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 نوین باوریییک جهانسوی به

 بوریس گرویس 

 ی علی گلستانهترجمه 

 

پس از  موضوعیت داشت و هم امروز. ۰۳۹۱ یدهه این مسئله هم در د.بندبه کار می سیاسی قدرتکه هایی سازیِ سیاستسازی هنر اغلب واکنشی است دربرابر زیباشناختیسیاسی

کار بروکراتیک نیازی به هنر نداشت، و مشخصاً هنر  ی سرپرستی تقلیل یافته است.کنندهآور و خستهفرایند سیاسی به کار ملالرسید که پایان جنگ سرد برای مدتی چنین به نظر می

این افراد  ی خاصی دارند.ی هنرمندانهبینیم که گویی جذبهما افرادی می صحنهاین روی  ی نمایش بدل شده است.هرحال، امروز سیاست دوباره به صحنهبه هم به آن مایل نبود.

همچنین روشن است که  طرف بماند، زیرا حالا سیاست به قلمروهای هنر وارد شده است.تواند بیضعیت هنر نمیاست که در این و روشن هستند. هم شدت ضدمشهور و همزمان به

 تری دارد.های زیباشناختی حتی ژرفسیاسی، دلیل هایدلیل علاوه بر زدناین پس زند.جدید و رهبرانشان را پس می گرایتودههای بشاغلب یکصدا جنی هنر معاصر صحنه

پس عجیب نیست که  است. گ ملی خاص، به بیان سیاسی اقلیتی هنری در بطن هر فرهنجامعه، اندماندهبا سربلندی در مرکز شهرهای معاصر باقی های هنری موزه رغم آنکهبه

ها و گلایههای بیان از عرصه یکیبه  که هنرقدرآنشان هستند احساس همبستگی کنند، های جمعیتی که از نظر اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی زیرمجموعههنرمندان با بخش

شدن بازنماییاکثریت در جوامع کنونی ما یا حتی  جایگاهدستیابی به برای دهد که به دست میها و بیان رویکردهایی بندی موقعیتهنر فضایی برای صورت .های آنان تبدیل شوداشتیاق

تا  ۰۳۹۱)از  تاریخ طولانی کاوشی است در این کارنما ی خوبی از این همبستگی است.نمونهی ویتنی( )موزه« تاریخ ناتمام اعتراض»کارنمای  هیچ شانسی ندارند.های غالب در رسانه

آبروکردن و طرد مبتلایان به های ضد بیعلیه جنگ ویتنام، و کمپین هایضحقوق زنان، اعترا ه برایسیاهان برای حقوقشان، مبارز هایمبارزهد سیاسی هنرمندان امریکایی به تع (۷۱۰۲

شود و آغاز می «هاها، نه به فاشیستنه به نژادپرست»های که با عبارت رسدبه اوج می (۷۱۰۲« )های نونَه»با نام  1و بدلندز آنلیمیتد پوستری از پل چانمروری با  این کارنمای ایدز.

 چون؛ آیدو این کاملاً با عقل جور در می کنند.شان در ایالات متحده را منعکس میهای سیاسیها و مبارزهبیشتر آثار این کارنما وضعیت اقلیت کند.بندی میقدرتمندانه پیام کارنما را جمع

اثری هست که با  ی ویتنیهمه در متن این کارنمای موزهبااین ضروری شده است. ی هنرمندانه، رویارویی دوباره با تاریخ مقاومت و مبارزهدر وضعیت سیاسی کنونی ما درواقع

های ایزنشتین و طورکه در فیلم، آنی شورویهای اولیهاتی شبیه به تظاهراتتظاهر( ۰۳۳۰) آنت لیمو« ی سیاهتوده» یابد.وطنِ هنر معاصر ارتباط میو جهان باورهای جهانیشمهسرچ

                                                           

1 .Badlands Unlimitedـ م. آغاز کرد. ۷۱۰۱که کار خود را از  ؛ بنیاد مستقل چاپ و نشر کتاب و آثار هنری 
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 تأثیر کناییِ  نوعی این امر کنند.مالوویچ را حمل می« مربع سیاه»هایی از جای پوسترهای حاوی شعارهای انقلابی، کپیکنندگان بهحال، تظاهراتبااین دهد.را نشان می ایم،ورتوف دیده

های . تصویر مالوویچ از لحاظ زیباشناختی با سیاستباور بودندوطن و جهانیجهان ها: هر دوی آنمالوویچ« ربع سیاهم»درواقع نوعی همانندی میان انقلاب اکتبر و  کند؛معین ایجاد می

سازگار « های فرهنگیِ سنتیارزش»پرستی و اما هرگز با بازگشت به وطن ه باشند؛نر اوانگارد تظاهرات نکردها هرگز برای هگرای آن دوره همساز و متناسب است، حتی اگر تودهچپ

 هاست.این ارزش اعتبارشدناعلام بی)مربع سیاه( نیست. درواقع، این اثر 

خواستند که هنرشان میهنرمندان اوانگارد  ایجاد کرد. تمی بیسهنر اوانگارد در ابتدای سدههای تصویری است، گسستی که فرهنگ ملی و سنت در این گسست از هنر معاصرهای ریشه

گرایی هنر مدرن و معاصر اغلب به نخبه باوری جهانیاین برنامه پذیر باشد.فهماز مرزهای فرهنگیِ سنتی برای همه گسترش دهد که فراتر ای را جهانی باشد و زبان تصویری جهانی

بر ضد هنر معاصر نوشته های گذشته صدها و هزاران متن در دهه دهند.نی و حراج ستبیز ربط میبازار هنر جها هب را هنر معاصر اوریِبیی ما ادعای جهاندر زمانه محکوم شده است.

شده داری جهانی و امریکاییسرمایهای از تبانی با وطن هنر را همچون نشانهشخصیت جهانی و جهان مخالفان، کند.سازی نئولیبرالیسم معرفی میشده است که آن را نمودی از جهانی

 ر تضاد است.دهای ملی و محلی که با گوناگونی فرهنگ بینندمی

 های ایالات متحده و بریتانیا است.شود، در اساس متناسب با گرایشه میمشاهد ایازجمله کشورهای اروپای قاره در بسیاری از جاها که سازی و سپس نئولیبرالیسمدرواقع جهانی

های های فرهنگی و هنری در ایالات متحده و بریتانیا، در حلقهروست که بسیاری از گرایشازاین تمیز داد. امریکاستیزیرا از نوع خاصی از  سازیمخالفت با جهانیتوان مت میزحبه

هایی ی اروپا و انتخاب ترامپ در امریکا، رویارویی سرزمینخروج بریتانیا از اتحادیه .نداهنشستعقبکل به یکباره ای فرهنگیهحوزه ند.اهمواجه شداعتقادی فرهنگی اروپایی با حیرت و بی

ی پیدایش دوبارهانه. خواهپرستانه و انزواای از لفاظی وطنشدند با جهان بیرون بود، همراه با موج تازهسازی نگریسته میهای نئولیبرالیِ جهانیکه همواره به چشم منابع و مراکز برنامه

ی تبدیل پول و جریان اطلاعات شدههمزمان، نظام جهانی اکنون به ایالات متحده رسیده است.همخورد، تر در کشورهایی مانند چین، روسیه، و ترکیه به چشم میپرستی که پیشنوط

های متصدی ها و سازمانکه شرکت دانیمکاملاً می امروز، گذرد.ری نمیسازی بدل شد دیاز زمانی که اینترنت به نماد و ابزار اصلی جهانی دربرابر چشمان ما رو به محوشدن دارد.

 معنای دقیق کلمهنحوی روزافزون و بهبه هااین شرکتشوند. می هایی مشخص کنترلهایی واقعی، فیزیکی، و خارج از خط اینترنت قرار دارند که توسط دولتاینترنت در منطقه

ای صحنه هرروز بیشتر همچونجای ایجاد فضایی مجازی فراتر از مرزهای دولتی، اینترنت به شوند.ه میاستفادابزارهای کنترل افراد، تبلیغات سیاسی، و انتشار اخبار کذب ی منزلهبه

 شود.فهم میایالتی های میانبرای جنگ

های ایدئولوژی یپیدایش دوباره های مرگبار و منحوس مقاومت کرد.توان با آن در برابر این گرایشیمعدود فضاهای عمومی است که مهنر هنوز یکی از  یحوزه در این وضعیت،

ورزانه درک ای سیاستوطنی همچون پروژهد ـ زمانی را که جهانکنگوشزد می معاصر را بدان هنرِ  وطنِ جهانِهای جهانمآبشان، سرچشمهـفرهمندباور و رهبران پرستانه و مطلقوطن
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شناسی برای ورزی و زیباییجا قابل خریدوفروش باشند. هدف اوانگارد اولیه متحدکردن سیاستخواست تصویرهایی تولید کند که همهاوانگارد هنریِ متقدم نمیشد و ترفند بازار نبود. می

اوانگارد سیاسی و  ی میانرابطه ی بیستمدر طول سده شکبی به اتحاد برساند.اش های فرهنگیگ جهانی بود که بتواند نوع بشر را فراتر از تفاوتخلق فضایی جدید از سیاست و فرهن

ی نوزدهم، به زمانی پیش از سربرآوردن ا به سدهامروز هنر ر پرستی و انزواخواهی فرهنگیِی وطناما پیدایش دوباره پرشکنج و تراژیک بود. شوروی، اتحاد ویژه در، بهاوانگارد هنری

های آرمانی همه همراهبه ی بیستمی راکه دستی پنهان کل فرهنگ سده یمیاب، درمییمکنیا تلویزیون تماشا می یمخوانها را میروزنامهراستی، امروزه وقتی بهگرداند. اوانگارد، بازمی

های هنر مدرن ی فرمی، همهباوریی جهانبدون پروژه هرروی،به پرستانه بر آن غلبه دارند.های فرهنگی وطنهویتو ما را به جهانی بازگردانده که پاک کرده  شوطنآرمانشهریِ جهان

ماند؛ زیرا سی هنر از معاصربودن بازمید سیاو در کل، بدون تعهیابند. تهی و طراحی صِرف تقلیل می حورهای فرمدهند و به تجربهشان را از دست میو معاصر معنا و پیام حقیقی

حال، این اشتباه بزرگی است که فکر کنیم  ما است. امروز درواقع، تعهد سیاسی یگانه شکل پذیرفتنی معاصربودن در شرایط فرهنگی ی خود بودن.معاصربودن یعنی مشمول زمانه

ها را در های ملی است که راه اقلیتهمگونی ادعاییِ فرهنگباور بر ضد یدقیقاً مقاومتی جهان تناقض است. این برنامه ها و مردمان محلی درهای اقلیتباوری با گرایشیی جهانبرنامه

ی آن مسئله کشد، ویابد و پای آن را وسط میمی به هنر معاصر ربطدرنگ اما وجهی دیگر از موقعیت سیاست معاصر هست که بیگشاید. شان میو گوناگونی پافشاری بر ناهمگونی

 مهاجرت است.

رو است که مهاجرت ازاینکند. ی نوزدهم متمایز میی ما را از سدههایی باشد که دورهی ما است و شاید یکی از معدود پدیدهدورهالمللی حق جهانی و بینهای بهمهاجرت یکی از پدیده

کم در )دست انداز سیاسی معاصرداند که به چشممهاجرت را چیزی میاساساً  ی مادوره تسیاسان گفت توبا اطمینان می ی ما تبدیل شده است.ی سیاسی اصلی دورهبه مسئله

ها ی اصلی این حزبانگارهپیشتوان آن را قلمروبندی سیاست هویت معرفی کرد. راستی معاصر چیزی است که میهای دستسیاست مهاجرستیز حزبدهد. شکل می کشورهای غربی(

جهان متنوع های فرهنگی برکنار بماند. داشته باشد، قلمرویی که باید از گزند تأثیر دیگر هویت تواند و باید در آن رشد کندکه می ای باید قلمرو خودش راهویت فرهنگی این است: هر

به بیان دیگر، کند. ها را نابود میهنگی گوناگون در قلمرویی واحد، این هویتهای فرترکیب هویت ماند.فقط با گوناگونیِ قلمروها برقرار میاما گوناگونی جهان است و باید متنوع بماند. 

های اصیل بر ضد امپریالیسم و استعمارگری غرب بود، غربی که حمایت از فرهنگبرد. در آن زمان، را به کار می ۰۱تا  ۰۳۲۱های امروزه راستِ نو گفتار سیاست هویتیِ چپِ نوی دهه

اما چنین  پذیر و معقول بود.نقد چپ نو بر این وضعیت یکسویه اما فهم کند.« متمدن» الظاهر جهانی،های اجتماعی، اقتصادی، و سیاسیِ علیاعمال ضابطها را با هکوشید این فرهنگمی

 را تغییر داده است. اشفرهنگی ربطگیری سیاسی و ی ما جهتنقدی در زمانه

 سازیناهمگون از راستِ نو در مهاجران جنبشی آیند( است.ویژه مهاجرانی که به کشورهای غربی میالیسم غربی که بر ضد مهاجران )بهامپریباوری نه بر ضد یامروزه انتقاد از جهان

کلی به انند هلند و مجارستانبرخی کشورهای اروپایی مزداید. می شود راها هدایت میهای زیست کشورهایی که جریان مهاجرت به آنو روش ی فرهنگیهای ویژهبیند که سنتمی
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و  خود را یکسر در این جوامع ادغامها، ها و فرانسویرفتار و حتی احساسِ آلمانیدهند تا با یادگیری مهاجران را تعلیم میشان مانند آلمان و فرانسه برخیشوند. مانع ورود مهاجران می

. ها شدننه شبیه اروپاییاست،  ایتصمیم بر جلوگیری از ورود مهاجران خاورمیانه خواست دولت حتی در ایالات متحده ناگفته پیداست که این تلاشی ناممکن است. کنند. جذب

تند این ابزار آورم که متخصصان اینترنت اعتقاد داشزمانی را به یاد میشود. اما چرا؟ های ملی جهان به میانجی مهاجرت به چشم خطر نگریسته میسازی فرهنگسازی و جهانیهمگون

نه خود آن »دهد، پذیر جهان به دست میهای دسترسیی فرهنگ«درباره»چنین چیزی روی نداد؛ زیرا اینترنت اطلاعاتی جهانی نوینی را برای کل بشر به ارمغان خواهد آورد.  فرهنگِ

و خواستند. این چیزی است که هنرمندان اوانگارد رادیکال همواره میرسانند. وطن، و جهانی را به ظهور میجهانباور، یجهان ند که فرهنگآخر فقط مهاجراندرواقع، دست«. ها رافرهنگ

د مهاجران طلبی غربی که بر ضکه حالا دیگر نه بر ضد توسعه ،خودش لفاظی سیاست هویتبا  در مواجهه به دنبال این است که اگر امروز چپ باید بخواهد این چیزی است که

 نشین سابق است، از تسلیم روشنفکرانه بپرهیزد.ستعمرهم

ی مردمان افریقا های اجباری یا خودخواستهبر من تأثیر گذاشت. این کارنما به تاریخ مهاجرتبسیار  (۷۱۰۲ی میلان، سالانه)سه «زمین ناآرام»باید بگویم که اخیراً کارنمای ی هنر، درباره

 ( نام داشت.۷۱۱۲) «کوچک یهای: قایقی غرباتحادیه»که بود اثر ایزاک جولیِن  ایچیدمان ویدئویی ،. زیباترین و اندوهبارترین اثرمدیترانه ملتزم بودبه اروپا از مسیر دریای 

هنرمندانه به تصویر بسیار  یمسیحیت را با روششکنجه و مصیبت شهیدان بخشید که های ایتالیاییِ عهد رنسانس میشناسی نقاشیییای به زیباجان تازهشناسی این اثر ییزیبا

هرحال، بهآنکه آنچه واقعاً بر سر آن قهرمانان آمد را در نظر بیاوریم. ها را از منظر هنر ناب بنگریم، بیامروزه ما تمایل داریم که این نقاشی های زیبا.های زیبا در ترکیبکشیدند: بدنمی

بنابراین، نگاه ما به نقاشی  طرف و فکورانه داشته باشیم.توانیم رویکردی بیرود، دیگر نمیبه کار می و اکنون نجاادن مصیبت مهاجرانِ ایدشناسی برای نشانهمان زیبایی وقتی

ی که اهای زیباشناختیبودن فرمدلیل متعارفبه که ، تاریخیکندمی رودررو اهتاریخ مصیبت با ما را تاریخ هنر کلفهمیم که ما میشود. نحوی چشمگیر دگرگون میکلاسیکی هم به

تواند نگاه جوامع غربی به مهاجران را آیا هنر میآورد: هرروی، با نگریستن به آثار این کارنما این پرسش به ذهن من فشار میبه ایم.نگاه داشته آن را برکنار نداادهها را نشان دمصیبت

اما امیدوارم مانع از این شود که دنیا را از کردن دنیا به جایی بهتر یاری کند؟ شک دارم. تواند به ما در تبدیلهنر میآیا پرسشی قدیمی است: ی کنونی شک این نسخهدگرگون کند؟ بی

 ـ این بدتر کنیم.

 

 .۷۱۰۲ فلاکس،یمنبع: ا
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 .۷۱۱۲ ،ییدئویو دمانیچ ،«کوچک یهاقی: قایغرب یهیاتحاد» ن،یِجول زاکیا
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 .۰۳۳۰متر، سانتی ۹۴۲در  ۷۲۲۴۲در  ۷۹۹۴۹، آکریلیک، و رنگ روغنی روی بوم، لاتکس ،«ی سیاهتوده»آنت لیمو، 
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