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 گفتاریک پیش: مدرنیسمپست

 هال فاستر

 ترجمه: مهدی قادرنژاد کردستانی

 

 شیوهیک مفهوم است یا یک به چه معناست؟ ، است چنینگر ا وجود دارد؟ چنین چیزی اصوالًآیا پست مدرنیسم: 

اشکال، تاثیرات و مکان آن کجاست؟ ی اقتصادی؟ امرحلهای کامالً جدید یا یا دوره سبکی محلی است، مساله .یرفتار

-به سر می صنعتی پسادر عصری  دوران مدرن را پشت سر نهاده، حقیقتاً آیا کنیم؟  مشخصپیدایش آن را چگونه 

 ؟بریم

برخی از منتقدان . دهندرا پوشش می ی چند از این دستهایپرسشمقاالت موجود در این کتاب این سواالت و 

زیباشناسی مدرنیسم  حوزه در گسستیک را بعنوان مدرنیسم پست، داگالس کریمپوس و اروزالیند کرمانند 

تفسیر  هایو سیاست« یانتقاد -پسا ابژه »به د، عیگرگوری آلمر و ادوارد سبرخی نیز مانند . اندکردهتعریف 

مدرن را به مثابه یک تلحظه پس، بودریارفردریک جیمسون و ژان مانند هم، تعدادی اند. کرده توجه امروزی

 آمدنبر، فرامپتون انی چون کرگ اوونز و کنتدیگراند. از فضا و زمان تشریح کرده جدید "شیزوفرنیک "حالت 

اما تمامی منتقدان به  اند.بندی کردهچارچوب گیخبرهپیشرفت و های مدرن اسطورهرا در سقوط  مدرنیسمپست

 اکنون عمیقًا دچار مشکل است.پروژه مدرنیته اند که در این باور مشترک، ساهابرمورگن یجز 

به با این وجود  ،قرار گرفتهها مدرنپستها و ها، ضد مدرنمورد حمله پیش مدرنبه یک اندازه مدرنیسم اگرچه 

بوده  برندهحداقل بعنوان یک سنت مدرنیسم برخالف آنچه که گفته شد، شکست نخورده است. رفتار یک  مثابه

 د زیادی تا حدر حال حاضر آن  چون شکست نداردو تفاوتی با بوده  هزیمت توام باپیروزی اما موفقیت آن است 

هنجارمندی  »مدرنیسم به مبارزه با نظم فرهنگی بورژوازی و  اصالتاً ای تناقض آمیز،به گونهه است. رفت تحلیل

-همانآید. رسمی به حساب میفرهنگ به عنوان امروزه  ؛ هرچندتاس برخاسته تاریخ خویش )هابرمس(« کاذب

آور بودند، محصوالت آن که زمانی شرماستقبال می کنیم:  ، ما از این مسالهکنداذعان میگونه که جیمسون 

 ه، مدرنیسم، همانگونه که حتی هابرمس نیز نوشته،بطور خالص موجود هستند.در دانشگاه، موزه و خیابان امروزه 

 .«مسلط اما مرده »رسد بنظر می اینگونه
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. فراتر رفتآن  از الزم استحفظ شود،  تحت هر شرایطی بایدپروژه مدرن  اگراین وضعیت به این معناست که 

امر توان از اما چگونه می. را نیز شامل میشودیکی از اهداف این کتاب بوده و  در دستور کار هنر امروزیاین امر 

فراتر از عصر پیشرفت مدرنیسم( یا  ) کندبحران را ایجاد میای که برنامهاز توان چگونه میمدرن فراتر رفت؟ 

-می پل دمان، هم آوا با .گسست ،گذردمی( برآوانگاردیسم)  پیشرو از ایدئولوژی یا  ،کند )مدرنیته(پیشروی می

یا مکافات که  بحراناز  هاییجنبهمبتال است، بودن « مدرن »از  هاییجنبهای به گفت که هر دورهاینگونه توان 

بطور غیر تاریخی و تا حدودی همانند مدرن را امر اما در این مورد باید  ،تخودآگاه شده اس یک عصر به عنوان

« ده باشداش را از دست دامرجع تاریخی ثابت »این واژه ممکن است  درست است که یک مقوله بررسی کرد.

باشد و دارای اخت فرهنگی بر اساس شرایط خاص مییک ساش پابرجاست: مدرنیسم )هابرمس( اما ایدئولوژی

ا تغییرات تردیابی این محدودیت های این مقاالت عبارت است از و یکی از انگیزه باشد.های تاریخی میمحدودیت

 مدنظرمان را مشخص کنیم.

س می امهابرطور که آن .پس گام اول مشخص کردن این مطلب است که مدرنیته چه چیزی ممکن است باشد

بر اساس منطق  » علم، اخالقیات و هنر عرصهه توسع ری است:گجنبش روشن مشابه اهداف نویسد، پروژه آن،

و  هنربر خلوص  شیدبا تاک ،اواخر مدرنیسم یاس از جنگ های پسالاین برنامه هنوز هم در . «درونی شان

 پرباری پروژه زمانی / انضباطینظم دهنده پروژهاگرچه این در جریان است. کلیت  فرهنگ بعنوان یک آیینیخود

 تصفیهبه با این وجود  -متوجه آن شداز سوی دیگر  آکادمیاز یک سو و  کیچامر های اندازیدست ضرورتاً  و -بود

پروژه در قالب یک  -به یک ضد اقل در هنرحد آن چنانکه -بخشد مادیت، تا اشکال آن را فرهنگ منجر شد

است این مدرنیسم توان به مکتب دادایسم و سورئالیسم اشاره کرد(. میمخصوصاً ) زد دامن ستیزانهقانونآوانگارد 

مطرود دانسته  ،یک نفی و نه یک حوزهبعنوان  را و آن قرار داده "پروژه مدرنیته"که هابرماس آن را در مقابل 

رهایی  تاثیر؛ یک ماندنمیبه جا شکل درهم شکسته  یا یکه یافتن واالیشمعنای یک  از پسهیچ چیزی  ". است

 "آید.بخش به دنبال آن نمی

 دوباره ظهور کردمدرنیسم در هنر پست آناما  در اواخر مدرنیسم سرکوب شد،« یسورئالیستانقالب  »این گرچه 

خود  »است:  گونهمدرنیسم نیز اینپست حکمچراکه  ،دوباره مورد تایید قرار گرفت( بازنماییامر انتقادش از )یا 

رسانه  کدر ارتباط با ی » یمدرنیستپست کنشوس می نویسد: اهمانطور که کربنابراین،  «شیء را تغییر بده.
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 اتاصطالح مجموعه عملکردهای منطقی بر روی یکدر ارتباط با در عوض بلکه  ...تعریف نمی شود ارایه شده

لمر گونه که آ: همانتغییر کرده است نقادی ابژهماهیت هنر و همچنین  ترتیببه این  .«فرهنگی تعریف می شود

 را از نقادانهو  گرانهآفرینشاشکال مرز بین که پا به عرصه گذاشته است  جدیدی «ادبی -اپار » کنشگوید می

هنرمندان  از جانب، کنداشاره میاوونز  گونه کهآن ،مل مخصوصاً عدیرین نظریه و  تضاد همینطوربین برده است. 

کم گفتمان دانش نیز . شده است رد تاکتیکی استبرای آنها یک ضرورت سیاسی و  نقادانهمداخله فمنیست که 

ی های دانشگاهرشتهمیانه العاده جدیدی در فوقهای پروژهنوشته جیمسون گونه که آن بوده است،نتحت تاثیر 

« را باید فلسفه، تاریخ، نظریه اجتماعی یا علم سیاست نامید؟ میشل فوکومثال، آیا کار  برای »اند. پدیدار شده

 مطرح شود.( پرسشید هم چنین عیجیمسون یا س« نقد ادبی »)ممکن است در مورد 

 خارج از مدرنیسم، درک پستگواه این مدعاست روالن بارتدریدا یا  فوکو، ژاک کسانی چونکار چنانکه اهمیت 

این نظریات ما را به این هر دوی  .ساختارگرایی و پساساختارگرایینظریه ، بویژه باشدای مشکل میقاره نظریه

-مشکل مجموعه ،(بارتدر کار  ها )یا اسطوره ای از کدها مجموعه به مثابهکه فرهنگ را  شوندرهنمون می

 تصویرشعر یا ، نگاهبر اساس این س( بپنداریم. وستراای کلود لونزد  ) های راستینهای ذهنی برای ستیزهگشایی

مدرنیستی  اتاصطالح در کارکمتر به عنوان یک  اثر هنری محتمالًبا  ، و شودتلقی نمیدارای مزیت ضرورتاً 

مدرنیستی وض به مثابه یک متن در مفهوم پستدر ع–، سمبولیک، خیالی یعنی یک چیز یگانه –شدهبرخورد 

راهبرد یک ، بنیادمتن الگویاین  با. ناضرورتمثیلی،  ،«یک چیز از قبل نوشته شده » -شودبیشتر فهمیده می

در تصویر خودش بلکه  کردن آنمحبوس به منظور نه واسازی مدرنیسم به منظور شود: می روشنمدرنیست پست

« ناهمگونی متون  » روی بهبسته آن )مانند موزه(  هایکردن سیستم بازآن،  باز نگارشآن،  باز کردنبمنظور 

به طور خالصه، ه و ب -(فرامپتون « )ترکیبی امور متضاد » آن در قالب عامهای تکنیکنگارش باز )کریمپ(، 

 اوونز(.)« / دیگراندیگری گفتمان »با  هایشکالن روایتچالش کشیدن 

زیادی باشد )دی اچ  یگانهب الگوهاچراکه اگر مدرنیسم دربردارنده  :ساز باشد لهمسئممکن است  تکثراما این 

که اشکال مدرنیسم  گونه خواهند بودمدرنیسم  به هماناشکال متفاوت پست» پس ،وست، ...(مارسل پر لورنس،

حداقل در ابتدا واکنشی خاص و محلی در مقابل این الگوها اشکال پیشین  کهچرا بودند،در جای خود  متعالی

به درنیسم مپستیا  ،یابند تقلیلتفاوتی تا حد بیممکن است  متفاوتاین اشکال در نتیجه، )جیمسون(.  «هستند
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گوید چیزی می کهپوچ  یک مفهوم به مثابه ساختارگراییکه پسا طورگرایی در نظر گرفته شود )همانبینس مثابه

در مقابل این تلفیق باید مصون ماند، چرا که نظر من، ه ب(. شده است کنار گذاشتهوجود ندارد « خارج از متون »

 در فرهنگ و سیاست هاموقعیتگوید تمامی میکه  گرایانهآرمانمفهومی  -یی نیستگراکثرتمدرنیسم پست

فرارسیده « ایدئولوژی پایان » ،است در گذرانآخرالزمانی که هر چیزی این اعتقاد  و برابر هستند. شفاف امروز

رود، هیچ چیزی پیش نمیکه است  نهباورا جبراعتقاد این  از بندی دیگریصورت ه سهولتب توان گفتمی، است

که  بخشلذت مندی/ تسلیمیک رضایت –کنیم ی میگجبران زندبدون امید « جامع یسیستم » زیر نظرما اینکه 

 نامد.می« متاخرداری سرمایهایدئولوژی  »ندل آن را ارنست م

 رهنمودهاید( و عی)س های سیاسیپیوستگیمدرنیسم با پستیا در درون موقعیتی درباره هر است که  روشن

اینکه  -حال و گذشته مهم است ارائهمدرنیسم در چگونگی پست فهمشود. بنابراین چگونگی می مشخص تاریخی

کدام منظور مدرنیسم به پستمفهوم  بندیدورهشوند. ها نادیده گرفته میاند و کدامها مورد تاکیدکدام جنبه

 ،اوونز( ) کالن هایبودریار( یا زمانه فقدان روایت ) مرگ سوژه است زمانه ما زمانهبرای بحث از اینکه ؟ است

)جیمسون( یا کند مقاومت را به سختی سرکوب میکنیم که زندگی می مصرفیدر یک جامعه ما اینکه  به نااذع

الزمانی  چنین مفاهیمی آخرد(؟ عیدارند )س در حاشیه قرار انسانی علومکه در آن  ساالریمایهمیاندر میان یک 

مدرنیسم ، پستگونهاینپس  .نوروشن و روزهایی  گسستیناهمگون هستند، نه  تحوالتدهنده آنها نشان :نیستند

کاماًل  که یکیهای فرهنگی و اقتصادی، شیوه -شود می فهم های کهن و نوتعارض شیوه همچونبه بهترین نحو 

این . حاصل از آن محول شده عالیقنیز و  -کننده نمی باشد تعیین ای که به تنهاییدیگرینیست و  مختار خود

 پدیدار شده اجتماعیو روابط ی اشکال فرهنگ انفکاک  کند:می روشناین کتاب را  دستور کار مساله حداقل

 .انجام آنبحث در مورد اهمیت )جیمسون( و 

-پستاز  تممکن اسکسی مدرنیسم وجود دارد: پستفهم برای  استانداردیهای دیدگاهنیز  اکنونالبته حتی 

برعکس، ، یا بودنش حمله کند گرا نخبه به خاطر به مدرنیسم و کندگرا حمایت مردمامری بعنوان مدرنیسم 

به مثابه یک امر مدرنیسم پستبه و  -واقعیبه مثابه فرهنگ  -تایید کنند بودن آن گرانخبه مدرنیسم را به خاطر

ن وبد عموماً )مدرنیسم پست اینکه :یک چیز استدهنده هایی نشانچنین دیدگاه. حمله کند ضمح کیچ/ مبتذل

پس . شده استنظر گرفته  در« سنت » به سویضروری  چرخشیعنوان  همدرن( بدر مقابل معماری پست شک
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این کتاب ای که گونه ریزی کنم.را طرح مخالف خوانپست مدرنیسم  قصد من این است که یکبطور خالصه، 

 .این مورد است آگاهی بخشی در ددرصد

مدرنیسمی که پست ،شودمشاهده می مدرنیسمگونه پست دواساسی بین  تقابل، امروز فرهنگی هایدر سیاست

مدرنیسمی بل وضعیت موجود مقاومت کند و پستو در مقا گشایی کرده/ ساختواسازی را در نظر دارد مدرنیسم

ارتجاعی/ مدرنیسم مدرنیسم مقاومت و پستپست کند:گرامیداشت بعدی انکار می خاطررا به  امر پیشینکه 

و بافت  ابژهآن برای تغییر  خواست -هستندمدرنیسم پستنوع اول مقاالت حاضر اکثراً در مورد . واکنشی

منسجم و یکپارچه نیست،  هرچندبهتر شناخته شده است:  خیلی یواکنشارتجاعی/ مدرنیسم پستاجتماعی آن. 

بیان شده باشد  بسیار تندتر کارانهمحافظنو شاید از سویکه  ،این انکار است. منحصر به فرددر انکار مدرنیسم اما 

توضیح ای متقاعدکننده س بگونهانگونه که هابرمهماباشد: می امری استراتژیک، است انعکاس یافتهدر همه جا  اما

مدرنیسم( به دلیل  یکی ) کردعملاز  ،مسایل فرهنگی را از اجتماعی جدا کرده، بعدکاران محافظهکه نودهد می

« مخالف »فرهنگ هم آمیختن علت و معلول،  دردر نتیجه کنند. انتقاد می( مدرنیزاسیون مشکالت دیگری )

 »یک فرهنگ  ،واقع در -شده است تایید اقتصادی و سیاسی موجودوضعیت  عنوانبه چند، هرمحکوم می شود

 شود.می جدید مطرح« باتیاث

صورتکی رایگان که بر رخ  ،کنترل اجتماعی یک نیرو برای بیشترد اما نمانیرو باقی می یکفرهنگ اساس،  اینبر 

، نه گرانهدرمان به عنوان یک مفهوممدرنیسم پست بنابراین آیا اینفرامپتون(.  ) شده استکشیده ابزارمندی 

...(.  مذهب در هنر، خانواده، ت )سن هایی ازگونهگشتی به همچون باز: شده استفهم ، صرف زینت بخش

 خطاییک عنوان هبو یا سبک بین المللی( « فرمالیسم »عنوان مثال هب ) تقلیل یافته است سبکیک  بهمدرنیسم 

شده اومانیست حفظ سنت و  شدهحذف مدرن و پسامدرن عناصر پیش؛ کامالً حذف شده استمحکوم یا فرهنگی 

یک  قرار گرفته در مقابل مدرنیسم،دست رفته  های ازسنت احیای بازگشت ز اینمعنا و منظور ااگر اما . است

 ؟چیست نیست پس ناهمگون کنونیبر وضعیت  تحمیل شده کالن طرح

فرهنگ رسمی مدرنیسم بلکه در برابر  کرد نه تنها درضد عملیک عنوان هب تپست مدرنیسم مقاومیک ، براینبنا

 یک) اما نه فقط در تقابل با(،  در مقابل. ه استبرخاستارتجاعی مدرنیسم پستیک « هنجارمندی کاذب » برابر

 ،شبه تاریخییا  -پاپ هایفرماز  ابزاری اقتباسیو نه انتقادی سنت  واسازی بااست  مرتبطمدرنیسم مقاوم پست
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برداری از جای بهرهطور خالصه، آن در پی به پرسش کشیدن است به هببه آنها.  یبازگشت  نه ،هاریشه نقدی بهبا 

 های اجتماعی و سیاسی.وابستگی کردن است به جای پنهان کردن کشفدر پی ، کدهای فرهنگی

اند مورد بحث قرار گرفته موضوعات زیادی هستند.  های گوناگونآیند دارای زمینهمقاالتی که در ادامه می

های مقولهو نه  افتهتبدیل ی هایکنش به مثابهاما  و ...( فیلمسازی، نقاشی، عکاسی، موسیقی، ، مجسمه)معماری

کانی، ال روانکاویساختارگرایی و پساساختارگرایی،  ) اندشماری را شامل شدههای بیروشبنابراین، غیرتاریخی. 

 .گوناگون« یرویکردها »های در تضاد با هم و نه مدل به مثابهاما ...(  نقد فمنیستی، مارکسیسم

مواجهه روشنگری در اشکال میراث فرهنگی  طرح می کند،  یک مورد مساله اصلی که یورگن هابرماس در

 مندی «هنجار »از مدرن  امتناعاو  .مدرنیسم ارتجاعی استگرا و پستو آوانگاردیسم با مدرنیته توسعه مدرنیسم

 مدرنیسم ) ضد او در عین حال دهد،هشدار می« نفی کاذب » در عین حال نسبت بهکند اما را تایید می

انتقادی رونگاری  -بازبه  ، هابرماسدر مقابل هر دوی اینها. کندتقبیح میارتجاعی امری  عنوانهبرا  کار(نومحافظه

 کند.پروژه مدرن دعوت می

معماری مدرن در برابر که کنث فرامپتون آن را  بحرانی -کندرد می را بحرانوجود  نقداین ، به تعبیری، هرچند

شده منتهی  فاجعهمدرنیسم به  مندیمسالهدر جنبش روشنگری و موجود  ضمنیگرایی آرمان. گیرددر نظر می

شهر تقلیل یافته ، شهر غربی به کالناندبه ودیعه گرفته شدههای غیر غربی فرهنگ مصنوعات ها/ بافتار -است

 »، یک گرایانهی مردم«ماسک »زدن با  -باشد سطحیشان واکنشمدرن تمایل دارند معماران پست است.

انتقادی  میانجیدعوت به یک  در عوض. فرامپتون اسرارآمیزکدهای  به خدمت گرفتنیا  ،یسبک« آوانگاردیسم

 ای.زبان بومی منطقهو  عامهای تکنیک یدوسویهیک واسازی ، کندمی اشکال تمدن مدرن و فرهنگ محلی

از  غالباً ای کهاحساس شد، لحظه به صورت اساسیمیالدی  60و اوایل دهه  1950مدرنیته در اواخر دهه  بحران

 (بصورت انکار غالباً ایدئولوژیکی ) تقابل محلمعذالک هم  و هنوزشود یاد می مدرنیستگسست پستعنوان هبآن 

فرهنگی در کم به ایجاد شوری  ی برون فرهنگی تجربه شده بود دستاگر این بحران در حکم طغیان. است امروز

توضیح وس اروزالیند کر. سازیمجسمه ، برای مثال درنادرشهای بسیار حتی در حوزه انجامید.داخل فرهنگ می

به  همچنین منجر و -خودش واسازیبه  منتهی 60 نه منطق مجسمه سازی مدرن در دههچگو دهد کهمی

 .بود و خودمختار مجزا هایرشتهاز روشنگری  موجود در فلسفهنظم  اساس ، که برشد هامدرن هنر نظمواسازی 
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اشکال که همگی  از« ایگسترده زمینه »الحی در عنوان اصطهب« سازیمجسمه » امروز دهد کهمی شرح او

 مدرنیستپست گسستدهنده نشانوس، این مسئله ابرای کر. موجود استاند، بوجود آمده بصورت ساختارگرایانه

 .«فرهنگی هایاصطالح »نزدیک و متمایل به ، اشرسانهشود و نه فهم میساختار  هنر در چارچوباست: 

را مسلم  بازنمایی ساحتتعریف آن از در  مخصوصاً ،در مدرنیسم یک گسستوجود  همچنینداگالس کریمپ 

از طریق  ییکنواخت نقاشی مدرنیستو  «طبیعی » سطح، هنرمندان دیگریو شنبرگ رابرت را کاردر  .داندمی

کریمپ بر . شده است جایگزین یمدرنیستمتنی و فرهنگی تصویر پستکامالً زمینه بوسیله های عکاسانه، روش

یا « دستور »در  شناسانهدهنده یک گسست معرفتنشانممکن است  شناختیزیباگسست این این باور است که 

مرجعیتی  دهد،وی سپس این قضیه را در مورد نهاد مدرن موزه مورد بررسی قرار میدانش مدرن باشد. « اسناد »

. شودنمیدر آن  مداقه مانع ازکه  هادر مورد خاستگاه« دانشی » -که مبتنی به یک خودبینی بازنمایانه است

از جانب  ،مدرنیسمپستاندیشه ها، در موزهدر  حاضر آثاراز مجموعه همگونی  که کندوی اذعان می، بدین ترتیب

 در معرض تهدید هستند. ناهمگونی متون

نظر می  در شاعام ادعاهای و قدرتش ی،غرب بازنمایی شیوه در بحرانیعنوان ه برا  مدرنیسمپست نیزکرگ اوونز 

-شده بود، گفتمان خبر داده از آن ایسرکوب شده و حاشیههای گفتمان به واسطهپیش از این بحرانی که  -گیرد

ه مثابه نقدی رادیکال از کالن فمنیسم ب کند،بحث میاوونز گونه که آنترین آنهاست. نیسم مهمکه فم هایی

نظم جامعه آن که چونسیاسی از این جهت  -استشناختی رخداد سیاسی و معرفتیک  مدرن، انسانهای روایت

به آن را  بازنماییهای شیوهساختار آن که  چرای شناختبه این دلیل معرفتو ، کشدمردساالر را به چالش می

 ،به دقت تمرکز کرده معاصر تعدادی هنرمند زن کردعملبر روی  نقدین دهد که او توضیح میا. کشدپرسش می

 .استمورد بررسی قرار داده او هشت نفر از آنها را که 

گرگوری آلمر به آن اشاره در این مقاالت که  ،است همبسته یانهپساساختارگرابا نظریه  نقد بازنمایی نیز همچنین

در  هاکه هنراند، همچنانامروز تغییر کرده، آن درباره بازنمایی قواعد ،نقادیعمل دهد که توضیح میآلمر . کندمی

با مرتبط  کوالژ و مونتاژ ) با اصطالحات او این تبدیل و تغییر را .بودند تبدیلظهور مدرنیسم دچار این  ههنگام

و  ؛است( مرتبطدریدا  کارهای ژاک نشانه، که بهتقلید و  نقد ازبویژه  ) واسازی (؛گوناگونهای درنیسمم کار

. دهدتوضیح میاست(  مرتبطامین والتر بنی کارهای به و، پردازدمیخی تفکر یمادیت تاربه که  فرمی )تمثیل 
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های نوشته، همچون جدید فرهنگی شده اند هایفرم گیریشکل منجر به ،هاعملکرداین که  دهدتوضیح میآلمر 

 .جان کیج هایآهنگو  بارت روالن

-نشان میاو خاطر بعنوان مثال، کمتر خوشبین است.  فقدان بازنماییو  نشانه تالشیدر مورد فردریک جیمسون 

دهنده این نشان امر این که ،تبدیل شده است ویژه در سینما( هب ) فراگیرمانسبک همیشه  اقتباس بهکه  کند

ای که نسبت به زمانهامید داریم که همچنین بلکه  مستغرقیم، های خصوصیزبان ی ازیدر دریا ما که نه تنها است

 یادرگیری با زمان حال از  امتناعاین امر به نوبه خود به بازگردانده شویم. دار است به زمان خودمان کمتر مسئله

از آن یاد  مصرفیجامعه « اسکیزوفرنی »ویژگی عنوان هبسون انکاری که جیم امتناع/ -اشاره داردتاریخی  تفکر

 می کند.

/ گریوانموداز در دنیایی نویسد که می او .گویدمی بازو زمان عمومی را  فضا مان ازمعاصرتالشی نیز  بودریارژان 

چه  "اندازیچشم "هیچ و دیگر  کندعمل نمینوان آینه سوژه عهبدیگر  ابژهرفته است:  بین، عّلیت از شبیه سازی

 بهتبدیل self / خوددر نتیجه، باقی مانده است.  "موهن" یاطالعاتتنها  -وجود نداردخصوصی و چه عمومی 

 "شده است. های تاثیراتشبکهبرای تمامی  ناب پرده"یک  ،"روانی -اسکیزو "یک

که ادوارد  ایسرسپردگی :رسده نظر میب معنابیمقاومت به  حتی امید، ه استگونه توصیف شددر دنیایی که این

سود از این وضعیت چه کسی است:  خنثی -نقادی ،یا در واقع امر -اطالعات وضعیتد با آن مخالف است. عیس

 "عصر ریگان. "یعنی  دهد:قرار می خود کنونی زمینهاین متون را در  پرسش اومی برد؟ و با این 

، "استاد  گی/خبره " پرستش کیشاست:  معمواًل امری واضح از خط و مرزها مدرنپساتخطی د، عیاز نظر س

به گونه « عدم دخالت اصل »یک در واقع،  دارای اعتبار است و طرفدار دارد. هنوز ،"هاحوزه /هاعرصه " قدرت

اما این مسئله . اندجدا شده هماز « اندیشه سیاسی »و « علوم انسانی » به موجب آن پذیرفته شده که تلویحی

در نتیجه،  کند.عمل می پیوستگی هر دو آنها به منظور پوشاندنو  ،دیگری آزاد کردنیکی و  پالودنبرای تنها 

 »اطالعات و  باورانهیر انسانغ کردعملتغییر  /منظور پنهان کردنه ب: رودبه کار میبه دو شیوه علوم انسانی 

 پروژهری، روشنگ عصر: ایمکامل را طی کرده ایچرخهما اینجا،  پس .«خصایل انسانی در حاشیه بودن نمایاندن

و « جوامع سکوالر »نه مناسب بوده، « مذهبی ایهحوزه » برایآن  امروز؛وار رمزی وضعیتمدرنیته،  انضباطی

، ی(مارکسیست ایتالیایی آنتونیو گرامش طور و همین ) دعیاز نظر س. کندتحریک میقدرت را  وضعیتاین امر 
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، بدین ترتیبسیاسی و نظامی.  در دست نهادهای است که نهادهای مدنی اختیار دربه همان میزان چنین قدرتی 

یک  و کردهتاکید  متون فرهنگی« هژمونیک »آگاهی نسبت به جنبه های  به یک دعیسهمانند جیمسون، 

اهبردها این ربه  او...(  اوونز، آلمرصدایی با فرامپتون، در هم اینجا ) .کندمیپیشنهاد ضد عملکردی را  مداخله

 ) رسانیاطالع بدیل ازفنون هایاستفاده ،]مرسومروش بازنمایی [ی مرسوم هابازنموداز  یانتقادکند: میاشاره 

 .دیگریتاریخ(  ) بهبودو  ،عکاسی(مانند 

های ی از شیوهنقدگیرند: می بر مشترک زیادی را در عالیقاگرچه گوناگون هستند اما  این مجموعه مقاالت

، تفاوت مساله به حساس نسبت با لحنی اندیشیدنبه  تمایلی ؛مدرن« برینهای روایت» غربی و  بازنمایی

گذشتن از ضرورت  ها؛تخصص جداگانه «هایعرصه » یافرهنگ  مختار خود «حوزه های »اکیتی راجع بهشک

 " اجتماعی ) هایبستگی برداری کردن ازگرده از متنی به متن دیگر( به دنبال/ ) مرسوم و به قاعدهروابط 

تصدیق کنونی فرهنگ و سیاست و  پیوند فهم برای ی(؛ بطور خالصه، خواستجهان رمتن د بنیادین "غلظت

 سیاسی مقاوم باشد. العملعکسمدرنیسم آکادمیک و هم  نسبت بهکه هم  کنشی

عنوانی که منظور از آن تایید انکار هنر  ،اندمعرفی شده "ضد زیباشناسی "و عالیق اینجا با عنوان  این موضوعات

از آن در امید  ،طور امر بازنمایی نیست. این مدرنیسم است که با چنین انکاری مشخص شده استیا همین

 ورایدر  فضاییحضور ناب،  لحظه اتوپیایی وجود یکیال خیا در « ننده تاثیر رها » یک قانونبی /زدهآشوب

 بیرونهرگز اند ما نقدهای انجام شده پذیرفته مامی اینتاما مسئله در اینجا این نیست: . دفاع شده است، بازنمایی

ضد  "پس اینجا،  مفهوم  .ایمنبوده های آنهرگز بیرون سیاست، تربه بیان دقیق یا -ایمنداشتهقرار  بازنماییاز 

در  نیست بلکه -قانون تنها در پی تایید آن است تخطی ازکه غالباً با  -انگاری مدرننشانه یک نیست "شناسیزیبا

 تا آنها را بازنویسی کند. کردهرا تخریب  هاتداعی شیوهاست که که  اینقادیعوض نشانه 

 پرسشمورد اینجا ، یشهاایدهشبکه ، شناسیزیبا عینی مفهوم که داللت بر این دارد همچنین« ضد زیباشناسی»

یا اینکه  ،تاریخ تقریبًا ورای ،یوجود دارد، بدون هدفبه صورت جداگانه  تجربه زیباشناسیاین ایده که : باشدمی

. نمادین کلیتیک  -است نگرکل، عینی و گانیسوژه -میانعین حال  کند که درامروز جهانی را عملی میهنر 

آیا  اینکه باشد:می امروز وضعیت فرهنگیکننده یک مشخص« زیباشناسیضد  »، «مدرنیسمپست» پس همانند 

-توده ایمیانجی جانباز  ذوق سابژکتیو الگویآیا عنوان مثال ه)بمعتبراند؟  هنوز زیباشناسیحاصل از های مقوله
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همچنین  "ضد زیباشناسی " دقیقتر ایبه گونهها مورد تهدید نیست؟( نگر با بر آمدن دیگر فرهنگنگاه کل یاای، 

 سیاست )در درگیر به اشکال فرهنگی که بوده، در ذات خود  ایرشته -ماهیت میاندارای یک ، رفتارنشانگر یک 

 یک قلمرواشکالی که ایده  یعنی، نسبت به -حساس است ،یک زبان محلیدر  گرفته یا ریشه مانند هنر فمنیست(

 کنند.ممتاز را انکار میی زیباشناخت

هنر از طریق آن  آیینیخوداز زمان : دهدشکل میرا مدرنیته  ممتاز هایروایتزیباشناسی یکی از  سرگذشت

است.  وجود داشتهدنیا  از اینچنینی ایگریسنجش، انکاری ضروریعنوان یک مقوله هبجایگاه آن تا  هنربرای 

که  است( آدورنو شکل گرفتهی تئودور هاای درخشان در نوشتهبه گونهکه  ) ینآخر هنگامه /آناین  شدن ازرها 

 یدنیای ای دیگربه گونه در بحرانیشکافی  ،ویرانگر امریبه مثابه شناسی زیبا/ استتیکمفهوم : باشدمشکل می

قرار  در فراموشی همچنین این فضای زیباشناختیرا در نظر بگیریم که نکته این باید  اکنون، هرچندابزاری. 

در چنین اوضاعی، ابزاری( است.  همچنین و وهمی ) تر چیزیبیش امروز آن گریسنجشیا اینکه  -گرفته است

آمیز راهبرد مداخلهو  ،قرار گرفته یا رد شودتجدید نظر و اصالح مورد  ناچاراً باید آدورنو، «تعهد منفی » دراهبر

 البته، باشد.اصلی مقاالت این کتاب می هسته مسالهاین شود. حداقل،  طرح( گرامشی نزدیک به آرای )جدیدی 

امری  کنونیدر دنیای  هر چند ،ماندانگیز باقی میامری خیالایش آگاه نباشد، هاگر از محدودیت چنین راهبردی

 ،نب آنبا همه جوا ارتجاعیفرهنگ یک  برابردر که  :است روشنکاماًل این موضوع و با این وجود،  بدیهی است.

 .باشدمیمقاومت ضروری کنش 
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