ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب

ﯾﻮﺳﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎ دﯾﻠﻦ دارد؟
ﭘﯿﺎم ﯾﺰداﻧﺠﻮ

ﻣﺎرﯾﻮ ﺑﺎرﮔﺎس ﯾﻮﺳﺎ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﺳﺮﺷﻨﺎس ﭘﺮوﯾﯽ و ﺑﺮﻧﺪه ی ﺟﺎﯾﺰه ی ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت ،ﻣﻨﺘﻘﺪ ادﺑﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .رﻣﺎن ﻧﻮﯾﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اش ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،و درﺑﺎره ی ﺳﻄﺤﯽ ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن ادﺑﯿﺎت ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺮگ ﻓﺮﻫﻨﮓ :ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎب ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻣﺎرﯾﻮ ﺑﺎرﮔﺎس ﯾﻮﺳﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی
ﺟﺎن ﮐﯿﻨﮓ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﯿﮑﺎدور۲۰۱٦ ،

اﻋﻄﺎی »ﺟﺎﯾﺰهی ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت« ﺑﻪ ﺑﺎب دﯾﻠﻦ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه ،آﻫﻨﮓﺳﺎز ،و ﺗﺮاﻧﻪﺳﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ دور از
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد ،واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ :ﺷﻤﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان ادﺑﯽ از اﻧﺘﺨﺎب
دﯾﻠﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﻧﺸﺎﻧﻪی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎی »ادﺑﯿﺎت« ﺷﻤﺮدﻧﺪ )ﺳﻠﻤﺎن رﺷﺪی ،از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت اﻣﺴﺎل ،اﻧﺘﺨﺎب دﯾﻠﻦ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ »اﻧﺘﺨﺎب درﺧﺸﺎن« ﺳﺘﻮد( .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻋﺪهی
دﯾﮕﺮی از ﻣﺆﻟﻔﺎن و ﻣﻔﺴﺮان اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب را ﻋﺠﯿﺐ و اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺮمآور ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻧﻮﺑﻞ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻌﻀﺎً ،ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ،ﻋﻠﺖ
اﺻﻠﯽ آن را راﺣﺖﻃﻠﺒﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ و اﺷﺘﯿﺎق آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺗﺮاﻧﻪ ﮔﻮش دادن ،ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر دﺷﻮار ﮐﺘﺎب
ﺧﻮاﻧﺪن ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺳﺘﺪﻻل اﺧﯿﺮ را ﺑﻌﺪﺗﺮ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی دﯾﮕﺮ ،و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺪون ﺷﻮﺧﯽ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺗﺖ ،ﺗﮑﺮار ﮐﺮد :ﻣﺎرﯾﻮ ﺑﺎرﮔﺎس ﯾﻮﺳﺎ،
ﺑﺮﻧﺪهی ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت ﺳﺎل  ،۲۰۱۰ﮐﻪ اواﺧﺮ اﮐﺘﺒﺮ و در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﻟﻤﺎن ،اﻋﻄﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﺑﺎب دﯾﻠﻦ را
ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﮑﻮﻫﺶ ﮐﺮد .رﻣﺎنﻧﻮﯾﺲ ﭘﺮوﯾﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺧﻮاﻧﻨﺪهی »ﭘﺎپ« و ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪهی ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت
را ﻧﺸﺎﻧﻪی اﺳﺘﯿﻼی »ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ« ،ﺑﻪ اﺑﺘﺬال ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ادﺑﯿﺎت و ﺗﻘﻠﯿﻞ آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎد
»ﺳﻄﺤﯽ ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ« ﺷﻤﺮد .او ،ﺑﻪ وﯾﮋه ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﯾﺎن ﺳﺮزﻧﺶ
داﻧﺴﺖ .اﻧﺘﻘﺎدات ﯾﻮﺳﺎ ،از ﻏﻮلﻫﺎی ادﺑﯽ دﻧﯿﺎ ،ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎنِ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮادﺑﯽ او اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﮕﺮش اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﺎ در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرهی ﻣﺮگ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﮐﺸﺪ :ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎب ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ ﺳﺎل و اﻧﺪی از اﻧﺘﺸﺎر آنﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﺧﯿﺮاً ﺑﻪ
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ،و رﻣﺎنﻧﻮﯾﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ را در ﻧﻘﺶ ﻣﺪاﻓﻊ ﭘﺮﺷﻮر »ﻓﺮﻫﻨﮓ« ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ از ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب و دﯾﺒﺎﭼﻪی آن ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪی ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻔﻬﻮمِ »ﻓﺮﻫﻨﮓ« و ﺗﺤﻮﻻت آن
در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ – و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪﺳﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﯾﻮﺳﺎ ﺑﺪو ًا از دو
ﮐﺘﺎب اﺛﺮﮔﺬار و ﮐﻠﯿﺪی در زﻣﯿﻨﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ )ﻣﺪرن( ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮدو اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺧﻮدش ﺷﺪهاﻧﺪ:
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮﻫﻨﮓ ) ،(۱۹٤۸ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺗﯽ .اس .اﻟﯿﻮت ،ﺷﺎﻋﺮ و ﻣﻨﺘﻘﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،و در
ﻗﻠﻌﻪ ی ﻣﺮد رﯾﺶ آﺑﯽ :ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی در راﺳﺘﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ دوﺑﺎره ی ﻓﺮﻫﻨﮓ ) ،(۱۹۷۱ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺟﻮرج اﺳﺘﺎﯾﻨﺮ،
ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﻣﻨﺘﻘﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪی اﻧﺘﻘﺎدی آﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺘﺎب اﻟﯿﻮت دارد .ﯾﻮﺳﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد روﯾﮑﺮد اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻫﺮدو اﺛﺮ ،ﻋﻠﻨﺎً ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »ﻓﺮﻫﻨﮓ« ﻣﺪ ﻧﻈﺮ او اﻗﺘﺒﺎس روزآﻣﺪی از ﻫﻤﺎن ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﻟﯿﻮت و ﻫﻢ
اﺳﺘﺎﯾﻨﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ و ارزﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ رهآوردﻫﺎی ادﺑﯽ،
ﻫﻨﺮی ،آﻣﻮزﺷﯽ ،و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﮔﺴﺘﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺨﺼ ًﺎ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ و ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺧﻮد از
آداب ﻋﻤﻮم و ﻋﺎدات ﻋﻮاﻣﺎﻧﻪ و »ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ« ،ﮔﻨﺠﯿﻨﻪی ﺷﺎﯾﺎن »ﻓﺮﻫﻨﮓ واﻻ« را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﯾﻮﺳﺎ ،در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ اﺛﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﻋﻨﻮاناش در ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻋﯽ ﮐﺘﺎب ﺧﻮدش اﻧﻌﮑﺎس دارد :ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻧﻤﺎﯾﺶ

) ،(۱۹۶۷ﻧﻮﺷﺘﻪی ﮔﯽ دوﺑﻮر ،ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﮔﺮای ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺳﺮﺳﺨﺖ »ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪن« و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ »ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺷﺪن« ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪرن ﺑﻮد .ﯾﻮﺳﺎ ،در ﻋﯿﻦ ﻫﻤﺮأﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش اﻧﺘﻘﺎدی ،اذﻋﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﻫﻪی  ۱۹۶۰و دوران اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب دوﺑﻮر ﺑﻪ ﺷﺪت دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه،
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ،ﺟﺎﻣﻌﻪی »ﭘﺴﺎ  -ﻣﺪرن« ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ »ﭘﺴﺎ  -ﻓﺮﻫﻨﮓ« ﭘﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ» ،ﻓﺮﻫﻨﮓ« را ﻣﻌﺎدل »ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ« ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﯾﻮرش ﺑﯽاﻣﺎن ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ »ﺑﯽﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﻋﺼﺮِ ﭘﺲ
از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻋﻼ ،ارزشﻣﺪار ،و ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽِ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و
ﭘﺴﺎﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ آن )ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻠﯿﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در زﯾﺴﺘﻤﺎن ذﻫﻨﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ( ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ارزﺷﯽِ
ﺑﺮﻗﺮار ﺑﯿﻦ وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
)ﻏﺮﺑﯽ و ﻏﯿﺮﻏﺮﺑﯽ( ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﻮﺳﺎ ،در دﻓﺎع ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ – ا ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﺮﺗﺠﻌﺎﻧﻪ – از ﻓﺮﻫﻨﮓ واﻻی ﻣﺪرن و در
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺴﺎﻣﺪرن ﭼﻨﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺗﺎزد ﮐﻪ رواج ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎپ« ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ و اﻃﻼق آن ﺑﻪ »ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﭘﺴﺖ« و ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ را از دﺳﯿﺴﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﯿﺎد ﻣﯽﺷﻤﺎرد :آﺛﺎر ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﺑﺎﺧﺘﯿﻦ ،ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ادﺑﯽ روس،
درﺑﺎرهی رﻣﺎنﻫﺎی راﺑﻠﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ دورهی رﻧﺴﺎﻧﺲ را ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻋﺪه ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎپ
ﭘﺴﺎﻣﺪرن و از ﺟﻤﻠﻪ »ادﺑﯿﺎت ﺳﺒُﮏ« آن را ﻧﻪ ﻧﻤﺎد ﺗﮑﺜﺮ »ﻓﺮﻫﻨﮓ« ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی »ﻣﺮگ ﻓﺮﻫﻨﮓ« و ﺗﺒﻠﻮر
»ﺑﯽﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﺪ.
واﭘﺲﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ از آرﻣﺎنﻫﺎی ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی ،ﻧﺴﺒﯽﻧﮕﺮی اﻓﺮاﻃﯽ و رواداری ﻏﯿﺮاﻧﺘﻘﺎدی ،ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺷﺪن آزادی
ﺑﯿﺎن ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری ﺑﯿﺎﻧﯽ و رﯾﺎ ﮐﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺳﻄﺤﯽ ﺷﺪن ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎی ادﺑﯽ و ﻫﻨﺮی،
رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻨﺰل آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪن ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺷﺪن ،و در ﮐﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽﺗﺮ ﺷﺪن
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻌﺎﺻﺮ و ،ﺑﻪ ﻣﻮازات اﯾﻦﻫﺎ ،داوریﻫﺎی اﻏﻠﺐ اﺷﺘﺒﺎه و ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺸﮑﻮک روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﻨﺶﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ

ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ آنﻫﺎ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻣﺎج ﺣﻤﻼت ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪی ﯾﻮﺳﺎ
ﺑﻪ وﺟﻮه اﺳﻒﺑﺎر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺴﺎﻣﺪرن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ )و ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺎرﯾﮏﺑﯿﻨﯽ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﮐﻢﺑﻮ ِد ﮔﻮاه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺧﻮرد( .ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ،رﻣﺎنﻧﻮﯾﺲ ﻣﺎ در ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺟﻮه
ﻣﻨﻔﯽ و ﻋﻮارض ﭘﺮﺷﻤﺎر آن ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻨﺸﯽ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ دو ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ :ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از
ت اﺗﻔﺎﻗ ًﺎ ﻣﺜﺒﺖ آن .ﮔﻮﯾﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از
ﮐﺸﻒ و ﮐﺎوش در ﻋﻠﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮا ِ
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً »ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎرﻻﺗﺎنﻫﺎ« اﺳﺖ ﮐﻪ در اوت  ۱۹۹۷در ال ﭘﺎﺋﯿﺲ – ﭘﺮﺗﯿﺮاژﺗﺮﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ –
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﺮا ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﻐﺾ و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﻋﻤﯿﻘﯽ از »ﻣﺮگ ﻓﺮﻫﻨﮓ«
ﻣﯽﻧﺎﻟﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﻧﮕﺎه ﺗﻠﺦ و ﺣﺴﺮتﺑﺎری ﺑﻪ »ﻣﺮگ روﺷﻨﻔﮑﺮی« اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ او از درک و دﯾﺪن ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و ﺑﻌﻀ ًﺎ ﭘﺮﺑﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺴﺎﻣﺪرنِ ﻣﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﮔﻢراهﮐﻨﻨﺪهای دارد.
»ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎرﻻﺗﺎنﻫﺎ« ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻣﺎﺟﺮای ﺣﻀﻮر ﯾﻮﺳﺎ در »اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ« اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ در
ﺳﺨﻦراﻧﯽ ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮی :ژان ﺑﻮدرﯾﺎر – ﻣﺘﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﯾﻮﺳﺎ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آنﭼﻪ در زﯾﺴﺘﻤﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺘﻮﺟﻪ او اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ آن ﮐﻪ ،ﺑﻮدرﯾﺎر دوﺳﺖ ﯾﻮﺳﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ دوﺑﺎره ﺑﻌﺪِ ﺳﺎلﻫﺎ دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽاش را ﺑﺒﯿﻨﺪ .آن روزﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ،اواﺧﺮ دﻫﻪی ﭘﻨﺠﺎه و اواﯾﻞ
دﻫﻪی ﺷﺼﺖ ،ﻫﺮدو از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻮن ﺑﻮدﻧﺪ :ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻼسﻫﺎی درس ﻟﻮﺳﯿﻦ ﮔﻠﺪﻣﺎن و روﻻن ﺑﺎرت
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،و ﻫﺮدو از ﺣﺎﻣﯿﺎن »ﺟﻨﺒﺶ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﺰاﯾﺮ« ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻫﻮش ﺳﺮﺷﺎر ﺑﻮدرﯾﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و از ذاﺋﻘﻪی ادﺑﯽ
درﺧﺸﺎناش ،از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻮدرﯾﺎر از اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺘﺎﻟﻮ ﮐﺎﻟﻮﯾﻨﻮ ،اﻋﺠﻮﺑﻪی ادﺑﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﭘﯽ
ﺑﺮده و در ﻣﺠﻠﻪی ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ژان -ﭘﻞ ﺳﺎرﺗﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی درﺑﺎرهی او ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺷﺮح
ﺑﻌﻀﯽ از آﺛﺎر ﺑﻮدرﯾﺎر ﻣﯽﭘﺮدازد ،و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﻦراﻧﯽ او اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل وﺳﯿﻊ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ،و ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮد او را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﺗﻤﻪی ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻮدرﯾﺎر ﻫﻢ ﺑﺮای اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ ﺑﺎ
دوﺳﺖ دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽاش ﭘﯿﺶﮔﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد :دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽاش را ﻧﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﯾﺎ ﻣﻔﺴﺮ »ﻓﺮﻫﻨﮓ واﻻ« ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل و
ﻣﺒﻠﻎ »ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺴﺎﻣﺪرن« ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،آن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﻧﺎم دﯾﮕ ِﺮ »ﺑﯽﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« اﺳﺖ.
»ﻓﺮﻫﻨﮓ« ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﺎ ﻣﺪاﻓﻊ آن ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻣﺮگ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ﻣﻮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ واﻻی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽ
اﺳﺖ – ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﭘﺮوﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﮕﺮان ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی آن )رﻣﺎنﻧﻮﯾﺴﯽ( ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯿﻼن
ﮐﻮﻧﺪرا ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﭼﮏ» ،ﻣﯿﺮاث ﺗﻤﺪن اروﭘﺎﯾﯽ« اﺳﺖ ،ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪی ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و ﻓﻀﺎی ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
ﻋﻤﯿﻘ ًﺎ و واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﻣﻘﺼﺮ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﯾﻮﺳﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻠﺦ و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﮐﻨﻨﺪهای دارد :ﺧﻮد »ﻣﺎ« ،ﮐﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺮب و ﯾﻌﻨﯽ اروﭘﺎ .در واﻗﻊ ،ﻧﮕﺎه ﯾﻮﺳﺎ در اﻣﺘﺪاد ﻫﻤﺎن ﻧﮕﺮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﯾﻨ ِﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖ دارد و ﯾﻮﺳﺎ در
اواﯾﻞ ﮐﺘﺎباش ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺮدو ،ﭼﯿﺰی در »ﺑﻄﻦ ﺳﻨﺖ ﻏﺮب« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻮرﺑﺨﺘﺎﻧﻪ از ﺷﮑﻞ
ﯾﮏ ارزش اﻋﻼی اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ اﻓﺮاﻃﯽ و ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﺘﯽ در آﻣﺪه :ﺧﺸﻢ ﻫﺮدو از »ﺧﯿﺎﻧﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان«
ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی و ﻣﯿﺮاث ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻏﺮﺑﯽ ،از وﻟﺘﺮ و دﯾﺪرو ﺗﺎ ﮐﺎﻧﺖ و روﺳﻮ ،اﺳﺖ :ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﮐﻪ ﺧﺮد

اﻧﺘﻘﺎدی و ﺧﻮدﻧﻘﺎدی از رهآوردﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی آن ﺑﻮده ،اﻣﺎ اﯾﻦ دو ارزش اﻋﻼ در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺠﺮماﻧﮕﺎری و
ﺧﻮدوﯾﺮانﮔﺮی اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ – اﺳﺘﺎﯾﻨﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،و ﯾﻮﺳﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ» :ﮐﺪام ﻗﻮم دﯾﮕﺮ ﭘﻮزشﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ
ن دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻮه ﮔﺬﺷﺘﻪاش را ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ
ﺑﻪ ﺳﺮاغ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ ﮐﻪ روزﮔﺎری ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽﺷﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد؟ ﮐﺪام ﺗﻤﺪ ِ
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﺧﻮدارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺻﻮل ﻣﻄﻠﻖ اﺧﻼﻗﯽ ﻫﻢ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺸﺨﺼ ًﺎ ﻏﺮﺑﯽ و ﭘﺴﺎ  -وﻟﺘﺮی اﺳﺖ«.
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﻮﺳﺎ ،ﻣﺘﻬﻤﺎن ردﯾﻒ اول اﯾﻦ ﺧﻮدﺧﻮارداری و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮگ ﻓﺮﻫﻨﮓ واﻻی ﻣﺪرن ﻣﺎ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ژان ﺑﻮدرﯾﺎر و ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﭘﺴﺎﻣﺪرن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اﻧﺪ :ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﻪ وﻗﻮع آن اذﻋﺎن دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﻮدرﯾﺎر دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺮگاش ،در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪی
ﮐﺮوﻧﯿﮏآرت ) (۲۰۰٥و زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺷﺮ« ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮب در ﮐﺎر ﺗﻨﺰل
ن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ،ﯾﺎ ﺑﻪ
دادن ارزشﻫﺎی ﺧﻮد ،در ﮐﺎر ﻣﺤﻮ و ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﺮدن اﯾﻦ ارزشﻫﺎ ﺑﻮده :ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﺮد ِ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ارزش ﻣﯽدﻫﺪ  ...اﯾﻦ روﻧﺪ ﺧﻮارﺷﻤﺎری ،ﺷﺮﻣﻨﺪهﺳﺎزی ،ﺷﺮمﺳﺎری ،و ﺧﻮدﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ،اﯾﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺳﮑﻪی رؤﯾﺎﯾﯽ
ﺑﻪ راﻫﺒﺮد ﻏﺮب ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ،و ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻏﺮب ،ﮐﻪ ارزشﻫﺎیاش را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدش از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮده ،ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺮ ﻗﺪرتِ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ،در ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺮ را ﺑﻪ
ﻫﻤﮕﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ« – ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮاری ،ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﺎ ﺣﻖ داد؟
ﻻ ﺷﺮح ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﻮﺳﺎ از ﮐﺸﻒ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﯾﻮﺳﺎ اﺻﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﺎﺳﺦ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻮ ً
ارزشﻫﺎی ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﺎق رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ واﻻی ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎده – اﻋﻼﻧﯽ ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭘﺴﺎﻣﺪرن و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﻮدرﯾﺎر ﺑﺮ آن ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .آنﭼﻪ ﯾﻮﺳﺎ از اذﻋﺎن ﺑﻪ آن ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ن ﺧﻮدﺧﻮاردار ﮐﻪ از اﺛﺮات »ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن« در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻧﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪی روﺷﻨﻔﮑﺮا ِ
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ .روﺷﻨﻔﮑﺮان آ ﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎری ،از ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ )ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﯾﻮﺳﺎ اﺳﺖ( ﺗﺎ ژا ک درﯾﺪا )ﮐﻪ ﯾﻮﺳﺎ ﺑﻪ ﻋﺠﺰ ﺧﻮد از ﻓﻬﻢ آﺛﺎرش اذﻋﺎن ﮐﺮده( ،در ﺗﺤﺮﯾﮏ »وﺟﺪان ﻣﻌﺬب« ﻏﺮﺑﯽ و
ﺗﺸﺪﯾﺪ »ﺧﻮدﻣﺠﺮماﻧﮕﺎری« اروﭘﺎﯾﯽ راه دراز رﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،در ﺑﺮآورد ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ آﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﻫﻢ داﺷﺖ:
روﺷﻨﻔﮑ ِﺮ ﭘﺲ از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺑﺪاً آن ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﺛﺮﮔﺬاری و اﻗﺘﺪاری را ﻧﺪارد ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺪرن ﻏﺮﺑﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ
اواﺳﻂ ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﮔﺬر ﺑﻪ ﭘﺴﺎﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ از ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺒﻌﺎتِ آﺛﺎر ﻋﺪهای ﻣﺘﻔﮑﺮ
ﺑﯽﺟﺴﺎرت و ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺒﻮده :ﺑﻮدر ﯾﺎر و در ﯾﺪا ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻼن و ﻣﺴﺒﺒﺎن ﭘﺴﺎﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن و
ن آن اﻧﺪ.
ﻣﻔﺴﺮا ِ
ﺟﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎﻧﻪی ﮐﺘﺎباش ،ﯾﻮﺳﺎ ﺑﻪ آﺛﺎر )ا ﮐﻨﻮن ﺑﯽﻓﺮوغ و ﭘﯿﺶﺗﺮ ﭘﺮﻫﯿﺎﻫﻮی( آﻟﻦ ﺳﻮﮐﺎل و ژان ﺑﺮﯾﮑﻤﻮن در ﺗﺨﻄﺌﻪی
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان »ﭘﺴﺎﻣﺪرن« ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺷﺎره و اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ آﺛﺎر اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﯿﺎدیﻫﺎﯾﯽ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﻐﺸﻮش ﮐﺮدن اذﻫﺎن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺗﻮﻫﻤﯽ از اﺻﺎﻟﺖ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻮده ،در اداﻣﻪ ﻧﮕﺮهﻫﺎی ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ در ﻧﻘﺎدی ادﺑﯽ
را ﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﺤﺎی ارزشﻫﺎی ﻧﻘﺎدی ﻣﺪرن ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﺳﺎ را از دﯾﺪن ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و
ﺑﺎرآور آﺛﺎر ﻣﺘﻔﮑﺮان ﭘﺴﺎﻣﺪرن ﺑﺎز ﻣﯽدارد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ

ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮج »ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮﻓﯽ« )از اﺳﺘﻠﺰاﻣﺎت »ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرن«
ﻏﺮﺑﯽ( ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻓﻖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﻠﻨﺎً
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻏﻨﺎ ،ﺗﻨﻮع ،و ﺗﮑﺜ ِﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ آن دادهاﻧﺪ .ﺑﺪون راهﮔﺸﺎﯾﯽ اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮان ،آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﮋادﻫﺎ ،ﻧﮕﺮشﻫﺎ ،زﺑﺎنﻫﺎ ،ﺟﻨﺴﯿﺖﻫﺎ ،و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻂ و »ﻧﺎ-واﻻ« ﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﻣﺪ ﻧﻪ،
ﺑﻪ ﻓﺮض ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ،اﻣﮑﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ارجﮔﺰاری ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
ن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗ ِﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه،
ی ﻧﺎﺗﻮانﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺷﺪ ِ
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺴﺎﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﯽﻧﮕﺮ ِ
»ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن« اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽﺗﺮ ﺷﺪن ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن را
ﻣﺨﺪوش ﮐﺮدهاﻧﺪ – ﺗﺒﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽﺗﺮ و ﺳﺮراﺳﺖﺗ ِﺮ ﻣﺎﺟﺮا را در آﺷﻮب ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،رواج ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻓﺮاﻣﺮزی ،و
ﺻﺤﻨﻪآراﯾﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻋﻠﻨﺎً ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺤﻮﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎ ﭘﺪﯾﺪهای ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻔﯽ
ﻼ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺒﺎدﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻣﺪوﺷ ِﺪ آﺳﺎنﺗﺮ ورای ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺠﺴﻢ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻋﻤ ً
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه )ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،ﻣﻦ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺧﺼﻮص ﮐﺘﺎﺑﯽ از ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽزﺑﺎن ﭘﺮوﯾﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن در اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ( .ﻣﺤﻮﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎی درونﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺴﺖ ﺷﺪن ﭘﺎﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ارزﺷﯽ ﺑﯿﻦ »ﻓﺮﻫﻨﮓ واﻻ« و
»ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺴﺖ« ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺒﻌﺎت ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪهاش ،اﯾﻦ دو ﻋﺮﺻﻪ را ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼقﺗﺮ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮده و
ﺑﺎرورﺳﺎزی دوﺳﻮﯾﻪای در ادﺑﯿﺎت و ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭘﺪﯾﺪ آورده :ﺑﺪون آن دادوﺳﺘﺪ ﻓﺮاﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﯾﻦ ﻣﺮزﺷﮑﻨﯽ
درونﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻧﻪ ﺳﻼخ ﺧﺎﻧﻪی ﺷﻤﺎره ی ﭘﻨﺞ ﮐﻮرت وﻧﻪﮔﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻣﺪ ﻧﻪ در رؤﯾﺎی ﺑﺎﺑﻞ رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﺗﯿﮕﺎن ،ﻧﻪ
داﺳﺘﺎن ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﮐﻮﺋﻨﺘﯿﻦ ﺗﺎراﻧﺘﯿﻨﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﻪ ﺟﺎده ی ﻣﺎﻟﻬﺎﻟﻨﺪ دﯾﻮﯾﺪ ﻟﯿﻨﭻ.
رﺷﺘﻪی اﻧﺘﻘﺎدات »واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ« از ﯾﻮﺳﺎ را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮان اداﻣﻪ داد :ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻋﺼﺮ ﭘﺴﺎﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ آزاداﻧﻪﺗﺮ ،ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮ ،و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏﺗﺮ ﺷﺪن ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ،در ﭼﻨﯿﻦ
ﻼ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺨﺼ ًﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،دﺳﺖ ﮐﻢ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از »ﻣﺮگ ﻓﺮﻫﻨﮓ« اﻏﺮاﻗﯽ ﻋﻤ ً
ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎده وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﯾﻮﺳﺎ در اﻧﺘﻘﺎدات ﮔﺰﻧﺪهاش از ﺳﻠﻄﻪی ﺳﻄﺤﯽﻧﮕﺮی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺮ دﻧﯿﺎی
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻒ رﯾﺸﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ آن
ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ :اﻧﺘﻘﺎد ﯾﻮﺳﺎ از اﻧﺘﺨﺎب دﯾﻠﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺪهی ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت در اﻧﺒﻮه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
)زﺑﺎن ﻣﺴﻠﻂ در دﻧﯿﺎی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ( ﮐﻪ از اﻧﺘﺨﺎب او ﻋﻠﻨﺎً اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﻌﮑﺎس ﻧﯿﺎﻓﺖ :ﮔﻮاه دﯾﮕﺮی از ﭘﯿﺮوزی
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ  -دﯾﺪاری ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ واﻻی ادﺑﯽ  -ﻧﻮﺷﺘﺎری؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ ،ﭼﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﭼﻪ ﻣﻨﻔﯽ ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد :ﺑﺎب دﯾﻠﻦ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻫﻤﻪ اﻋﺘﻨﺎی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻞ
ادﺑﯿﺎت ﻧﺪاﺷﺖ؛ ادﺑﯿﺎت دﻧﯿﺎ اﻣﺎ داﺷﺖ – و ﻫﻤﭽﻨﺎن دارد :ﺗﺎ ﻣﯿﺮاثِ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎده )ا ﮔﺮ ﻧﻪ در ﺣﺎل زوال( ﮐﺘﺎب و
ﻧﻮﺷﺘﺎر را در ﻋﺼﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارد .در »ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻧﻤﺎﯾﺶ« ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎ» ،ﻓﺮﻫﻨﮓ« ادﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی
ﺧﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪودﺗﺮ و راه دﺷﻮارﺗﺮی ﭘﯿﺶ رو دارد.

__________________________________________
* ﭘﯿﺎم ﯾﺰداﻧﺠﻮ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ ،دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳﺘﺎن و ﯾﮏ رﻣﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدی در زﻣﯿﻨﻪی
ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﮓﻫﺎ :ﻣﺎرﯾﻮ ﺑﺎرﮔﺎس ﯾﻮﺳﺎ ،ﺑﺎب دﯾﻠﻦ ،ﻧﻮﺑﻞ ادﺑﯿﺎت ،ﭘﯿﺎم ﯾﺰداﻧﺠﻮ ،ﭘﺴﺎﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ

