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 اسنوبیســم بــا پیچیدگی هــا و تناقض هایــش بــه قــول شــما 
»مفهــوم تودرتویــی« اســت »حــاوی صفاتــی متناقــض«. 
برگشــت کــه  فاکنــر  ویلیــام  ســخن  ایــن  بــه  بتــوان  شــاید 
»انســان یعنــی تظاهــر خامــوش بــه برتــری«. بــا ایــن حســاب 
هــر انســانی در هــر مقــام و بــا هــر کیفیتــی از دانــش و 
آگاهــی و زهــد و تقــوا و خویشــتنداری و پرهیــزگاری و... 
آیــا بــه حــدی از اسنوبیســم دچــار نیســت؟ آیــا نســبت 
ــده اسنوبیســم، ایــن مصــرع حافــظ  ــا پدی جوامــع انســانی ب
نیســت کــه »چــون نیــک بنگــری همــه تزویــر می کننــد«؟

انســان  معیشــتی،  اقتصــاد  بــا  باســتانی  ابتدایــی  جامعــه  در 
افــرادی  برابــر  در  و  در کنــار  مشــخص  وظایفــی  و  حقــوق 
حمــدود و معــنی و ثابــت دارد و در متــام عمــرش ترتیبــات ازلــی 
و تنظیمــات ابــدی بــه هــم منی خــورد. حــرف و عمــل مــرد - و 

زن - یکــی اســت، یکــی بــوده و یکــی خواهــد بــود.
در جامعــه پیچیــده و چندالیــه در حــال دگرگونــی کــه فــرد 
مهاننــد  انســان  ذهــن  دارد،  عهــده  بــر  متفــاوت  نقش هایــی 
بســاط خرت وپرت فروشــی نیســت بــا اقــالم خمتلفــی درهــم  و 
برهــم. هرچــه جامعــه الیه بندی شــده تر باشــد، رده بنــدی هــم 
شاخه شــاخه تر اســت. در خورجــنی پیلــه ور جامعــه کشــاورزی 
نیــاز  ابتدایــی تقریبــا هــر چیــز منقولــی کــه خانــوار کشــتکار 
داشــته باشــد، پیــدا می شــود: پارچــه، قــوری، گیــوه، قنــد، فلفــل 

و زردچوبــه، میــخ، تعویــذ و طلســم حمبــت.
در ده کوچــک چنــان اقالمــی در چنــد دکان مترکــز می یابــد 
و در شــهر تقریبــا هــر یــک مغازه هایــی بــرای خــود دارد کــه 
هرقــدر هــم بــزرگ باشــد، رده بنــدی شــده اســت: جایــی کــه 
اســتکان نعلبکــی می فروشــند، یــک وجــب پارچــه هــم پیــدا 

منی کنــی.
افــکار  اســت  ناچــار  انســان  آدم.  ذهــن  اســت  مهنی طــور 
در کشــویی  را  دســته  هــر  و  رده بنــدی کنــد  را  عقایــدش  و 
خمصــوص:  در کشــوهای  معنــوی  ارزش هــای  بگــذارد.  جمــزا 
ارزش هــای  بــرای  چندتــا  خــودی،  ارزش هــای  بــرای  چندتــا 
بیگانــه؛ تعــدادی بــرای قیمــت اقــالم: یکــی بــرای کاالهــای 
نســبتا  بــادوام  بــرای کاالهــای  یکــی  ارزان،  یک بارمصــرف 

گــران.
مطلــب: جابه جــا کــردن  اصــل  بــه  برســیم  مقدمــه  ایــن  از 
اقــالم در کشــوهای خمتلــف ذهــن و زبــان. انســجام فکــر و 
احســاس و عمــل بــه جــای خــود امــا آنچــه بــرای فــرد دیگــری 
کــه قبولــش نــدارمی مقــدس اســت بــا آنچــه بــرای فــرد خــودی کــه 
قبولــش دارمی مقــدس اســت، نبایــد قاطــی شــود. اگــر بپرســی 
چــرا، جــواب خواهــی شــنید: چــون مشــا بــه انــدازه کافــی رشــد 

نکــرده ای و خیلــی مانــده تــا بفهمــی.
اســنوب را در الســنه فرنگــی بــه مثابــه صفتــی بــرای آدم هــای 

دامنه مفهوم »اسنوبیسم« آن قدر گسترده است که اگر بگوییم هر آدمی کمابیش به حدی از آن دچار است، بیراه 
نگفته ایم. این از احکام نادری است که می توانیم درباره این عارضه روانی صادر کنیم. حکمی که اصلی ترین دریافت 
مخاطب از فحوای کالم نویسنده کتاب »دفترچه خاطرات و فراموشی« در مقاله »اسنوبیسم چیست؟« هم می تواند 

باشد. محمد قائد را به سبب مهیاسازی منابع پُرپیمان و تجهیز طرح مورد نظرش به مصالح الزم برای نگارش این مقاله، 
حکما یگانه نویسنده ای باید دانست که تا این اندازه در قلمرو زبان فارسی به موضوع نزدیک شده است. نگاهی 

مبرا از قطعیت انگاری و گشودن زاویه دید های متعدد به روی سوژه پیچیده و متناقضی چون اسنوبیسم، هر خواننده 
دقیق و نکته سنجی را وامی دارد که برای کالبدشکافی موضوع و واکاوی ذهِن - به تعبیر نویسنده - »تودرتو«ی یک 
فرد »اسنوب«، پیش از هر کسی خود را در مقابل آینه کتاب قرار دهد و اول از همه، تمایالت اسنوبیستی خود را 

بشناسد. با نگاهی ناظر بر مقاله »اسنوبیسم چیست؟« با محمد قائد درباره این موضوع و ویژگی های یک فرد اسنوب 
گفت وگو کردم. گفت وگویی که زبان و بیاِن - به قول داریوش آشوری - چاالِک قائد آشکارا در آن مشهود است. 

هبنام ناصری

بیماری خملوط کردن ارزش هایی که باید جمزا مبانند
گفت وگو با حممد قائد درباره ویژگی های فرد »اسنوب« و پدیده »اسنوبیسم«/ او می گوید 
در وجه حتلیلی، اسنوبیسم خملوط   شدن ارزش های نامتجانسی است که منطقا باید جمزا مبانند

کرگدن پرمی/ اسنوبیسم
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به اصطــالح بــر مــا مگوزیــد، افــاده ای،  پــر ادا و اصــول و متکــرب 
بــه کار می برنــد امــا در وجــه حتلیلــی، اسنوبیســم هنایتــا خملــوط   
جمــزا  بایــد  منطقــا  اســت کــه  نامتجانســی  ارزش هــای  شــدن 

مباننــد.
ایــراد می گــرید  ایــن کیبــورد  بــه  فیس بــوک  وقتــی کســی در 
کــه جرئــت ورزیــده ام نظــر بدهــم ادوارد ســعید مبحــث فتــوا و 
اجتهــاد را، خصوصــا در خاورمیانــه اســالمی امــروزی، خــوب 
نفهمیــده اســت، پیش فرضــش ایــن اســت کــه نویســنده ای در 
دانشــگاه نیویــورک حتمــا از قلمزنــی در گوشــه هتــران بیشــرت 
می دانــد. پــس گفتــه تــوامن کــه چنــان ایرادگرینــده ای اســنوب 
اســت. من هم احتمال دارد به چشــم آن فرد آدمی خریه ســر 

و اســنوب برســم کــه خــدا را بنــده نیســت. 
و  مشــهود  و  عینــی  مثــال  دوجــنی  چنــد  مطلــب  آن  در 
مشــهور آورده ام. نکتــه ای را در انتــزاع فلســفی رهــا نکــرده ام. 
 در مقاله شــما در ارتباط با مفهوم اسنوبیســم و شــخص 
اســنوب، چنــد جــا تقابل هایــی وجــود دارد کــه بــه طــور عــام 
در یــک طــرف آن هــا کیفیــت و معنــا و در ســوی دیگــر آن 
کمیــت و مــاده دیــده می شــود. مثــل آنجــا کــه در ارتبــاط 
بــا جوامعــی کــه سلســله مراتب طبقاتــی دارنــد، نوشــته اید 
بــه دو دســته  خــود  بــه  ایــن جوامــع »خــود  در  امتیازهــا 
کیفــی، یعنــی مربــوط بــه ظرافــت و دانایــی، و کمــی، یعنــی 
مربــوط بــه موقعیــت مالــی - اجتماعــی« تقســیم می شــوند. 
یــا در اشــاره بــه مقالــه »تجزیــه و تحلیلــی از اسنوبیســم« 
آرتــور کوســتلر، نســخه اصــل نقاشــی پیکاســو و نســخه 
کپیــه بــدل را تقابــِل »مختصــات زیبایی شــناختی بصــری« 
و »مادیــت مقــوا و رنــگ آن« در نظــر  آورده و صاحــب 
تابلــو را عاجــز از تفکیــک معیارهــای ســنجش آن دو از 
هــم توصیــف کرده ایــد. آیــا بایــد گفــت شــخص اســنوب در 
ایــن تقابــل در ســویه مقابــل کیفیــت و معنــا و در ردیــف 
کمیــت و امــور مــادی قــرار می گیــرد یــا اینکــه نداشــتن 
متــر و معیــاری بــرای ســنجش جداگانــه ایــن دو وضعیــت، 

وجهــی از اسنوبیســم اســت؟
معیارهایــی وجــود دارد امــا جداگانــه و مهان طــور کــه اشــاره 
کــردم در کشــوهای جداگانــه ارزش هــای متفــاوت. قاطــی کــه 
بشــوند کار را هــم پیچیــده می کننــد و هــم شــاید خنــده دار.
فــرض کنیــد کســی کتابــی بــه مشــا هدیــه بدهــد کــه ظاهــرا 
خــودش بــرای دریافــت درجــه دکــرتا تالیــف کــرده امــا از دور 
داد می زنــد ســفارش داده جلــو دانشــگاه برایــش هتیــه کرده انــد. 
متنــی خریــده شــده از آدم هایــی کــه کارشــان پایان نامــه فروشــی 
بــا چــاپ و صحافــی متیــز و جلــد زرکــوب و یــک  اســت، 
کیلــو کاغــذ اعــال امــا ناپختگــی و عوامانگــی کارراه اندازهــا 
بــا  هــم  و  چاپــی  هــم  اول،  در صفحــه  هویداســت. گرچــه 
دستنوشــته خوش خــط، خیلــی حمرتمانــه بــه مشــا تقــدمی شــده، 
از آن بــرای جلوگــریی از بــه هــم خــوردن در و پنجــره اســتفاده 

می کنیــد، بــدون خوانــدن یــک ســطرش.

ناگهــان خــرب می رســد بزرگ تریــن جایــزه علمــی مملکــت را بــه 
آن اعطــا کرده انــد و در تلویزیــون و جرایــد وطنــی بــا کســی کــه 
امســش روی جلــد ذکــر شــده مصاحبــه می کننــد و در مقــام 

دانشــمند ســال ســتایش می شــود.
و  می شــنوید  آنچــه  بــه  بی اعتنایــی  بــا  مشــا  دارد  احتمــال 
می خوانیــد، بــه اســتفاده ابــزاری از شــیء کذایــی ادامــه دهیــد. 
جلــو  تــا  بیندازیــد  دور  دخلــوری  بــا  را  آن  دارد  احتمــال  یــا 
چشــمتان نباشــد. ایــن احتمــال هــم وجــود دارد کــه آن را بــه 
مــکان و  ارتقــای  قفســه کتاب هایتــان  جایــی چشــمگری در 
درجــه دهیــد و حتــی بــا خرســندی بــه دیگــران بگوییــد کتــاب 

ممتــاز علمــی ســال بــه مشــا اهــدا شــده.
حالــت ســوم را کــه خملــوط شــدن دو ارزش متفــاوت اســت، 
می تــوان اسنوبیســم نامیــد: برخــی حواشــی کــه نــزد مشــا ارزشــی 
نــدارد بــر داوری مشــا دربــاره ارزش یــک مــنت اثــر می گــذارد. 
شــهرت و منزلــت حاصــل از پــول بــر قضاوتتــان از اســتعداد 
آفریننــده، اصالــت مــنت و برحــق بــودن اعطــای جایــزه بــه فــردی 
کــه اطمینــان داریــد پولــی پرداختــه و یــک کارتــن کتــاب بــدون 
خریــدار و خواننــده بــا پیــک موتــوری برایــش فرســتاده اند، ســایه 

انداختــه اســت.
معیــار هنایــی و غایــی و فصل اخلطــاب البتــه پــول اســت و 
نتایــج و متفرعــات آن؛ امــا ملغمــه گاه در چنــان الیه هایــی 
پیچیــده می شــود و چیزهایــی متفــاوت چنــان بــا هــم ترکیــب 
و  چی به چــی  قاطعیــت گفــت  بــا  منی تــوان  می شــوند کــه 

اســت. کی به کــی 
مثــال در حمیطــی کــه تقریبــا مهــه در مهــه جــا چــای می خورنــد، 
نوشــیدن قهــوه ممکــن اســت فاصلــه گرفــنت از دیگــران و میــل 
عــدم کفایــت  )زمــان حبــث در  تعبــری شــود  برتری جویــی  بــه 
بــه عنــوان رئیس مجهــور، یکــی  سیاســی ابواحلســن بنی  صــدر 
از مناینــدگان جملــس گفــت فقــط یــک حــرف دارد: ایشــان 
در دفــرتش شــریقهوه می خــوَرد( و در جایــی کــه قهــوه بســیار 
رایــج اســت، نوشــیدن چــای ممکــن اســت مهــان انــدازه حالــت 
متایزطلبــی داشــته باشــد. در جزیــره ای تفرحیــی نزدیــک ونکــوور 
بــا  مهــراه  چــای  فنجانــی  دیــدم  قدمیــی،  هتلــی  در سرســرای 
چنــد قــاچ خیــار بــه هبایــی نســبتا گــزاف بــه گردشــگران قالــب 
و  البــی  اثاثیــه   و  اســباب  و  دکوراســیون  البتــه  می کننــد. 
فنجان هــا قدمیــی یــا شــبه قدمیی اســت و بــاب عکــس یــادگاری 
گرفــنت . گردشــگران یــاد و خاطــره اعیــان قــرن نوزدهــم را کــه 
بــا کشــتی خبــار از هنــد و ســیالن برایشــان چــای می آوردنــد، 
بــا دادن مقــداری نامعقــول اســکناس زنــده می کننــد. چــای و 
خیــار شــصت، هفتــاد دالری البتــه در برابــر پول هــای عظیمــی 
کــه در حــراج آثــار هنــری دســت بــه دســت می شــود، هیــچ 

اســت.
را  هنــر  چیســت؟«  »اسنوبیســم  مقالــه  در  اینکــه   
مهیــای  را  هنرمنــد  و  اسنوبیســم  بــا  درآمیختــن  مســتعد 
بــه وجــود  ایــن پرســش را  خودمتمایزپنــداری دانســته اید، 
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در گــرو  فی نفســه  هنــری  مطلوبیــت  آیــا  مــی آورد کــه 
متفــاوت بــودن نیســت؟ و آیــا تفاوتــی کــه در زیبایی شناســی 
اسنوبیســتی  رفتارهــای  معــرض  در  می کنیــم  مــراد  هنــری 
نیســت؟ تفــاوِت میــان تمایزطلبــی اسنوبیســتی بــا هنــر بــه 
مثابــه جســت وجوی امــر متفــاوت آیــا در همــان تقابــل مــاده 
و معناســت؟ آیــا مــاده خــام برســازنده تفــاوت هنــری بــا 

فــرق می کنــد؟ فــرد اســنوب دنبــال آن اســت،  آنچــه 
حبثــی اســت پیچیــده و بی پایــان. در »اسنوبیســم چیســت؟« 
- و مهنی طــور در »فرزانــگان و بقاهلــا« - از آدم هایــی در 
حــد مدیــران گالری هــا و موزه هــای بــزرگ غــرب نقــل کــرده ام 
کــه در روزگار قــدمی ســطح کارهــای هنــری و قیمــت و ارزش 
آن هــا مشــخص بــود امــا در قــرن بیســتم مشــکل بتــوان گفــت 
چــرا فــالن تابلــو مــدرن بــاارزش تلقــی می شــود. فقــط می تــوان 
گفت قیمتش در این حدود اســت، حاال بیننده خمتار اســت 

حــدس بزنــد ارزش ارتــکاب در چیســت. 
در حالــی کــه آدم هــای اهــل خبیــه کــه کارشــناس هنــر و بــازار 
آثــار هنــری در ســطح جهــان شــناخته می شــوند بــا آن درجــه 
از احتیــاط حــرف می زننــد، کوشــیده ام از صــدور فتــوا وســط 
حبــث خــودداری کنــم. چهارصــد ســال پــس از مــرگ کاراواّجــو، 
هنــر  قلـــه های  مجلــه  از  مهچنــان  شــگفت انگیزش  تابلوهــای 
آبــی  یــا  قرمــز  سراســر  بــوم  می گوینــد  حــاال  تصویرگری انــد. 
یکدســت هــم اثــری اســت مهــم چــون در حراجــی ســادبی یــا 
کریستیز ده ها میلیون دالر یا لریه یا یورو قیمت خورده. چرا 
و بــا چــه حســابی؟ وقتــی عالیجنابــان صاحــب ِعلــّـه می گوینــد 

دقیقــا منی داننــد، تکلیــف از مــای عــوام ســاقط اســت.
بدهیــد و  انضبــاط  منــره  مــردگان  در جــای دیگــر - »بــه 
روانشــناختی  نظــری  نیمچــه   - اســرتاحت کننــد«  بگذاریــد 
در  و گنــاه  بــودن  مدیــون  احســاس  داده ام:  -  ماتریالیســتی 

امــروزی. آدم هــای 
قاتــل متــواری  مهــان مثــال را در نظــر بگرییــد: کاراواّجــو، 
حتــت تعقیــب و هتیدســت و نومیــد و پابرهنــه، از گرســنگی و 
بیمــاری عفونــی مــُـرد. حتــی در »بــل اپــوک« )روزگار خــوش( 
ابتــدای قــرن بیســتم، هنرمندهــای  جوامــع اروپــای غربــی در 
غــذای حســابی  امپرسیونیســت و مدرنیســت  بعــدا مشــهور 
گریشــان منی آمــد. امــروزه قاطبــه مجاعــت مرفــه خــرم و خنــدان 
بــه مــوزه می رونــد و متاســفند کــه حیوونکی هــا در اتــاق منــور 
ســرد بــا پالتــو کهنــه بــه تــن می نشســتند این هــا را می کشــیدند 
و کســانی پوزخند می زدند که برو پی کار و کاســبِی حســابی 
عمــو،  نقاشــی بــا رامربانــد و داویــد متــام شــد رفــت. پــس امــروز 
بــرای شــادی روح آن حمرومــان چنــد دالر یــا یــورو پــول بلیــت 

دادن مســتحب موکــد اســت.
در ایــران هــم چنــنی احساســی وجــود دارد. وقتــی می خوانیــم 
مــریزاده عشــقی جــز ارثیــه ای خمتصــر ممــر درآمــدی نداشــت و 
کارهــای بلندپروازانــه اش یکســره ضــرر بــود، قمرامللــوک وزیــری 
در تنگدستی مـُرد، دهخدا یک عمر چهارزانو  نشست روی 

کاغــذ باطلــه فیــش لغــت  نوشــت و صــادق هدایــت اگــر ماهــی 
دویســت، ســیصد تومــان مســتمری داشــت تــا در گوشــه کنار 
پاریــس تلــپ شــود خودکشــی منی کــرد، احســاس عمومــی ایــن 
اســت کــه بــه نــاداری و حرمــان اهــل هنــر و معرفــت نبایــد 

بی اعتنــا بــود.
در دنیــای هنــر در سراســر جهــان آن خاطــرات تلــخ و ایــن 
تلقــی مشــفقانه تــا حــدی ســبب برخــورد هبل انگارانــه بــه آثــار 
جدیــد شــده: بگــذار بکننــد، بگــذار بشــود. چــه کســی دلــش 
می خواهــد در پیشــگاه خــدا یــا تاریــخ یــا وجــدان یــا جامعــه 
اخالقــا مســئول فــروش نرفــنت کارهــای فــالن فــرد آرزو بــه دل و 

در نتیجــه گرســنه و بیمــار ماندنــش باشــد؟
می شــنوی بازدیدکننــده  گالــری کــه جمســمه کار فــالن خــامن یــا 
آقــای مهوطــن را خریــده، بعــدا تعریــف کــرده اســت شــب در 
خانــه هرچــه نشســت بــه تکــه چــوب یــا فلــز از جهــات خمتلــف 
نــور تابانــد و خــریه شــد، نتوانســت بفهمــد چــه فکــری پشــتش 
اســت و بــا چــه منظــوری و چــرا درســت شــده. ناظــر ممکــن 
اســت یواشــکی بــه ایــن روحیــه بگویــد اســنوبگری، اسنوبیســم 
را  دلــش  امــا منی توانــد حــرف  ادای مدرن بــازی درآوردن،  و 
بنویســد. بــه فــرض حمــال اگــر هــم چــاپ شــود، بــه او خواهنــد 
تاخــت کــه مشــا فهمــت در حــد تابلــو بنجــل کاهوترشــی و 

ســفره هفت ســنی اســت. 
آثــار  ژاپنــی  بانــک  نیســت.  حمــدود  ســاده  بــه گالــری رو  و 
مشــهور نقاشــی در حراج هــای صــد میلیونــی می خــرد، در گاو 
صنــدوق می گــذارد، البــد بــا ایــن حســاب کــه چنــد خــروار 
اوراق قرضــه در مهــان خزانــه دارد و هــرگاه الزم باشــد مهــه را بــا 

ســه ســوت تبدیــل بــه پــول می کنــد.
امحــد شــاملو کــه از مدرنیســم فقــط شــعر مــدرن می پســندید، 
دورخیــز کــرد دخــل پیکاســو را بیــاورد. دوســتان اهــل نقاشــی 
قانعــش کردنــد دعــوای نیمــه کاره در داخــل زیــاد دارد و هبــرت 

اســت عجالتــا یقــه آن شــهری فقیــد را نچســبد. 
 شــما در گــزاره ای قابــل تامــل از »شــرطهای الزم و کافــی 
بــرای داخــل آدم بــودن« در چشــم فــرد اســنوب نوشــته اید. 
گفته ایــد بــرای فــرد اســنوب »دنیــا محــل امتحــان نیســت، 
محــل کنکــور و مســابقه ای اســت کــه در آن، مــدام بایــد 
کســانی را حــذف کــرد تــا معلــوم شــود چــه کســی واقعــا 
ســرش بــه تنــش مــی ارزد.« ایــن نظــام ارزش هــای اسنوبیســم 
بــرای مــن در ایــن بخــش از مقالــه شــما وجهــی فلســفی - 
سیاســی پیدا می کند. انگار دارید در مورد راســت گراهای 
حــرف  نئولیبرالیســت ها  به اصطــالح  و  جدیــد  افراطــی 

می زنیــد.
نقــل اســت از اســکار وایلــد کــه گفــت »اســنوب قیمــت مهــه 
آن  در  منی دانــد.«  را  چیــز  هیــچ  ارزش  و  می دانــد  را  چیــز 
مطلــب مثــال زده ام وقتــی بــدل ســاعتی گرانبهــا بــه کســی هدیــه 
بدهند خشــنود اســت، تا وقتی بفهمد بدلی اســت. در نگاه 
بســیاری ناظران نیز تشــخیص اصل شــیء از منونه بدل ممکن 
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اســت بی هنایــت دشــوار و حتــی ناممکــن باشــد؛ امــا مــارک 
مشهور تا وقتی باارزش است که قیمتش واقعی باشد - ده، 

بیســت یــا صــد برابــر منونــه بدلــی.
بــه ایــن ترتیــب، می بینیــم ارزش ســاعت را هنایتــا قیمــت آن 
تعیــنی می کنــد. در واقــع ارزش ســاعت بــه دقیــق نشــان دادن 
وقــت اســت و کاربــردی جــز ایــن نــدارد؛ امــا اینکــه ســاعت 
مچــی مــارک مشــهور بــا قــاب طــال دست ســاز ســوئیس اســت 
و مونتــاژ آن هفته هــا طــول کشــیده یــک داســتان اســت و 
اینکــه بــدل آن را در کارگاهــی بــدون جمــوز و نــام و نشــان در 

جنــوب شــرقی آســیا ســرهم کرده انــد، داســتانی متفــاوت.
مثــال آورده ام از آگهــی بازرگانــی در جمــالت ســطح بــاالی 
نیویــورک کــه زمانــی زیــر عکــس بطــری خالــی می نوشــتند: »اگر 
خیــال می کنیــد نوشــیدنی مــا را بــرای مــارک روی بطــری اش 
می خرنــد ســعی کنیــد ایــن را بفروشــید.« ســیاه بازی کالمــی 
و خلــط کــردن دو منطــق متفــاوت: یــک؛ بطــری خالــی بــا 
هــر مارکــی اگــر هــم خریــدار داشــته باشــد فقــط چنــد ســنت 
مــی ارزد، دو؛ بطــری چنــد ده دالری را بــا اتــکا و بــه خاطــر 

ِبَرنــد مشــهورش می خرنــد.
مرغــوب  واقعــا  چیــزی  چــه  بفهمیــم  چطــور  باالخــره  امــا 
اســت؟ جواب: به برچســب قیمتش نگاه کن، قضیه دســتت 
می آیــد؛ حتــی اگــر قــادر بــه تشــخیص طعــم کــوکا از پپســی 
نباشــی می توانــی ژســت کارشــناس مایعــات و آبیــاری بگــریی.

بومــی  فرهنــگ  در  ریــگال  شــیواز  مثــال  وارونــه  مشــابه  و 
خودمان: می گفتند آفتابه دار مســجد شــاه به مراجعان امر و 
هنــی می کــرده ایــن یکــی را برندارنــد، آن یکــی را بردارنــد. بنــده 
خــدا بــا زیــر و بــاال و نچ نــچ کــردن می کوشــیده شــغل خویــش 
را از حد فعلگی به مرتبه کارشــناس ارشــد آبیاری ارتقا دهد.
طاعنــان و جــّواکان مضمــون کــوک کرده انــد در آبــادان کــه 
عینــک آفتابــی رایــج اســت، پســر جــوان پــز عالــی جیــب خالــی 
مــارک گوشــه شیشــه ری بَــن را - کــه بــه عینــک خلبان هــا و 
آرتیســت های ســینما شــهرت دارد - منی کـَــند تــا مهــه ببیننــد 
و بداننــد ایشــان چــه شــی ء گرانقیمتــی بــر چشــم دارد. نکتــه 
ایــن اســت کــه وقتــی عینــک بدلــی باشــد، یعنــی در جایــی غــری 
از کارخانــه شناخته شــده ســاخته باشــند، برچســب مــارک هــم 
اعتبــار کســب  بــرای کاالی بدلــی  بدلــی اســت و منی توانــد 
کنــد. در هــر حــال متهــم کــردن بروبچــه در حــال رشــد بــه 
اســنوب بــودن در واقــع اعتبــار زیــادی دادن بــه طفلــک نوجــوان  
اســت و موضــوع البتــه در حــد شــوخی کم ضــرری بــا خالیــق 

باقــی می مانــد.
عینــک آفتابــی دو تــا شیشــه رنگــی اســت بــرای کاســنت از 
شــدت نــور خورشــید و شــاید بــدون آزمایــش دقیــق بــا دســتگاه 
نتــوان گفــت منونــه گــران تــا چــه حــد کاراتــر از منونــه ارزان اســت 
و آیــا عینــک چنــد صــد دالری پرتوهــای مضــر خورشــید را 
قیمــت  می گــرید؟  دالری  چنــد  عینــک  برابــر  چندیــن  واقعــا 
تعیــنی می کنــد کــدام اصــل  جنــس در خیابــان و فروشــگاه 

اســت و کــدام بــدل.
در اینرتنــت گاه وقتــی می خواهنــد بــه صداقــت کســی در 
اقتصــادی اش  موقعیــت  بــه  و  اجتماعــی  و  سیاســی  نظــرات 
بتازنــد، مثــال دور ســاعت ظاهــرا طــالی طــرف دایــره قرمــز 
می کشــند. منتقــد از کجــا اطمینــان دارد رولکــس روی مــچ 

ســوژه مــورد هجمــه، بــدل نیســت؟ 
را  وقتــی کســی  اینجاســت.  مــو  ز  باریک تــر  نکتــه  هــزار 
آدمــی  ایــن  یعنــی  تعریــف  بــه  بنــا  می کنــی  معرفــی  اســنوب 
نیســت کــه بــه کمــرت از گران تریــن برنــد رضایــت دهــد. حبــث 
از نــوع قیــاس اســت، نــه اســتقرا. منی گویــی مــن اطمینــان دارم 
اگــر ســاعت و عینکــش را زیــر ذره بــنی بررســی کنــی خواهــی 
دیــد اصــل اســت، پــس دارنــده اش اســنوب اســت. می گویــی 
مــن تشــخیص می دهــم ایــن میلیــاردر نوظهــور اســنوبی اســت 
فخر فــروش، پــس متعلقاتــش مهــان چیــزی اســت کــه از اســنوب 
انتظــار مــی رود: اصــل گرانقیمــت جنــس. مدعــا عــنی برهــان و 

دلیــل عــنی نتیجــه.
کمــی از خــودم مایــه بگــذارم: در عهــد شــباب ســاعتی 
مچــی خریــدم کــه در رده امــگا جــزو ارزان ترهــا بــود - کمــی 
بیــش از 900 تــا تــک تومنــی، حــدود 135 دالر آن روزگار. 
سال هاســت ســاعت منی بنــدم امــا چنــد وقــت پیــش کــه بــرای 
خریــدن ســاعت مشاطــه دار بــدون تیک تــاک رفتــه بــودم، بــردم 
بنــد فلــزی اش را میــزان کننــد. چنــد فروشــنده مغــازه در پیشــنهاد 
خریــد آن بــه رقابــت پرداختنــد و توضیــح دادنــد ایــن ســاعت 
مکانیکــی بــا تــکان خــوردن دســت کــوک می شــود، نــو و ســامل 

مانــده و در خــود ســوئیس هــم سال هاســت منی ســازند.
ایــن  از  عکســی  قضــا  بــر  دســت  بفرماییــد  تصــور  حــاال 
پرســوناژ منتشــر شــود بــا ســاعت نســبتا آنتیــک، و کســی کــه 
خیلــی مهربــان نباشــد بــردارد دور ســاعت کوکــی دایــره بکشــد 
بــا  بــرای ژســت گرفــنت و اعــالم خمالفــت  و بنویســد ایشــان 
پســامدرنیته، ســاعت کمیابــش را بــه رخ می کشــد، درســت 
مثــل یــک اســنوب ســاکن بــرج عــاج کــه مــدام دنبــال اجیــاد متایــز 

بــرای خــودش اســت.
آیــا گرایش هــای  سیاســی،  اندیشــه  در  نظــر  ایــن  از   
راســت گرایانه افراطــی و اعتقــاد بــه حــذف فرودســتان در 
نــگاه نئولیبرال هــا را نمی تــوان بــا حــد باالیــی از اسنوبیســم 
همــراه  سیاســی  ایــن گرایــش  شــخصیت گرونــدگان  در 

دانســت؟
در گســرتش حبــث بــه مشــی سیاســی - اقتصــادی، بایــد توجــه 
داشــت در اســنوبگری، تداخل ارزش و قیمت از یک ســو و 
ســنجش یــک موضــوع یــا کاال بــا بیــش از یــک معیــار مطــرح 
اســت. در آنچــه دهه هــای آخــر قــرن بیســتم نئولیربالیســم نــام 
گرفت، چنان خطوط پیچیده هذلولی و منحنی و متقاطعی 

وجــود نــدارد.
در ادامــه مثــال بــاال، مکتــب اقتصــادی راســت جدیــد بــه 
ســرکردگی مارگــرت تاچــر خیلــی صریــح می گفــت چیــزی بــه 




