاکمیت نیز هست. معضل عمده برای آگی این است که تعارض و دگراندیشی او را 

 های او در دهد. دیدگاه قدرت گفتمانی در مقابل اصول خودش، نامعقول و نامقبول جلوه می

آیند. آگی اهداف واالیی  می تنش با مبانی ارزشی جامعه قرار گرفته یا نادرست و ناکافی از آب در

کنند.  درنظر دارد، ولی اصول جاری جامعه ناممکن بودن تحقق آن اهداف را به او تحمیل می

را جویی منافع مادی، آگی در حاشیه است؛ زی ناپذیری دیگران در پی پس در مقابل ثبات و تزلزل

توانستم شرحی از خودم بدهم و همیشه بازیچۀ افکار دیگران قرار  من نمی»به گفتۀ خود او: 

 (. 587« )گرفتم می

من قصد درام برای »کند:  گونه ترسیم می او سرانجام تجسم تمایالت خاص خود را این 

ر خودم یک قطعه زمین بگیرم و توش ساکن بشوم. . . شاید کمی کشاورزی کنم، ولی بیشت

دوست دارم ازدواج کنم و زندگی درست کنم و معلم مدرسه بشم. . . شاید زبان یادبگیرم و زبان 

هاشو بو کنن؛  نشونم تا حیوونا بیان کنارش، کفش تدریس کنم. مادرم هم روی ایوان خانه می

(. از آنچه تاکنون از 526« )گربه، مرغ و خروس. شاید هم یه باغچه پرورش نهال راه بندازیم

ایم، پیداست که این جامعه هرگز قابلیت تحقق  صول اعتقادی جامعۀ محلِ زندگی آگی دریافتها

این طرح را ندارد، و این درست همان نقصانی است که آگی را ناراضی )معارض( و دچار 

سرگشتگی کرده است. پس گفتمان غالب نهایتاً او را از این توهم دور کرده و در پی کسب 

 فرستد.  داری است، می مان نظام سرمایهمنفعت مالی که آر

 پایان ماجراهای آگی مارچ

بینیم، دیگر از آمال او برای متفاوت بودن خبری نیست  وقتی پس از چند ماه آگی را دوباره می 

دهد که ایدئولوژی در کارکرد خود توفیق داشته  و در نهایت، انفعال است. انفعال او نشان می
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شود و  گرفته است. بعد از پایان جنگ به پاریس رفته و آنجا ساکن میاست و تعارض او را در بر

در کار »، 8نام مینتوشیان روز و زیر نظر یکی از آخرین مرشدان خود به مثل یک آمریکاییِ به

« پول خوبی توشه. »است، ولی « غیرقانونی»است. به گفتۀ خودش، کارش کمی « بیزنس

شوقی برای بهتر بودن ندارد. او اکنون معقول و مقبول چیز آرام است و آگی دیگر شور و  همه

رسد و تأیید نمایندگان گفتمان برتر را دارد. مثالً، از نظر برادرش، سایمون، که خود  نظر می به

باالخره برادر ما هم سر عقل آمد و یک آدم عادی و دنیوی »اکنون یک بازاری موفق است، 

بالخره ماهم رفتیم تو کار بیزینس و سایمون » کند که ( و آگی خودش تصدیق می68۲« )شد

که آگی با شور و حرارت تمام  اکنون حدود بیست سال از زمانی«. را خوشحال کردیم

نوعی بیهودگی و احساس معناباختگی  های خود را آغاز کرد، گذشته است و او به ماجراجویی

آگی اکنون در کافه والدیۀ  رسیده است. خسته و سرخورده از تالش بیهوده و در اوج استیصال،

، ولی «کنم که من یک آمریکایی هستم، اهل شیکاگو نشینم و اعالم می پشت میز می»پاریس 

ام، تجربه خواهم کرد؛ آزادانه. من روزگار را  گونه که خودم آموخته دنیا را آن»گوید که  دیگر نمی

زیرا آدمی قدرت نطق »ه تنها دلیل این سخن این است ک«. به سَبک خودم رقم خواهم زد...

 (. 571« )را هرجا الزم دید به کار بگیرد دارد و باید آن

دهد.  خوبی عمق ناکامی و نارضایی او را از انجام راهش نشان می این سخن آگی به 

مردگی و ایستایی توان او در مقابل سیطرۀ دنیایِ سختِ پیرامونش را  همچنین اوج انفعال، دل

تالش و تقالی او علیه آمریکایی که به سبک برادر و دیگر مرشدانش  رغم کند. علی بیان می

کار، که ناچار باید به  عیار، یک کاسب ترسیم شده، آگی در نهایت به مقام یک آمریکایی تمام

و یک درمانده « خورده شکست»یابد. او خودش را یک  کسب منفعت مادی رضا دهد، تقلیل می

دنبال یک چیز بزرگ، ولی حتی  هد که کلومبوس است بهد داری می داند و به خودش دل می

اینجا هم شاید غافل است که کلومبوس در جستجوی آمریکا بود، آمریکایی که در زمان 

خواست، نه اکنون که دیگر سرزمین رویاهای  کلومبوس سرزمین رؤیاهایی بود که آگی می

آخرین لحظات هم پذیرش این بصیرت طلبان است. آگی در این  ساالران و دنیا بانکداران، سرمایه

من یک »اندازد شاید در آینده امیدی باشد. کالم آخر او گواه است:  ناچار را به تعویق می

توان به آنها در همین  دانم که می کنار. می کلومبوس هستم در طلب چیزهایی در همین گوشه

سیدن به آن مطلوب دستی رسید. من شاید در این تالش برای ر های ناشناختۀ دم سرزمین

                                                           
1 Mintouchian  
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دانست وقتی او را  خورده می خورده باشم. احتمالً کلومبوس هم خودش را یک شکست شکست

 (. 689« )وزنجیر بازگرداندند.، ولی این دلیل نبود که آمریکایی وجود ندارد در قل

 فرجام سخن

گیری  شکل کنندۀ ریموند ویلیامز در بندی خود از جایگاه بسیار تعیین جان برانیگان در جمع

ماتریالیسم فرهنگی، شرحی مختصر از نظریات او در خصوص ساختار و معانی جدید فرهنگ، و 

عنوان نمونه از نظریۀ  دهد. و به دست می جای او در خصوصِ ماهیت ماتریال فرهنگ به اعتقاد به

عنصر » بخشیِ فرهنگ، ادبیات طبقۀ کارگر را از زبان ویلیامز مصداقی از او در باب ساختار سه

 نویسد:  گیرد. برانیگان در ادامه می می« نوظهور

عنوان ادبیات، ]ناگزیر[ از  شدن به برای مثال، ادبیات و نوشتار طبقۀ کارگری برای پذیرفته»

عنوان ادبیات  کند، ولی ضمن این کار، به شدۀ ادبی تبعیت می اصول و معیارهای از پیش تعیین

   (Brannigan, 1998: 41) .«یابد بورژوا نیز پذیرش می

این به آن معناست که ادبیات نوظهور و معارض این طبقه برای مقول افتادان نیاز دارد تا 

نظر تأیید ایدئولوژی غالب )بورژوازی( را داشته باشد، ولی ضمن این اقدام، اصول آن ایدئولوژی 

ای علیه  تازه های تعارض یا گزینه 8کند. در حقیقت، هرچند عنصر نوظهور را هم تصدیق می

عنصر »کند، ولی کار آن برای مقبول افتادن برای  جوی رایج مطرح می سازوکار برتری

 شده بوده، دشوارتر است.  که قبالً شاخته« 2مانده باقی

های رؤیای آمریکایی،  گونه که شرح دادیم، تحوّل و تمرکز ارزش در رمان آگی مارچ، همان 

ایم، بر منفعت مالی و مادی یک نقصان یا  نظر گرفته عنوان گفتمان غالب در که آن را به

در دیدگاه آگی مارچ مجال بروز « تعارض»شود که به دگراندیشی یا  محسوب می« خطا خط»

عنوانِ یک عنصر نوظهور، تعارضِ آگی در قالبِ تالش او برای یافتن  دهد. بنابراین، به می

سرنوشت تعیین وتعریف کرده است،  هایی متفاوت از آنچه جامعه معنای خوشبختی و ارزش

کند تا الگویی متفاوت یا جایگزین ارائه دهد، اما برای معقول و مقبول بودن، آگی  تالش می

شدن را در پیش  دار دائماً به تصدیق گفتمان مسلط نیاز دارد؛ به عبارتی دیگر، او باید مسیر پول

مریکایی است. و او با وجود مقاومت و در صورت جدید از رؤیای آ« توفیق»بگیرد که تنها معنای 

                                                           
1 The emergent  

2 The residual  
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شود و با ورود  کند و تسلیم عرف جاری می گرایی نسبی خود، در نهایت همین کار را می فردیت

 کند.  به عرصۀ تجارت )بیزنس( اصول گفتمان مسلط را نیز تأیید و تحکیم می

از همچنین دیدیم که انفعال، استیصال، تردید و سردرگمی آگی نیز همه، نشان  

توان توجیهی برای  کارکردهای فعال گفتمان مسلط و نمود آن در این اثر هستند. اکنون می

 نویسد:  در مورد آگی مارچ یافت. او می 8نظر تونی تَنِر

خواهی موجود در لحن آگی ]در ابتدای داستان[، او شخصیتی  به رغم شور و شعف و استقالل» 

و پیشنهادات دیگران بسیار اثرپذیر. نرم و منعطف بسیار منفعل است و از حرکات و اقدامات 

ندرت مُبدع هرگونه کنش و حرکت  است و از خود ظاهراً حرکت و جنبش چندانی ندارد. او به

دهد... از آنجا که  جلو و خالقانه انجام می سختی گزینش یا تصمیمی مثبت، روبه است و به

  و پریشان باقی« مستأصل»بد، پس یا خود نمی« خودبسندگیِ هدف»گونه ضامنی برای  هیچ

رقصد،  راحتی به ساز هرکسی می گوید که او به ماند. تی که منتقد سرسخت او نیز هست، می می

چشم بیاید، ولی  و همیشه در حال تطابق دادن خود با دیگران است تا شاید مفید و مسمرثمر به

 (49ـ  8791:1«. ) هیچ قدرت واقعی و ماندگاری ندارد

کند و برای او مایۀ تعجب است که بلو چگونه  نما را ذکر نمی لت این دیدگاه متناقضتَنِر ع

کند، ولی ما بر اساس قرائت  قدر مستأصل و ضعیف روانۀ صحنۀ اجتماع می قهرمان خود را این

دانیم که علت این حال، ناگزیری این  خوبی می خود از منظر رویکرد ماتریالیسم فرهنگی، به

یروی از الگوهای رفتاری و فکری ترویج شده از سوی ایدئولوژی است؛ زیرا متن ادبی به پ

سازی  ساختارهای ایدئولوژیکی که نویسنده در درون آنها زیسته و همان ساختارها را درونی»

لحاظ ایدئولوژیک  شوند، لذا همواره سیاسی ]به صورت بخشی از آثار آنها می کرده، در نهایت به

پس آگی ایضاً در یک بستر  .(Bertens, 2001:185)« ای قدرت هستنددار[ و مرکبی بر جهت

خود، به هرنوع فلسفۀ زندگی، مکتب و مشی که « ماجراهای»عقیدتی غرق است و در مسیر 

است که اینهورن به او   جوی گفتمان آن دهد. برایند تفکر منفعت تأیید جامعه را دارد، تن می

توان کرد؟  گرفتن است. در شهری مثل شیکاگو چه میاینجا میدان گستردۀ فرا»آموزد:  می

برداری. توهمات را کنار بگذار و مرد کفِ خیابان باش. خودت را برای یک لقمۀ گنده  کاله

این عینِ درس   (Miller,1991: 59) «مهیا کن. لقمه از چه؟ از هرچیز که پیش آمد؟

است که او قدرتِ نفوذ و تأثیر  و اساس ایدئولوژی بنیادین زندگی در روزگار آگی« واقعیت»

 کند.  آن را نمایان می

                                                           
1 Tony Tanner  
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