
 «ی برابرزیباشناخت حقانیت منطق»

  بوریس گرُیس

 مترجمان: شکوفه غفاری و علی گلستانه

 

از  متن حاضر فصل نخست بوریس گرُیس استاد مطالعات روسی و اسلاوی در دانشگاه نیویورک است.

در  کوشد نشان دهد کهمی متناین  نگارنده در منتشر شد. ۸۰۰۲که در  قدرت هنربا نام  ستکتاب او

 ، هنرتقلیل داده استکالا  بیش از هر زمان دیگر به ، در دنیایی که اثر هنری رادنیای پس از جنگ سرد

، یا حتی هنری اقتصادی،های مراتب ارزشسلسله باور و نیز انکارهای ذاتانکار تعریفتواند با میچگونه 

در این پایداری بیش از هرچیز را او قدرت هنر  سیاسی دست یابد. و مقاومت ، به شکلی از پایداریسیاسی

 های ارزشینظامقلمرویی که در آن تمام اند؛ دت در قلمرو خودآیین هنر میدر توانایی آن برای استقام

شوند و تنها ارزش های تصویرپردازی پس زده میی فرمبیرونی به نفع برقراری حقانیت برابر میان همه

 .بنیادین خواهد بودهمین برابری  در آن، تصدیق

 

*** 

 

نخست باید به این پرسش پاسخ دهیم که بیرونی صحبت کنیم،  دربرابر فشار در پایداری ی توانایی هنراگر بخواهیم درباره

اگر  ی خودآیینی هنر مغفول مانده است.در بسیاری از مباحثات هنری اخیر، مقوله ؟دفاع داردبرای خود قلمرویی قابلآیا هنر 

تواند لت میدر بهترین حاهنر  باشد. ایگونه پایداریء هیچتواند منشاوجه نمیهیچهنر به پس هاست،حق با این گفتمان

بخش استفاده شود؛ یعنی در رهایی های سیاسیموجود در جنبشهای کردن تناقضزیباشناسانه دادن یاصرفاً برای طرح

آیا هنر از برای خود هیچ قدرتی دارد، کننده است: به نظر من این پرسشی تعیین ای باشد بر سیاست.ضمیمهبهترین شکل، 

بنابراین از نظر من، پرسش از ؟ ( استبخشیآزادیا  گرهای سرکوبهای بیرونی )قدرتی قدرتکنندهنیا اینکه فقط تزیی

پاسخ من به این پرسش  پردازند.داری میهنر و پایی میان خودآیینی هنر در مرکز تمامی مباحثاتی قرار دارد که به رابطه

 ن بگوییم، و هنر قدرتی خودآیین برای پایداری دارد.ی خودآیینی هنر سختوانیم دربارهما می بله، است.« آری»

نهادهای هنری، نظام هنر، دنیای هنر، یا بدین معنا نیست که  روهیچ، بهالبته اینکه هنر دارای چنان ]قلمرو[ خودآیینی است

 هایختی معین، ضابطههای زیباشنای داوریایهخودآیین پنداشت؛ زیرا عمکرد نظام هنر بر پ توانرا میبازار هنر موجود 

های قانون ها، وها، ضابطهیک از این داوریهیچ شک. بیها قرار داردو مانند این، طردشمول و های قانونگزینش معین، 

توانیم بگوییم با اطمینان می دهند.های اجتماعی و ساختارهای قدرت حاکم را بازتاب میمیثاقارزشی خودآیین نیستند؛ بلکه 

سامان دهد وجود تمامی بتواند دنیای هنر را بهیا نظام ارزشی خودآیینی که ، ماندگارزیباشناسی ناب، هنر درون چیزی به اسم



هنر هم خودآیین نیست، زیرا پردازان را بر آن داشت تا نتیجه بگیرند که بسیاری از هنرمندان و نظریه این بینش، ندارد.

اما من نشان  پندارند.هنوز هم چنین می پنداشتند؛زش زیباشناختی وری اردر دا آن خودآیینی وابسته به را خودآیینی هنر

قلمرو  ضامن خودآیینی هنر است.و داوری ارزش زیباشناختی ناب است که  ماندگاریدرون نبودخواهم داد که دقیقاً همین 

مراتب سلسلهخودآیینی هنر متضمن پس  فقدان یا حتی انکار هرگونه داوری زیباشناختی سازمان یافته است. بر گِردهنر 

ی آثار هنری زیباشناختی برابر را برای همه حقانیتچیند و رژیمی از مراتبی را برمیبلکه هر سلسلهذوق خودآیین نیست، 

، و مقاصدها، فرمی میان همه بنیادین برابری ی ازلحاظ اجتماعی مدوّنهمچون نمود بهنر را باید دنیای ه کند.وضع می

تصدیق  تواناست که می ی آثار هنریدر همهفقط با قبول چنین برابری زیباشناختی بنیادینی  های بصری دانست.رسانه

ی دگرآیین به حیطه ی نوعی تعدینتیجهطور بالقوه به ،یا شمول طرد ]قانون[ هرگونه نه قضاوت ارزشی وهرگو کرد که

ین بازشناسی ]تعدی هم کنند.اعمال می های خارج از هنررتست که نیروها و قدا یر فشاراثت و اسخودآیینی هنر 

 کند.، امکان پایداری را فراهم میهای هنریها و رسانهی فرماسم برابری همهست که به اسم خودآیینی هنر، به دگرآیینی[ ا

شدن به رسمیت شناختهمدرنیته برای به یدر دورهکه در طی کارزاری دیرپا است « هنر»شک مراد من آن معنایی از اما بی

 شده است.حاصل 

جریان  یافتنرسمیت نزاعی برایدر آن هایی هستند که هر دو عرصه حیثی بنیادین با هم در پیوندند: هنر و سیاست ابتدا از

نزاع معمول برای توزیع  برن، یافترسمیت این نزاع برایکند، چنانکه الکساندر کوژِو در تفسیرش بر هگل بیان می دارد.

در معرض خطر  اینجا آنچه گیرد.می پیشی شود،ی نیروهای بازار تعدیل میوسیله، نزاعی که در مدرنیته بهکالاهای مادی

، بلکه این نیز هست که این میل از لحاظ اجتماعی مشروع دانسته شود. ارضاءشدن میلی مشخص نیستاست، صرفاً 

بوده  نشدهرسمیت شناختبرای به های مختلفع گروهمناف ی زدوخوردعرصه سیاست گذشته و چه اکنون، در چه کهدرحالی

که  اندای جنگیدههای شخصی و تولیدات هنریفرمشدن سمیت شناختهبرای به روانگارد کلاسیک اغلب هنرمندان ا ،است

 ها، و چیزها را همچون مقاصد مشروعها، فرمی نشانههمه تا ه استوانگارد کلاسیک جنگیدا شد.مشروع قلمداد نمی ترپیش

هر دو شکل زدوخورد ]سیاسی این  رسمیت بشناساند.به ،هنر درهمچون مقاصد مشروع بازنمایی  ، و بنابراینهنرمندانه میل

تعلقات  ردم بای مهمهبه در آن  سرانجام در پی وضعیتی هستند که از بنیاد منوط به یکدیگرند، و هر دو و هنری[

 برابر اعطا شود. حقانیتیها و تولیدات هنری، ی فرمو البته همه ،شانگوناگون

در کنار هم به با حقانیتی برابر که  های تصویری ممکنی را گشوده استای وسیع از تمام فرمدامنهوانگارد کلاسیک اتاکنون 

 نوعی رسمیتبه همگیی زندگی روزمره، یکی پس از دیگری، و اشیاء سادههای آبستره، آثار هنری بدوی، فرم اند.شده صف

ی بیستم، این در طی سده شد.هنری ممتاز تاریخی اعطا می؛ رسمیتی که روزگاری فقط به شاهکارهای انددست یافته برابر

در متن گرمی، و آثار بنجل، که تصویرهای فرهنگ توده، سررفته بیشتر اظهار شد، تاجاییرفته های هنریبرابرسازی تجربه

برابری زیباشناختی میان ، این نبرد برای این سیاست حقانیت زیباشناختی برابرهمزمان،  سنت هنر والا جایگاهی برابر یافتند.

 شکلیبه مسلکی وبیانی از کلبی عنوانبه  بارها و بارهاکه هنر مدرن آن را آغاز کرد،  های تصویریها و رسانهی فرمهمه

، به راست و چپ یهر دو جبهه این نقد از شود.نقد شد و هنوز هم نقد می گرایینخبه بیانی از عنوانبه  متناقض بس



این اما در حقیقت،  .هنر مدرن را هدف قرار داد ،سیاسی درگیری و تعهدفقدان به هنر یا  راستین فقدان عشق یهابهانه

ی برای هرنوع تعهد زیباشناختی شرطی ضرورپیشدر سطح زیباشناختی، در سطح ارزش زیباشناختی،  سیاست حقانیت برابر

اما این  ایستد.سیاست و اقتصاد اقلیت می طردکردن بر ضد کهسیاست شمولی است  ،معاصر بخشرهایی سیاست البته است.

از  ،کنندمی ابرازخود را  ای کههای طردشدهاقلیت هایگرایش در هافرم جنگیدن برای شمول فقط هنگامی ممکن است که

فقط  .باشندنشده  سرکوبنفی یا  زیباشناختیممیزی  اعمال نوعی ازهیچبا  های زیباشناختی والاتر،ی ارزشبه بهانه ابتدا

توان دربرابر نابرابری واقعی میاست که  در سطح زیباشناختی تصویری هایها و رسانهی فرمفرض برابری همهتحت پیش

های فرهنگی، یستاد و نابرابریا یبیرون ]و فشار[ یلمتوان دربرابر تح؛ چنانکه فقط از این راه میمیان تصویرها ایستاد

 بازتاب داد. یا اقتصادی رااجتماعی، سیاسی، 

آشکار  یافتنرسمیت برای خاص اساسی هاینزاع تامّ منطق برابریهنگامی که ازاین اشاره کرده است، چنانکه کوژِو پیش

بدان   [نگرش] این بردارند. دست خود حدّت حقیقیاز جدیت و  تاحدیاین زدوخوردها  کند کهتأثیرهایی ایجاد میشود، 

نزاع برای  تاریخ سیاسی ، در معنایتوانست از پایان تاریخپیش از جنگ جهانی دوم کوژِو می درست که سبب بود

با  مردم داغ خود را بر پیکر هنر زد.طور مشخص بهی پایان تاریخ این گفتمان درباره پسازآن صحبت کند. یافتن،رسمیت

وقفه به پایان تاریخ هنر بی ،شودمحسوب می یهنرکار « القاعدهعلی»ها و چیزها ی فرمهمه روزهااین که این برداشت

منسوخ و و بنابراین  طقاً به پایان خود رسیده استمن نزاع برای رسمیت و برابری در هنرتحت این فرض،  .دهندارجاع می

 الظاهر امکان، علیبرابر به رسمیت شناخته شده باشند با حقانیتی تصویرها همه چنانکه اشاره شد زیرا اگر نماید.بیهوده می

 درعوض، از هنرمند سلب خواهد شد. ،شدهدادن مرزهای امور پذیرفتهگسترشکردن، ایجاد شوک، یا شکستن تابوها، تحریک

فکر  ط یک تصویری فقآینده به ارائه دلبخواهتصویرهای  شماربی هر هنرمندی از میان هنگامی که تاریخ به پایان برسد

آمد تاریخ منطقی که پی« فرجام»نه فقط همچون  ی تصویرهاهمه برای حقانیت برابر رژیمِ  ،اگر چنین باشد درواقعکند. می

 تلقی شود. نیز انکار نهایی آنهمچون  ، بلکههنر مدرن است

شاهکارهایی گرانبها و  به عنوانآثار مشخص هنری های دلتنگی برای زمانی هستیم که شاهد تکرار موجاکنون ما  بنابراین

تنها معیار بسیاری از مدافعان دنیای هنر معتقدند که امروزه پس از پایان تاریخ، از سوی دیگر،  شدند.یکتا ستایش می

هنر تواند شک هنرمند میبی همچنین موفقیت آن در بازار هنر است.یک اثر هنری خاص، ارزش مانده برای سنجش باقی

اما  وارد کند. جاری گوناگون در متن مبارزات سیاسی ی سیاسی،، همچون کنش متعهدانهیاسیخود را همچون ابزاری س

برای سازی هنر ابزاری شود که قصدشبیگانه در نسبت با هنر نگریسته میای مقولهاغلب همچون  ایتعهد سیاسی چنین

به  هنرمند زندگی سیاسی کنکاش راه از چنین حرکتی است هم ممکن و از این بدتر، منافع و مقاصد بیرونی سیاسی است.

گر های کاوشظن رسانهاین سوء ی اهداف هنری[ بیرون گذاشته شود.]از مجموعه او اثربرای  صرف سازینجالجی بهانه

 .گیردرا می کردن هنرها برای سیاسیکوشش ترینحتی گنگ جلوی تعهد سیاسی، بر با تکیه ،تجاری

شان به معنای زدودن از لحاظ ارزش زیباشناختی های تصویریها و رسانهی فرمبرابری همه کاملًا برخلاف ظاهر قضیه، اما

ای ن برابریش پافشاری بر چنیاهدف ای است کههنر خوب دقیقاً آن تجربه هرگونه تفاوت میان هنر خوب و هنر بد نیست.



 برحسب هاها و رسانهبرابری واقعی فرم یکنندهتضمین ،ی زیباشناختی فرمالضروری است؛ زیرا برابر ن پافشاریایو  است.

 هاست.نابرابری واقعی آنها و ی فرمامروزه هنر در شکاف میان برابری فرمال همه توان گفتمی .نیست شانتولید و توزیع

ی کارهای هنری حقانیت و وجود هم دارد؛ حتی اگر همه تواند وجود داشته باشدمی« هنر خوب»این همان دلیلی است که 

ی تصاویری شهادت هبرابری فرمال هم برکار هنری خوب دقیقًا آن کاری است که  زیباشناختی برابری داشته باشند.

زمینه و از نظر تاریخی جزئی است؛  مربوط بهاین اشارت همواره  اند.شان قرار گرفتهدهد که تحت شرایط نابرابری واقعیمی

بنابراین نقد  دارد. وار[]و نمونه برجستهاهمیتی  ی چنین اشارتیالگویی برای تکرارهای آینده به عنوان حالاما درعین

 امرنقدکردن با  هنر رود.اش فراتر میی تاریخی بلافصلاز زمینهای ایجابی دارد که تحت نام هنر، جنبه اجتماعی یا سیاسی

را همچون  کند، برابری زیباشناختیمیتحمیل  ها را ]به اثر[مراتب ارزشاجتماعی، فرهنگی، سیاسی، یا اقتصادی که سلسله

 کند.تصدیق می اشبر خودآیینی راستینتضمینی 

همچون حد نهایی تجسم  توانستمی در کمال خودمشتاق بود تا شاهکار خلق کند، تصویری که  «رژیم کهن» هنرمند

ی زنجیره هایی ازکه نمونههنرمندان مایل بودند  از سوی دیگر، در مدرنیته باشد.های انتزاعی، حقیقت، و زیبایی ایده

ها، و گزیدههای انتزاعی، دوشان با ساختهکاندینسکی با کمپوزیسیون همان کاری کهتصویرها را ارائه دهند ـ از  پایانیبی

ر تأثیری که این تصویرها بر تولید هنری پس از خود نهادند، نه د وارهُل با نمادهای تصویری فرهنگ توده انجام داد.

 نهایت تصویررف از بیهایی صِنمونه عنوانبه  ایفای نقششان برای قابلیت فراوانشان، بلکه در فرد بودنمنحصربه

نی از پایای بیهایی از تودهکنند، بلکه همچون سرنخها فقط خودشان را ارائه نمیآن .نهفته است ممکن گوناگونِ

است  نادیدهپایان تصویرهای انبوه بیدقیقاً این ارجاع به  دارند. شانبا نمایندگان منزلتی برابر کنند کهعمل می تصویرهایی

 بخشد.می افسون و فحواهای خاص ، به این نمونههای کرانمند بازنمایی سیاسی و هنریموقعیت درچارچوبکه 

لحاظ زیباشناختی تصویرهایی به« افقی»کرانگی بیحقیقتی قدسی، بلکه « عمودی»کرانگی هنرمندان امروز نه بیبنابراین 

در هر  شکلی استراتژیکبه و مورد مداقه قرار گیرد بایدکرانگی این بیهر ارجاعی به  شکبی دهند.برابر را مرجع قرار می

المللی ی بینبرخی از تصویرهایی که هنرمندان به صحنه کار گرفته شود. ای که کاربردش اثرگذار است بهموقعیت بازنمودی

که  ایزیبایی هنجاریکنترل برابر  در این تصویرها دارد. آنان یا فرهنگیخاستگاه مشخص قومی افزایند، حکایت از هنر می

 یهنرمندان ،همزمان اند.ها فراریی اصالتهایی که از همهکنند، رسانهایستادگی می شودهای گروهی اعمال میاز راه رسانه

های محیط فولکلوریکی و محلهای از جنبه برای گریزهمچون ابزاری  ی راهای گروهی رسانهتصویرهای ساخته دیگر

ر تضاد با یکدیگر ددر بدو امر  های هنریهر دوی این استراتژی زنند.پیوند می اصلی خود ی فرهنگیبه زمینه شاناطراف

که دیگری درحالیدهند، هویت فرهنگیِ ملی را به دست میگذارد که بر تصویرهایی صحه می یک رویکرد :نمایندمی

متضاد ظاهر به فقط اما این دو استراتژی داند.ارحج می را رسانه، و مرتبط با المللی، جهانیبین ی چیزهایهمهبرعکس، 

بر  مر بیرونیادر مورد نخست،  فرهنگی خاصی بیرون گذاشته شده است. یزمینههر دو به چیزی ارجاع دارند که از هستند: 

اما در هر دو مثال،  گیرد.های گروهی را هدف می؛ دومی تصویرهای رسانهشودعیض قائل میبت محلیتصویرهای  ضد

این برابری زیباشناختی اشاره دارند. « اوتوپیایی»ی کرانگی، منطقهای هستند که به بیهای سادهمثالتصویرهای موردبحث 



کند، و عمل می« و سلب از موضع نفی»جوری گمراه کند که نتیجه بگیریم که هنر معاصر همیشه تواند ما را ها میمثال

ی همهگونه نیست: اما قطعاً این بودن است.صرفاً برای انتقادی انتقادیاتخاذکردن موضعی آن در هر موقعیتی  واکنشاینکه 

قلمرویی بخش، و اوتوپیایی رهاییآمیز، تصدیق، کاملًا ایجابیانداز یگانه، سرانجام به چشم وقعیت انتقادیم هایمثال

 مند هستند.حقوق زیباشناختی برابر بهرهکران از تصویرهایی ارجاع دارد که از نعمت بی

از هر  گروهی معاصرهای رسانه این نوع نقدگری به نام زیباشناسی برابر، امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

و مؤثرتر از نظام هنری  تراند ـ بس گستردهاشین تولید تصویر پدیدار شدهقدرتمندترین مترین و در مقام عظیم جهت

های در سطحی از تولید که هنرمند با مهارت ترور، و انواع فجایع،، با تصویرهای مربوط به جنگوقفه بیما  معاصرمان.

 انتقال یافتهساخت تصویرپردازی رسانه قلمروسیاست به و در این اثناء،  شویم.تغذیه می اش قادر به رقابت با آن نیست،فنی

 سیاستمداران اکنون به همان نسبت کند.انظار عمومی تولید میای هزاران تصویر در این روزها هر سیاستمدار برجسته است.

ی جلوه»اغلب در این ماتم است که چنین موقعیتی  شوند.شان قضاوت میرفتاراشناسی زیبشکلی فزاینده بر اساس به هم

را  حال به ما این مجالدرعینی سیاست کردن فزایندهاما این زیباشناسانه است.را پوشانده « مسائل»و « محتوا» ،«هارسانه

 کند.ازی میدر زمین هنر ب هارسانه مولودِ سیاستِ یعنی، ی هنر تحلیل و نقد کنیم.عملکرد سیاسی را در حیطهدهد که می

در  هااگر به تصویرهای رسانه نماید.فراوان میکم شمار، دستبی تقریباً اگر نه ایکثرت تصویرهای رسانه نخست ظردر ن

رسد که هایی از سیاست و جنگ بیافزاییم چنین به نظر میتصویر و سرگرمی،سینمای تجاری،  صنعت تبلیغات، یزمینه

 .های تصویرزا نداردبر این ماشینهیچ شانسی برای هماوردی و تفوق ی امروزین ـ هنرمند ـ این بازپسین صنعتگر مدرنیته

طور مؤثر در بتوانند به تصویرها برای اینکه مسلماً  کثرت تصویرهای رایج در رسانه بسیار محدود است. یتاما در واقع

 ،پرتکرارکمابیش  روشیرسانه بهشدن در با عرضه نیاز دارند تا ،برداری قرار گیرندهای گروهی اشاعه یابند و مورد بهرهرسانه

بسا محدودتر های گروهی، در رسانهکثرت تصویرهای رایج  بازشناسی باشند.آسانی قابلبه ی مخاطبان موردنظربرای دامنه

حفظ  کند.شود یا از تصویرهایی که هنر معاصر تولید میها نگهداری میی تصویرهایی که برای مثال در موزهاست از گستره

ی بصری نامهتوان واژهکه در آن می هستند جاهاییها زیرا این ضروری است؛ هنری بنیادهایطورکلی و به هاموزه

و انداز هنری چشمتوانیم در آن میهای پیشین مقایسه کرد، جاهایی که هنری دورانمیراث های گروهی معاصر را با رسانه

 شوند.ما را به مدخل برابری زیباشناختی رهنمون میکه  بازیابیم هایی راطرح

های دنیای هنر و چه از سوی شوند، چه از سوی خودیبدگمانی و تردید نگریسته میشکلی فزاینده با ها بهامروزه موزه

سادگی حذف واسازی یا بهرا زیر پا نهاد، آن را  های نهادی موزهمرزبندیباید شنویم که این را مکررًا از هرطرفی می مردم.

کاملاً عادی شده  ایچنین درخواست و مطالبه وجود کند.بد که در زندگی واقعی عرضکرد تا هنر معاصر این آزادی را بیا

گیری پیبرچیدن موزه ی ندااین  ظاهراً آید.های اصلی هنر معاصر به شمار میکه حالا همچون یکی از ویژگیاست، تاجایی

بستر،  ند.زننده اپذیرد. اما ظواهر گولیآغوش باز می هنر معاصر آن را با جامعهرو متقدم است و ازاینهای اوانگارد استراتژی

از سر گذرانده است، حتی اگر در  بنیادین را یاز زمان اوانگارد تا امروز تغییر ندای برچیدن نظام موزهمقصود، و عملکرد این 

ی بیستم ی نخست سدهی نوزدهم و نیمههای رایج در سدهذائقه هاموزه نظر نخست سبک بیان این ندا آشنا به نظر برسد.



اعتراضی بر ضد معیارهای تولید هنر نیز هر اعتراضی بر ضد موزه در چنان اوضاع و احوالی،  کرده و شکل دادند.را تعریف 

شان هنجاریشک نقش ها بیی ما موزهاما در زمانه توسعه یابد.ی هنر نو، هنر مرزشکن توانست شالوده و متقابلاً هم ـ بود

های یلمو فهای ویدئویی، بازیهای ام.تی.وی.، تبلیغات، نمایش از راهاز هنر  فرهنگ عمومیتصور  حالا اند.را از دست داده

ضرورتًا  ترک و برچیدن موزه در مقام نهاد، ندایی رسانه، ی زادهدر بافت معاصر ذائقه شود.پرفروش هولیوودی ترسیم می

، زنندحرف می« زندگی واقعی»وقتی مردم امروز از  دهد.ی اوانگارد داشت مییکسر معنایی متفاوت از طنینی که در دوره

ه دیگر بخشی از جدالی نیست که باعتراض جاری بر ضد موزه و این یعنی  های جهانی است.بازار رسانهمعمولاً منظورشان 

های ذائقهاش تثبیت و سنگربندی هدفبه راه افتاده است، بلکه برعکس، ی هنجاری نام برابری زیباشناختی بر ضد ذائقه

 مسلط است.

، متخصصان در آن که کنندرا بازی می ایبرگزیدهی هادر رسانه نقش جامعمول هنوز طبق بنیادهای هنریهرحال به

نشینند که چه چیزی را مجازیم هنر در معنای ی این به داوری میابتدایی درباره مطلعان اندکیو های دنیای هنر، خودی

ی پایهبر  کند کهوانمود می چنین ن فرایند گزینشای .«خوب»هنر  ،خاص طوربه را عمومی به شمار آوریم و چه چیزی

سرآخر خارج از موضوع  نیز و ،فهمغیرقابل برای عموم مخاطبان ناشناخته، هایی قرار گرفته است کهها و ضابطهسنجه

ی هنر یا غیرهنر بودن چیزی تصمیم اصولًا کسی نیاز دارد که دربارهمایل است بداند چرا  آدم روازاین است. شاندغدغه

فقط برای  چیزی را ،ی کیوریتورها و منتقدانو بدون صلاحدید بزرگمنشانه هااعتنا به میانجیبی توانیمچرا ما نمی بگیرد.

 زند؟چرا هنر از اینکه مثل دیگر تولیدات در بازار آزاد موجه باشد سر بازمی ؟هنر بشناسیم یا تصدیق کنیم به عنوانخودمان 

و حتی کمی ریاکارانه،  لحاظ تاریخی منسوخ، خارج از دسترس،به های سنتی موزهمطالبه، های گروهیاز منظر رسانه

های اغوای عصر رسانه پیروی از مشتاق نشان داده که بارها و بارها که خودش هنر معاصرو  رسد.به نظر می غیرعادی

بخش بزرگی  اشتیاق شکبی ترک کرده است. ، داوطلبانه موزه راهاهای رسانهکانال اش ازمنتشرشدن یپاست، در  گروهی

« زندگی واقعی»به عبارت دیگر، درگیرشدن با ـ  و سیاست ،ترعمومی وسیع روابط ،هادرگیرشدن با رسانهاز هنرمندان برای 

هرچه بیشتر را  دهد که مخاطبانیبه هنرمند امکان میاین نوع از گشودگی،  فهم است.کاملاً غیرقابل ـ ورای مرزهای موزه

 هنرمندان پیشتر از دولت یا حامیان راهی تر و تمیز برای کسب پول است ـ چیزی کهو اغوا کند؛ ضمن آنکه هدایت 

زندگی  هارسانه مقداری بیوابسته در مقام مجبور کند تا از آنکه هنرمند را بیش این روش کردند.خصوصی گدایی می

رهایی از بند موزه  ندایپس  .دهدمی و جایگاه مردمیارتباط اجتماعی، حسی تازه از قدرت،  او به، محقری را سپری کند

معیارهای زیباشناختی اش با کردناز طریق همراهسازی هنر بندی و تجاریبستهبرای  شودشمرده می فراخوانی عملاً

 های گروهی امروز.تولیدشده به دست رسانه

اما  شود.زمان حاضر ستایش می برابر در رادیکال گشودگی یمنزلهاغلب به «شدهایموزه»ی کشیدن از گذشتهدست

ه معاصر و حاضر است نوعی نابینایی به آنچبرعکس، ی نظام هنر، گشودگی در برابر دنیای فراخ خارج از فضاهای بسته

در نتیجه و برای تماشاگر قیاس گذشته با حال ی تاریخی است که فاقد آن حافظه ویژهبه ربازار جهانی هنکند. ایجاد می

 ایبازار رسانهی طیف فراورده .سازدممکن می ی حاضر معاصر استنسبت به زمانه چه چیزی حقیقاًکه  را تشخیص این



آنچه در گذشته در آنچه امروز در دسترس است و میان  نه قیاسی راهرگو شود و راهتازه جایگزین می اجناسیوقفه با بی

خودش  اما چیزی که ُمد ]و رایج[ است شوند.میدر چارچوب مُد مطرح امر نو و امر حاضر در نتیجه،  بندد.می دسترس بوده

غالباً مُد برای زندگی ما توان پذیرفت که راحتی میهای گروهی بهکه در عصر رسانهدرحالی معنایی بدیهی و بلامنازع ندارد.

اقعاً چه کسی و شویم.اگر ناگهان از ما بپرسند که الان دقیقاً چه چیزی مد است بسیار سردرگم می کند،تعیین تکلیف می

اگر به نظر برسد چیزی در برلین مد شده است،  برای نمونه، ای دقیقاً چه چیزی مد است؟تواند بگوید که در هر لحظهمی

مد است، از مد افتاده  آنجلسمثلاً توکیو یا ُلس آنچه اکنون درهاست دربرابر مدت این گرایششود اشاره کرد که الفور میفی

انجلس یا توکیو راه های لسبعدها به خیابانهمان مد برلین تواند بگوید که چه کسی می حالو درعین شود.محسوب می

یا بنا بر ادعا ، هستیم که اربابان رسانه اطلاعاتیکور  شفقتدر معرض  کند، ما عملاًتعیین می را تقاضا مد وقتی یابد؟نمی

کند؛ زیرا  را تأیید اطلاعاتیچنان  تواندنمی خاصی یکنندهمصرفهیچ  حالدرعین .دهنداشاعه می ،المللیکارشناسان مد بین

جایی که بازار ، روازاین بتواند آن را درک کند. تنهاییبه تر از آن است که کسییعوسبازار جهانی  ندندامی مهطورکه ههمان

 نیز بلکه ،شودرحمانه بر سرش آوارش میکه بی قرار دارد یینو چیزهای همزمان تحت تأثیر فرد ، نه تنهامطرح استرسانه 

با این اتهام در هنر چیز جدیدی وجود ندارد، آشنا که  یگلایهاین . است همان چیزهای قبلی ظهور مجددهمواره شاهد 

بیننده اشد بی رجوع رسانه یگانه نقطهتا وقتی که  است. ای مشترکریشه دارای کوشد نو جلوه کندمخالف که هنر دائماً می

تمایزگذاری مؤثر میان کهنه و نو، میان تواند ابزارهای ای که می، زمینهدهدرا از دست می ی قیاسیزمینه هرگونه سادگیبه

 امر یکسان و امر متفاوت را در اختیار او بگذارد.

ها گذارد؛ زیرا موزهمیال را در اختیار بیننده میان گذشته و حمجال تمایزگذاری میان کهنه و نو، در واقع، فقط موزه است که 

در طی زمان از شوند که هستند که در آن تصویرها و اشیائی نگهداری و نمایش داده می ایی تاریخیهای حافظهگنجینه

 مندتاریخیِ نظام قیاس ی برایتواند در مقام جایمی از این جهت، فقط موزه است که اند.مد افتاده و کهنه و منسوخ شده

برقضا دست آنچه را که واقعاً متفاوت، نو، و معاصر است ببینیم. با چشمان خودمانسازد عمل کند، محلی که ما را قادر می

 شود.وقفه بر سر ما آوار میها بیر رسانهشود که دای مربوط میهمین امر به مطالبات تفاوت فرهنگی یا هویت فرهنگی

هیچ جایی که  دوباره به اساسی برای مقایسه نیازمندیم. ،شکلی انتقادی به چالش بکشیمن ادعاهایی را بهبرای آنکه چنی

هر کارنمای هنری مهمی در  در واقع، اساس و کاذب هستند.بی ی مطالبات تفاوت و هویتهمهای ممکن نیست، مقایسه

خود را در تاریخ  ایکار را نکند؛ زیرا هر کارنمای موزهآشکارا این کند، حتی اگر ای را ایجاد میموزه چنان مقایسه

 .اندشده هنر ثبت درچارچوب نظامکند که می کارنماهایی حک

د؛ اما چنان وشاز طرفی نقد هم تواند گیرند میای که کیوریتورها و منتقدانی خاص پی میهای مقایسهاستراتژیشک بی

ی هنر ثبت ای که در حافظههای کیوریتوریاستراتژیها را با توان این استراتژیمیممکن است که  به این دلیلفقط  نقدی

نتقادی از ادعاهای ا پرسشحفظ  تواند امکانبرچیدن موزه میی ترک یا حتی دقیقاً ایده، تره بیان روشنب اند سنجید.شده

توضیح  دتواناین امر همچنین می .، از بین ببردایممواجههای امروز با آن وقفه در رسانهابداع و تفاوت را، ادعاهایی که بی

های عمومی آنچه در رسانهمراتب با دهند بهتوری معاصر بروز میهای کیوریمعیار گزینشی که پروژهدهد که چرا 



مدارانه آمیز و نخبهتفرعن هاییسلیقهاندرکاران هنر این نیست که کیوریتورها یا دست بحثاینجا  .داردتفاوت  حکمفرماست

کند که موزه ابزاری فراهم میالناس متمایز است؛ بلکه بحث این است که دروپیکر عوامیی بوضوح از سلیقهبهکه  دارند

شود ها نمایش داده میاز آنچه در رسانه متفاوت اینتیجه به با آن حال را با گذشته قیاس کرد، قیاسی که هربار توانمی

پس این  مکن است ضرورتاً موقعیت چنان قیاسی را نداشته باشد.م ها تکیه کند،اگر فقط بر رسانه ای منفردبیننده رسد.می

ی حاضر معاصر در نسبت با زمانهچیزی چه واقعاً ی اینکهدرباره را تشخیص موزهسرانجام  هارسانهاست که  عجیب شدتبه

 .قادر به چنین تشخیصی نیستند انخودش، به این دلیل ساده که کنداتخاذ می است

اند تا از آوری کنند؛ بلکه همچنین ساخته شدهاند که گذشته را جمعههای امروز صرفاً برای این طراحی نشدبنابراین موزه

، نیستتفاوت صرفاً  تازگی دارداینجا  آنچه ی حاضر را تولید کنند ]و شکل دهند[.ی میان کهنه و نو، زمانهخلال مقایسه

های رسانه .معین تاریخی لحاظبهی ادر زمینه ی تصویرهابرابری بنیادین زیباشناختی میان همهاست بر تأکیدی دوباره بلکه 

در  کنند.تکرار می آمیز، حقیقی، و اصیل راتحریکشکن، بنیانتفاوت، م هنر با کردن تماشاگرادعای مواجهوقفه گروهی بی

گرفته  خالی کندی چنین ادعاهایی را تواند زیر پای همهای را که میی برابری زیباشناختیوعده جلوی ، نظام هنرمقابل

آموزیم که در آوریم و میخواه گذشته را به یاد میهای برابریموزه نخستین و بهترین جایی است که در آن پروژه است.

 ی معاصر پایداری کنیم. ـبرابر دیکتاتورمنشی سلیقه
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