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 مندی هنرعلیه امپریالیسم کیوریتوری: مرلوپونتی و تاریخ

 پال کراوثرنوشته: 

 مهدی قادرنژادترجمه: 

ای این است که معن آن بیانگر. مرکزی استنقشی واجد  یهنر -معنایی وجود دارد که برای گفتمان تاریخ یایده و دریافت

تاریخی ویژه تولید ایجاد شده است. این  هایویژگییک مصنوع هنری در اساس کارکردی از رابطه است که بین آن و 

مناسب است به شرطی که ما آن را بیشتر از اهمیت تاریخی اثر به مثابه یک کار  و ای از معنا خوبرابطه -دریافت برون

. است ای سعی در بازنمودن معنای هنر به این گونه شدههنری فرض نگیریم. هرچند، در دوران پسامدرن، به طور فزاینده

بیشتری برای این دارد. در فصل حاضر من باید دالیل  اما در واقع، برای چنین دریافتی دلیل خیلی مهمتر از این وجود

 یه کنم.  اچرایی دریافت ار

خی ر متقابل بین شرایط ویژه تاریییا مرحله از آگاهی باید دربردارنده یک تاث نظری اصلی من این است که هر لحظهدیدگاه 

های یمعنارسانی و شایستگ عملبه همبستگی ضروری  هاوضعیت بشری باشد. این پیوستگیبا تر های پیوستهیو ویژگ

و  هایی از کانتای از ایدهای که این مسیر را دربر دارد شامل توسعه. چارچوب فلسفی اصلیمنوط هستند اساسیجسمانی 

 شوند.مخصوصاً مرلوپونتی می -ای پسا کانتیفلسفه اروپای قاره

هنر دارای اهمیتی ویژه است. این امر به این علت است که او پدیدارشناسی دقیقی از  درکمرلوپونتی برای اندیشه 

که او این نکته را کند. چنانارایه می (made object) شده ساختههای تجربی اثر هنری و بیان فیزیکی آن در ابژه ءمنشا

 "یابداست که به درون نقاشی و هنر وسعت می بدنادراک  حداقلآن عملکرد بیانگرانه آغاز شده در  "کند که طرح می

(Merleau-Ponty, 1974, p. 83این مسیر به معنایابی .)، یک ترجمه صرف  به جایانجام است  و یک فرآیند تکامل

این بدان علت  اهمیت قطعی دارد.( mediumمند از رسانه )، استفاده هنراز این لحاظتر. یداربیان سوبژکتیو به یک فرم پا

های ادراکی پراکنده یا هنرمند قادر است که دیدگاه -در کنش نقاشی، اسمبالژ، نوشتن و یا هر چیز دیگر -است که

 -ستیهبا ای از یک رابطه ویژه نشانه "تفسیرهایش از جهان را جمع کرده و متمرکز کند. کار هنرمند بدین ترتیب به 

 (. Merleau-Ponty, 1964, p. 83) کندداللت می "بودن

های ممکن ادراک و کنش در جهان را با این عبارت، مرلوپونتی اهمیت ماندگار هنر به مثابه یک نیروی مولد که حالت

ویژه خود را از ، اثر هنری تاریخیت ابژه ساخته شدهاقع، در مقام یک دهد. در وکند مورد تاکید قرار میبندی میمفصل

 اش با سنت داراست: طریق ارتباط

ه او سنتی را که دوباره به دست آورد منفرد بیانزید وقتی که با یک است که در نقاش در اثر می این تاریخیت

ا تاو را به همه آنچه که  . آن تاریخیتی است که در یک لحظهدهدربط میبه هم  و سنتی را که بنیاد نهاده
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پیشه مبارک یا نفرین  -پیوندد، بدون اجبار او به ترک مکانش، زمانش یا کارنقاشی شده میحاال در جهان 

  (.Merleau-Ponty, 1964, p. 63اش )شده

صل اشاره از این فکه در آغ رابطهبا برداشت معنایی برون بنیاد و کنش بنیاد خیلی در تضاد و تقابل  این تاریخیت رسانه 

ار برخورد ایعمدهای باید از چنین عامیت معاصر تر است که چرا مدل برون رابطهآن حاال جالب توجه. بنابراین قرار دارد شد

 شود.

قرن بیستم، منتقدان  شروعفرمالیسم است. در  نزول جایگاهنخستین عامل  باشد.این امر به خاطر چندین عامل می

 (formal)تمایز و مشخص داشتن کیفیات صوری فرمالیست چون بل و فرای استدالل کردند که بنیان معنای هنری م

 تریک شیوه فرهیخته و ظریفعالیق فرمالیستی در (. در نیمه دوم قرن، Bell, 1931; Fry, 1968هماهنگ بود ) 

گانه ی ابزاربه ویژه، گرینبرگ اهمیت فرم در بیان آنچه که برای نقاشی به مثابه یک  1.بیان شدند بوسیله کلمنت گرینبرگ

 و صاف. یعنی یکدستی تخت -مورد تایید قرار دادرا بود 

هایی چون فوتوریسم، دادائیسم و سورئالیسم نخستین حمله به فرمالیسم، عماًل، از درون خود هنر ریشه گرفت. جنبش

میالدی همچون  1960و  1950هایی در دهه شوند. گرایشهمسان  با اصطالحات فرمال کنند تاتایید می خیلی سخت

های فرمالیستی مقاوم نسبت به رویهبه نحو خیلی خصمانه  مینیمال آرت، حتی منتهی دیگر ، پاپ آرت و در"اداد-نئو"

ای چون چهره دانست. 1960سیاسی دهه  گرایانهمینه را باید تاثیرات آرمانترین عامل در این زشاید حتی مهمهستند. 

ا و متخصص گرای در پی این بود که مرز و تقسیم بین هنر و زندگی را، با برداشتن بنیان نخبهبه نحو فعاالنه یوزف بویس

 از طریق کار، کنش و تبلیغات. -در تولید هنر فروپاشد تا آن را کامالً دموکراتیک کند

(. de Duve, 1996) اه دوشان بودهای فرمالیستی باز تایید تازه و اخیر اهمیت و جایگعامل دیگر در حمله به ارزش

 د.گر بومخصوصاً تاکید او بر اولویت ایده بر ساخت و کار هنرمند روی ابژه، در پیدایش هنر مفهومی خیلی مهم و تایید

میالدی مجموعه نظریه  1970در دهه  با بسط و توسعه جهان گسترده روشنفکری عمیقاً کامل شد. نفی و انکار فرمالیسم

دند. شان، خیلی تاثیرگذار شهای ریشه فرانسویشود ورای زمینهساختارگرایی شناخته می -ی که با نام پسامتنی و فرهنگ

 -و بوسیله منتقدان فمینستی چون کریستوا، ایریگاری تفسیرق رونگاری و یبارت، الکان، دریدا و فوکو از طرو اندیشه آثار 

 یلدا پوالک، نورمن بریسون وزبوسیله نویسندگانی چون لورا مالوی، گری -تر در زمینه هنرهای تجسمیبه طور تخصصی

 2ویکتور برگن، جایگاه و اهمیت خیلی زیادی یافت.

 زا متاثر –بینیاین فکر و روشنپردازان یک ویژگی عام مشخص داشتند. های مهم بین آنها، این نظریهبا وجود تفاوت

ای که متشکل از خود تر است، زمینهگستردهای ها در زمینهتفاوت بین نشانه عملکه کنش معنا  -ند دوسوسورفردینا

های چنین موقعیتی داللت 3های تاریخی و فرهنگی کاربرد است.زمینهتغییر ها، قواعد چگونگی استفاده از آنها، و نشانه

تر شود که معنا خیلی بیشچنین موقعیتی باعث می نماید.در نگاه نخست کاماًل رادیکال می فی نفسهمعنای  انگارهبرای 
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شود. مقوالت و مفاهیم گوناگونی که بر حسب آن ما جهان را ادراک ثبات به نظر آید از آنچه که معموالً فرض میمتغیر و بی

  .تمایز شوندمشخص تعریف شده و از هم ماینکه به طور  شوند، به جایدیده می زمانهم -پوشانامور هم کنیم به مثابهمی

ر شد، که پیشتر ذک در جهان هنر فرمالیستی -های ضدپیشرفتساختارگرا و  -پسان بنیادی خیمه اتحاد و پیوستگی این

 امر نه تنهادر متن هنر این  شود.نامیده می "گراییذات"شود با یورشی گسترده بر علیه آنچه معموالً هم ارز و برابر می

وضعیت  .گیردرا نیز در بر می ، بلکه هر تالشی برای تعریف هنر به مثابه یک فرم یگانه معناییشامل رویکردهای فرمالیستی

ی های تجسمهمواره در حال تبدیل بازنمایانه یا، کنشکه هنر باید همچون یک شبکه  معتقد است ،در مقابل گرا،ضد ذات

  گفتمانی دیده شود. 

هنر معاصر شده است، بلکه آن  و منتقدان کیشانه در میان مورخانگرایی نه تنها تبدیل به یک امر راستضد ذات اکنون

و  گراییمفهومقاعده بیهای این فضا از فرمرا در خود عالم هنر نیز تقویت کرده است.  گونه ویژه از فضای نظری یکخود 

گرایانه های ذاتگذارند که ویژگیواقع، غالباً این نقش را برای خود میهایی، به کند. چنین گرایشهنر اجرا حمایت می

ر های سنتی هنبه پرسش بکشند. حتی اصطالحبرای صدای زنان و اقلیت در حاشیه  "فضا "با خلق یک کنش هنری را 

شان ر حسیتاثی ضرورت. ندبینندی میبخود را در وضعیت بازمتن گراییچون نقاشی انتزاعی و فیگوراتیو به واسطه ضد ذات

، قضیب محوری( پرسش از مهارت در مقابل تاثیر تقلیل درجه یافته است )این  مفروض تربه نفع اهمیت اجتماعی گسترده

دار شدن به مثابه تحکیم منافع پدرساالری اروپا محور مگر در مورد نشان -کندها و کیفیت به ندرت نقشی را ایفا میتکنیک

  ه متوسط.جنس نر سفید طبق

منظور من اینجا  منتقل کرد. (curatorial) انرژی مولد جهان هنر را به درون قلمرو کیوریتوری گرایانهتاکید ضد ذات و اثر

گردانان نیست ) هرچند آنها اهمیت اصلی را دارند(. در عوض این مفهوم باید های گالریاز کیوریتوری به سادگی فعالیت

وریم. خگیرد. اما اینجا ما با مشکلی برمیریت هنر، نقادی و تاریخ را در برهای مدیباشد که تمام جنبه ایبه گونههمچنین 

های کیوریتوری در واقع، واسطهچنین ها، منتقدان و مورخان. گردانهمه هنرها تمایل به تفسیر شدن دارند توسط گالری

های دخالت کیوریتوری نه کنشاست که تاکید کنیم که هرچند مهم  ی در هر فرهنگ هنری زنده هستند.عنصری حیات

فهومی م  کارهایدر مورد بیشتر در مقابل،  به مثابه هنر یا بازنمایی هستند.اساسی هنر  حالت کافی و نه ضروری معناییک 

 که آنها تشخیص داد مناسب آن حتی ممکن نیست ند. چرا که بدون تفسیر کیوریتوریستمسایل نسبتاً متفاوت ه ،و اجرا

 4که بفهمیم معنای خاص آن چیست.چه رسد به این دهند،ارجاع می ایبه وضعیت هنری دارند

های دارو و آن شامل اطاقکی محتوی بطری را در نظر بگیرید. 1997( God) (خدایعنی ) کار دامین هرست برای مثال،

و معیار خاص  یجاد این منبع ارجاعهرچند، اشود. در ظاهر آن بیانی درباره طبیعت میرندگی است. های پزشکی میبسته

 ت آید.منابع بصری درونی اثر بدس با تکیه بر تواند تنهابرای تصمیم درباره اینکه چه چیزی درباره آن گفته شده است نمی

. طبیعت بیان هنری ویژه هم کرده یا سر هم کرده استفرا هنرمند به سادگی چیزهای حاضر آماده را ،در چنین مواردی

ا های از مفاهیم، نظریهقابل دریافت است. برای مثال از طریق ارجاع به شبکه و تنها از طریق وساطت کیوریتوری محسوس



4 
 

نر واقع، هاند. چنین کارهایی، در که به طور فیزیکی در اثر از خالل یک پروسه ساختن وصف نشده ایو شرایط فرهنگی

 بنامم.کیوریتوری  (pseudo art) (جعلی -نیستند، بلکه آن چیزی هستند که من باید شبه هنر ) هنر کاذب

کنند بلکه همچنین در مورد پذیرش و انتشار نیز دشواری آفرینند. کارهای اینگونه نه تنها در مورد ارتباط دشواری ایجاد می

ر است کاری شگفت انگیز انجام دهد و میزانی درخور از تصدیق کیوریتوری را ، هنرمند مجبوگرفتنبرای مورد توجه قرار 

هنرمندان. یک نشانه این وضعیت  دیگر شود به جایها میبرای وجهه خود کسب کند. آن شامل خطاب قرار دادن رسانه

در  شود.دارها میو مجموعهکیوریتورها، مالکان گالری  -هاگردانبا گالریدر حال فزونی در موافقت  (celebrity) شهرت

 درگیر و حاضر در آن، ( دیگر نه با نام هنرمندان1997این باب، برای مثال، مهم است یادآوری شود که داکومنتای کاسل ) 

 لوئیسا باک  سرایی جدیدمدیحه شود. همچنین،شناخته و بحث می "Catherine David’s نمایش "بلکه با عنوان 

Louisa Buck  بر" Brit Art" اش را به جهان کیوریتوری و گالری اختصاص داد ) هنر بریتانیا(، دو بخش از سه بخش

(Buck, 1997 .) 

جایی که آنها از تا آناند مورد استقبال قرار گرفته وهایی پذیرفته به نظر برسد که چنین پیشرفت اینگونهالبته ممکن است 

ه کنم که آنچه از این گوناینگونه بحث می. هرچند، من اندگرفتهرار گرایی مورد پشتیبانی قضد ذات "هایحقیقت"سوی 

کیوریتوری است.  یهادهنده تولیدها و ارزشهنر کاذبی است که نمایش -شود تنها یک شبه هنرحاصل می هاتحول

ایگاه آشکاری برای جای که تایید گرایی، زیرا وضعیت ضد ذاتبه معنای واقعی کلمهشبه هنر و نه هنر  کنم کهاستدالل می

آوری از حقیقت درباره معنی است ) نگاه کنید: شرم و کشد، در حقیقت، تحریف زشتهنری چنین کارهایی پیش می

Crowther, 1993: 25-39). مفاهیم معنایی که پیشتر توصیف شد انتزاعی نایکساناست بگوییم که ساختار  کافی 

 قیطرتنها  ،(self) غرابت خودو ، همپوشانی مقوالت، ثباتی معنابی .مستقیم متضمن با جهان اندر کنشاز سطح  است

شود ته میدر نظر گرف نایکسانییعنی  داللتشود وقتی که یک جنبه از ساختار منطقی می نمایانده چگونه که جهان هستند

 های معنایی و ادراکی ورابطه. اما اینگونه نیست. است عی ما با جهانواق روانیکه یک توصیف بسنده از اشتغال ادراکی و 

 .(Crowther, 1993 a, 1993b) نگاه کنید:  یابندثبات می شناختی با ارجاع به بدنزمینه نایکسان

ین ا هنر ما بعد کیورتوری امکان پذیر است.اکنون در جایگاهی هستیم که بپرسیم آیا  مالحظات،ما با در نظرگرفتن این 

د کیوریتور محور بودن، هنرمنتولید هنر به جای  توانددر واقع، به آن معنی است که تصمیم بگیریم آیا یک بار دیگر می

ی رسانه هنری سنت بهای ساده کلیآن پیچیده است. هیچ نوع بازگشت  ماهیتاما  است؛« بله»محور باشد. جواب این سؤال 

 نیانیب مثابهبه . و نیز هیچ برگشتی به فرمالیسم تواند وجود داشته باشدمین ساختدست سازینقاشی و مجسمههمچون 

 گراییذات کننده مانند ضدنظریه تحریفباشد که صورت گرایی همچون یک این  حتی اگر دلیل -ممکن نیستنقادی در 

 کهبه طوری است 21رن در ماهیت هنر ق بازاندیشیرسد یک که جایگزین آن گشته است. آنچه که به نظر ضروری می است

 تاریخی معتبر برای آینده نمایان گردد. مسیریک 

 لدر مقابیک استدالل مخالف مشهور آنچه که دراینجا گنجانیده شده است، الزم است که در ابتدا  توصیف خالصهبرای 

 تصویری را رها کرده )و یا به بازنمایی یستی کهمدرن این استدالل بر آن است که کل هنر خودم را در نظر بگیرم.نظریه 



5 
 

شامل یک واسطه کیوریتوری شود تا محسوس و قابل ادراک  بایستیمیطور موکد از آن منحرف گشته است( به ضرورت 

ستدالل این ا دهنرمند باید مانیفستی فراهم کند و منتقد یا کیوریتور باید شرح دهند که اثر درباره چیست. هرچن باشد.

که آثار غیرتجسمی  دهندشرح میو متونی که  (manifestos)ها بیانیهباشد. افراط و فراوانی این اس میپایه و اسبی مخالف

. همچنانکه من در جاهای دیگر هم بحث کنندنیستند که آثار را قابل فهم  ای این منظورای هستند، ضرورتًا بردر چه باره

ل دار به طور حسی قابمعنی صورتموقعیت یک  موردسستی در  نشانه)با استفاده از موقعیت فلسفی این فصل(  کردم

، Crowther 1997. )گر آن هستندنشان -غیر فیگوراتیو -از جمله آثار ناپیکرمند - هنرها شناخت وجود دارد، که کل

. این استمتمرکز نامم متقابل می رابطه -دوسویگی مطلب بر محور آنچه من آن را اصول(. این 31تا  9فصل یک، صفحات 

 و آل،ایدهممکن، واقعی/  قواعد شامل روابط وابسته متقابل همچون روابط مابین شکل/ زمینه، حضور/ غیاب، حقیقی/

سازی پیروی نماید این بدان معنی است نقاشی و یا مجسمه بازنمایانههای باشد. اگر یک اثر از قالبی می/ دسترسبازداری

نوع ، استکه یک اثر درباره آن  عنصریترین تصویری، اساسی بازنمودایم که آن اثر درباره چیزی باشد. در که ما خواسته

یم اشاره کرد که حاالای های متقابل نمونهبستگی گرنشانای بازنماییباشد. اما چنین می subject matterقابل تشخیص 

ر دمتقابل شوند، در حقیقت چنین روابط صویری متمایز و جدا میت قواعد معمول بازنمود. در آثاری که از باشدمینیز 

در  ، بلکهشودمیآن  های متقابل فی نفسهبندی اثر یا ساختارمفصل شاملدسترس هستند. اهمیت هنری آنها نه فقط 

 د.گردمشخص می نیز ارایه شده است که به وسیله اثری منفردی هاییک ساختار خاص و یا ساختارمتمایزی که  سبک

 .ارائه گردیده است را در نظر بگیریدقبول و   1948بعد از سال  بارنت نیومنبرای مثال قالب ساختاری اساسی که توسط 

ری تقسیم شده است. تأثیر بص متنوع بافت، تراکم و است که بوسیله خطوطی عمودی با پهنا زمینه رنگی یک شامل آن

به که برای نقاشی  چهشناختی آنزیبا به سادگی اعالم -گفته و در نظر داردکه گرینبرگ آنچنان -ابزارهای فرمالیچنین 

ه یک رابطه است ک زیرکانه اکتشاف آن یکنیست. در عوض  همواربرای مثال یکسانی  باشد،ضروری می مثابه یک ابزار

 (term)این دو اصطالحهمبستگی متقابل  ، به ویژهاین رابطه هایابهام نیومنباشد. شکل و زمینه می ها ازبنیان همه ادراک

قرار  بر روی زمینه چیزی که توانیم بعضی از مواقع خطوط عمودی را همچونبرای مثال میدهد. میرا مورد کاوش قرار 

عنی ی ) ( ببینیم و در زمانهای دیگر، همچون شکافی که نور پشت زمینهفیگور یک یعنی همچون )گرفته و اضافه شده 

 دهد.خود را نشان میاز طریق آن زمینه( 

و خودآگاهی  ونی ساختار ادراکزمان نیستند. آنها دربی یمتقابل از این نوع ذواتمهم است اینجا اشاره کنیم که روابط 

. باشندمیردی ، آنها اصولی کارکباشد. در اصلاز نظر تاریخی خاص می شانبندیوضع و اهمیت چارچوباما  ،باشندمی

ای را مابین رابطهآنها کند که استفاده می یسبکی متمایز چنان شیوه زمینه به و (figure) از شکل نیومنبرای مثال، 

 عمولمفرهنگی  مایهخود به  کارهایش( ه) در پیوستگی با مقیاس غالباً در خود فروبرند و این ،دننمایحضور و غیاب ارائه می

 توهمیگیرد تا در مقابل اغلب از رابطه مابین شکل و زمینه بهره می Malevich مالویچ شود.مرتبط می فناپذیری یادآور

قابل شناسایی  متقابلداخل فضا را نشان دهد. در این مورد و موارد مشابه، هنرمند از تعدادی رابطه  حرکتهای در فرماز 

از طریق منابع درونی خود  (معانی متقابل)همچون یی چنین معانی کند.و روابطی برای خلق معانی کامالً خاص استفاده می
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تنها به وسیله که  و نظری تاریخی ترویژهمفاهیم  دیگربرای  (Bearers) یتواند همچون حاملاثر قابل تشخیص بوده اما می

 د و دریافت قابل تشخیص خواهد بود، عمل نماید.تولی های اصلیزمینهارجاع به منابع بیرونی همچون متون و 

را شکل  معنایی کدیک  بنیانروابط متقابل  به این علت .است ر اینجا که قطعیداست  ییاین خود اولین سطح معناالبته 

ه در آن کنباشد  فقط تعدادی کنش معنایی استثناییباشد و  فهمیدنی کلیبه طور که الزم است  اگر یک کد .دندهمی

ک ی پذیر بودنتکراربرای  5.باشد قابل تکرار آن باید، دراین صورت تصریح شده است bبه آیتم  یارجاع به مثابه aآیتم 

و یا اشیاء که به آن  (thing) شیئ فوری فیزیکی حضوراز هم  باشد قابل تشخیص بایستی به صورت مستقلیمیآن  نشانه

در مورد  گیرد.میاستفاده از آن را در نظر  متون متضمن موقعیتهای خاص و نیاتدانشی که  دهد، و هم ازارجاع می

ابلی از متق وابطیا ر وضعیتکه چه نوع  به تشخیص این باشیمر دقا باید، این بدان معنی است که ما های تجسمینشانه

توانیم  آنگاه ما می شناختیم،هنگامی که ما ساختار اصلی یک رابطه متقابل را  ارائه شده است. نشانهمیان منابع درونی خود 

ند، ادریافت گریده وتولید  این صورتبندی آنجا که ایمتن اصلیبه  اجبار به ارجاعمتفاوت آن را بدون  هایبندیصورت

 تشخیص دهیم.

اش هنریرای وضعیت ط کافی بشود، اما آنها شرای میهنری بازنماییهرچند که روابط متقابل ضرورتاً شامل هر  اکنون

رزش اباید شخصاً و بر اساس که  هابازنماییتعدادی از  کارایی بنیانبر  که است «غربی» ابداعند. مفهوم هنر، یک نیست

زیباشناختی  ارزش اغلب، زشمند بودن از لحاظ شخصی اینجارا. قرار دارد شوندگذاری شان ارزشخود از نظر فوائد کاربردی

اندازه  به همان بلکه ،نیست زیباشناختیفرمی تنها تولید  به سادگی دار،اهمیت هنر همچون یک تمرین ادامه .شودمعنا می

لمداد های زیبا قهنرکانت اصالت را همچون ویژگی اصلی به همین دلیل است که  ،البته. باشدمینیز تازه هایی تولید فرم

 .(Kant, 1973, chapter 46, pp. 168-9) نمایدمی

 فایتقدر کشوند به اداره و اجرا می گردانی()براساس اصول گالری «یتورکیوری»که آثاری که به گونه  استدالل خواهم کرد

گفت توان که میبه صورتی -رسددیگری به نظر ب ورطدر ابتدا  ممکن است که این امردر خالل چنین افقی وجود ندارند. 

اره آگاهانه اشاره دوب Kant)آنچنان که  هر چنداست. آور یا نمایشی ، اعجاباین چنین آثاری انجام کاری جدید هدف

د نچرختوری میبسیاری از آثاری که بر محور کیوری (.ibid., p. 168) وجود دارد« بی معنایی اصیل»  امکانکند( می

اطی تجسمی ارتب -در یک ساحت دیداری دنتواننمی ، برای مثالواراندنمونه شخصیتفاقد یک  ها. آنهستند رویهدارای این 

همچون یک  است. آنو مکان خلق آن وابسته  به زمان ًکامال کاریچنین . قواعدی را به وجود آورده یا تغییر دهند ،متمایز

یک های تاریخی که شرط ضروری تفاوت افقی ازاما نه برای  ،باشدمی پذیربرای فهم تاریخی انتقال در دسترس رویداد

 باشد.هنری می کنش

 است جسمیهنر ت ویژهو  را که مرتبط با تاریخیت متمایز مفاهیم کلیدی مرلوپونتیباید ، اکنون علت را بفهمیماینکه  برای

 بسط و شرح بدهم. 
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ه ک هایی از جهان هستندهای تجسمی، ارجاع دهنده یا نمایانگر جنبهبه مثابه عملی قابل تکرار، تمامی بازنمایی در ابتدا،

ه دست ب تصویری چنین ارجاعاتی از طریق کدگذاری )تدوین( یک پدیده طبیعی بازنمایی. در باشندمینسبت به آن بیرونی 

نحوی  مچونهنمایی و پرسپکتیو عمل کوتاه ،چنین متنییعنی تشابه بصری مابین یک شیء و شیئی دیگر. در  -آیندمی

 متصل شوند.توانند به هم می هاییشباهتچنین  که در آن از طریق اثر تصویری فردیکنند اساسی عمل می

 6.ه استشد پارادایمیدستخوش تعدادی از تغییرات  نحوی -ترکیبیغربی، این ساختار  بازنمایی تجسمیاکنون در سنت 

فتی قوی به رو پس نماییکوتاهبا  متراکم اشکال شامل نوعی پرسپکتیو بندیسنت کالسیک یونان و رم باستان، گروهدر 

ک الگوی قرون وسطایی، ی سنت بازنماییدر  نسبت به یکدیگر.در تناسب دقیق  لاشکاتقلیل شوند اما بدون سوی افق می

با  در آن مطابقتکه مواجهیم  یترجلوهو خوش ترپیکربندی به نظر صاف. اینجا ما به تمتفاوتی موجود بوده اس نحوی

 مورد تأکید قرار گرفته است. بازنمایی مسطحساختار 

یاء در بود، که در آن اش وارسپکتیو دقیق ریاضیپر تحقق جانببه رخ داد که  بیشتری پارادایمیدر عصر رنسانس، تغییر 

غییرات تدیگر . اهمیت این تغییر و یابندتی دقیق با یکدیگر کوچک شده و تحلیل مینسب در محو شوندهای رابطه با نقطه

هایی از قواعد نحوی تکرار قالب . آنهایندگشامی انهنرمند ی را به رویجدید امکاناتاین است که هرکدام  در پارادایمی

دان ب نگارانه جدیدی را در برداشته باشد، وشمایل غایاتتواند می عمل بازنمایی اکنونکنند که در آن شدنی را پیشنهاد می

دگرگون نماید. هنرمندانی که مستقیماً در چنین  د را نکنای که هنرمندان درون آن عمل میهای نهادیزمینه ،وسیله

 توصیف نمود. پارادایمیتفاوت تاریخی  محرکانتواند همچون هایی دخیل هستند را میدگرگونی

ها هما نیاز داریم که یک دسته از زیرمجموع ،نیستند. بنابراینای گستردهاهمیت  چنین تمامی تغییرات تاریخی دارای، البته

 را در نظر بگیرد. افرادی آوردن یک پرسپکتیو ریاضیاتیدست م. در این حالت یک نفر احتماالً پیامد بهرا معرفی نمای

( Poussinو  Raphael  ،Leonardo ،Michelangelo ،Rubens) رافائل، لئوناردو، میکالنژ، روبنس و پوسن همچون

 درون الگوهای پرسپکتیواند. آنها نور، رنگ و ساختار تصویری ارائه داده در موردرای مثال هرکدام اکتشافات متفاوتی ب

  -. در تعدادی از مواردگشایندمیآن باشد را  گرنشاند تواناین پارادایم میجدیدی که  هایراهاما  ،کنندکار می اتیریاضی

نیم، ببیپیشنیان آنها ای از کار العادهاستن فوقهبود و پیرتوانیم آثار آنها را همچون بما می -کارهای پوسن و رافائلهمچون 

انه خالق گیریبه نحو چشمرا ببینیم که  یتوانیم آثارما می میکالنژ و روبنس که، در مواردی دیگر همچون کاردر حالی

 یخی مؤثرتفاوت تارم نامید( )آنچه که من خواه محرکان به مثابههنرمندانی را چنین توانیم میهر دو مورد، هستند. در 

ای رسانه -ابزار و درست کردن بردن برای بکار یجدید قواعد برای مثال، شودامکانات سبکی می ایجادشامل امر  اینببینیم. 

آموخته  اهی که این شیوهو هنگام .آثار سایر هنرمندان )نه با مطالعه درباره آنها( قابل آموختن باشدکه تنها با نگاه کردن به 

 برده شوند. بکارفاوتی مت نگارانهشمایلجغرافیایی و  هایزمینهد در نتوانشدند، آنگاه این قواعد می

باشد. هنرمندان زیادی هستند که در هنر عصر رنسانس چنین نظم و ترتیبی نمی شاملهمه تغییرات تاریخی  از این گذشته،

ا توانیم چنین آثاری رباشد. ما میفردی می شامل کسب یک سبک خیلی کمآنها  سهمکه  شوندظاهر می رنسانس-و پسا

ینجا مجاب ا« عادی -هنجاربه» اصطالح  .قلمداد کنیم بنامم هنجارتفاوت تاریخی بهآنچه من باید از  هایینمونههمچون 



8 
 

( بر طبق Lancret و النکرت Signac) همچون تادئو گادی، سیناک  سنخاین  ی ازکننده است، چراکه هنرمندان

شود، و هم بوسیله مسیرهای سبکی تفاوت تاریخی موثر که هم بوسیله پارادایم تعریف میکنند که کار می هاییویژگی

 های هنری هستند نه محرکان آن.ها و جنبشپیشتر توصیف شد. آنها اعضای مکتب

ندان ت هنرمنامم. که شامل اکثریب خی خنثیتفاوت تاریباید آن را  که من از آنچه را ذکر کنیمهایی سرانجام باید نمونه

کنند که در واقع متفاوت از کار دیگر هنرمندان است اما غالباً این تفاوت تأثیر کمی شود. همه هنرمندان آثاری تولید میمی

ه ه بک های یکه وجود داشته باشدهای سبکی یا ویژگیخواهد داشت. در بهترین حالت، ممکن است که تعداد کمی نشانه

 یک هنرمند را شناسایی کند. کارتا  کمک کندهنر مورخ 

افی ها برای ما ککه این طرح کلی از تغییر تاریخی تنها یک طرح کلی است. در هر صورت این گفته الزم است تاکید شود

جنبش براک و پیکاسو اینجا . کوبیسم برد بکار 21در رابطه با هنر قرن توان خواهد بود تا دریابیم که چطور این مدل را می

 تبدیل را هم در ساختار بازنمایانهاست. در سبک کوبیسم، یک  پارادایمیبه وجود آمدن تفاوت تاریخی  کلیدی در و محرک

ن هایی هستند که قباًل به آنوع های متقابلبستگیتصویری شامل  هایبازنماییتمامی  .شاهد هستیم نحویهم معنایی و 

ه ب که چیزی باشد کهبه جای اینشد  بنیان بازنماییتبدیل  امر های بعد از آن( این)و سبک در کوبیسم اما اشاره کردیم،

 ا یکدیگرب متقابل بستگی بیستمقرن  های عمدهجنبشو  هاتمامی گرایش .غیر مستقیم شامل ساختار بازنمایانه شودطور 

 (به ترتیبهایی )ها و جنبشگرایشنام در چنین گمهای شاخص و چهره 7د.نکنبیان می یهای متفاوترا به شیوه

 اند.را شکل بخشیدهو خنثی  هنجاربه تاریخی مؤثر، تفاوتدستاوردهای 

وم هنر مفه همسو باکنم تایید کننده و ای که من اینجا مطرح میحال در نگاه نخست، ممکن است به نظر برسد که، نظریه

ای شد های دوشان آغازگر تفاوت تاریخی پارادیمیآماده-توان بحث کرد که حاضرنمیآیا باشد.  curatorialکیوریتوری 

-معنای واقعی حاضر گسترش یافتند و درک شدند؟ پاسخ نه است. 1960های کامل آن تنها بعد از دهه که معانی و داللت

که به هنر داده شده است. هر کس ممکن  نیأشآمیز است برعلیه نقادانه کنایههنر یک زبان  -های دوشان به مثابه ضدآماده

اش است ای که آن در حال ساختنهای متفاوت تکرار کند، اما نکتههای متفاوت در زماناست که این زبان را به شیوه

ورد کند. همین نکته در مکند یا اصالً چیزی اضافه نمیچیز کمی به آن اضافه میپایان ساخته شده است. تکرار بی اکنون

ق ، صدبگیریمتواند بسط یابد در نظر های هنر میطریقی که چگونه مرز« دهندهنشان» اینکه اگر دوشان را به عنوان 

 تبعیتاین امر از ، شناخته شوندان هنر ها اجازه دهیم که به عنوآماده -مساله اینجا این است که اگر ما به حاضر کند.می

تواند موجود باشد زیرا که نتیجه ای نمیگری واقعی هنریدیگر هیچ تجربه تواند هنر باشد.هرچیزی می شده و سرانجام

خواهد چیزی اگر هنرمند میتواند هنر باشد. ؛ هر چیزی می"بله، آن هنر است " گویندمیتجربه از پیش معلوم است. 

 از این بگوید، ما باید در جستجوی یک دخالت کیوریتورانه باشیم تا شرح دهد که چه چیزی در حال رخ دادن است.بیشتر 

ه ک چراهستند  جعلی -کاذب یهنر حالت بهترین در وری. آثار کیوریتایمرسیده گیرتصمیمقطعی و  ، ما به نقطهبنابراین

همچون یک  ندتواننمی کارهادهند. این نمی های تاریخی موثر راتفاوت زه استمرار تغییرات در سطوح پارادایمی وآنها اجا

 تر() بیش شوخ طبعانه و هاییتکراریتوانند میبلکه تنها  ،به حساب آیند اصیل خالقیت جاری و در حال تکوین سنت
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ن مدر هنری واقعی در عصرمورد خالقیت ادعا کرده است که آنچه در  لیوتارد. نباش دوشان لیهنر اص -ضداز زبان  معنابی

(. اما نکته این است Lyotard, 1984, p. 80می باشد. ) نواست )در میان سایر چیزها( ابداع قواعد  مهمو پست مدرن 

یا  را دنبال نماید، زبان و ژست دوشانتواند را ابداع نماید. این نوع هنر فقط می تواند قواعدکیوریتوری نمی کاذبکه هنر 

توان از طریق رجوع را تنها می منظور و مقصود هنرمندباشد. در حالت دوم،  وابسته و مبتنی معنی ایرابطه -به مدل برون

توان همچون یک قاعده جدید که سایر نمی ،را (context)زمینه تولید کشف کرد. در هر صورت، این  اصلیبه محتوای 

،  هستند یاین ویژگفاقد  ی، قابل تکرار نیستند، وادهای این نوعهنرمندان دیگر بتوانند از آن پیروی کنند تعمیم دارد. روید

قدر شده ماست که  کنشی، جعلی کیوریتوری -کاذبهنر به عبارت دیگر، به تغییرات تاریخی مؤثر شوند. منجر توانند نمی

وجود داشته  دتواننمی یپارادایم جدیدنماید. در این نوع هنر، هیچ محدود عمل به شدت پارامترهای  خاللکه در  است

 هستیم.روی زیاده نوعی افراط و پایان وتکراری بیشاهد و تنها  باشد،

، کاذب کیوریتوریهنر  عمومیترغم خوب، علی درست است؟ و توان گفت که هنر صحیحسرانجام، چه نوع هنری را می

 ،واقعدر  دهند.جریان وجودی خود ادامه میبه حیات و  گذارتاثیرسازی مجسمه و کار در زمینه نقاشیبسیار زیادی  تعداد

 بندیو سرهم (installation)میزان بسیار زیادی از هنر اینستالیشن همچنین  متقابلروابط  مبتنی بر الگوی

(assemblage) کورنلیا پارکر . برای مثالرا شامل شده است اخیر Cornelia Parker دیوید ماخ  وDavid Mach، 

 ن،همچنیو  .بندی نمودندقالبدوباره چشمگیر متقابل  ای که آن را با ساختارهایبه شیوهاز مواد آماده استفاده کردند اما 

ما با آثاری  Damien Hirst دامین هرست همچون هنرمندان دوستدار و نزدیک به رویه کیوریتوریحتی در میان آثار 

کن غیرممواقع نامش  )که در کوسهاثر مشهورش اند. گذاشته صرف کیوریتوری ا را فراتر از تولیداتشویم که پروبرو می

آن چیزی است که در نهایت  د( که برای مثال به روشنی در موردباشمی ایده مرگ در ذهن یک موجود زنده فیزیکیبودن 

تواند تقابل آشنا است، و میمفرط. آن یک مثال قابل توجه از یک رابطه م -نهایتتهدید کننده است، و کنترل این ترس بی

 شناخته شود. و بدون نیاز به توسل به عقیده کیوریتوری گونهبدین

دار شویم. اینکه الگوی رابطه دوسویه و متقابل یک نیروی خالق ادامهما بدین ترتیب به سمت یک نتیجه سوق داده می

که هنر دورغین و کاذب کیوریتوری اینگونه نیست. علت اینکه این امر شناخته و فهم نشده است به خاطر  ایبه شیوهاست 

رابطه فرمالیسم است. من سعی کردم تا نشان دهم که این  -این فرض ناموجه است که تنها جایگزین مدل معنایی برون

یستم به عنوان بنیان واقعی هنر قرن ب تربه طور کاملبتواند  روابط متقابلبر اساس اگر، پارادایم بنابراین ست است. رامر ناد

ممکن  شناختی، در واقع،بازچنین تر خواهد بود. کیوریتوری خیلی مطمئن-شناخته شود، بدین ترتیب امکان یک هنر مابعد

 .باشد است هم ارز با یک تغییر پارادایمی از جانب خودش

 ای است از:این مقاله ترجمه

Crowther, Paul, (2002). Against Curatorial Imperialism: Merleau-Ponty and the Historicity 

of Art, In: A Companion to Art Theory, Edited by Paul Smith, Carolyn Wilde, Blackwell 

Publishers Ltd, 2002, Chapter 39, p. 477-486. 



10 
 

  attcock (1966), pp. 100B-1در:  "نقاشی مدرنیستی "نگاه شود به  . 1
  Krauss (1986) and Bryson (1983)نگاه شود به:  . 2
  Derrida (1982), pp. 3-27: توان دیدمی differenceموثرترین بیان پساساختارگرایانه از این مساله را در مفهوم دریدایی  . 3
  Danto (1981) and Crowther (199b), pp. 192-.5نگاه شود به:  . 4
  Crowther (1997), chapter 1, pp. 9-.11برای اطالعات بیشتر نگاه شود به:  . 5
 Kuhn (1974), pp. 43-51ام. نگاه شود به: اصطالح چرخش پارادایمی را نزدیک به برداشت و معنای کوهن به کار برده . 6
   Crowther (1997) این ادعا در متن زیر شکل یافته و اثبات شده است: . 7

                                                           


