
Tajrishcircle.org 

 

 *آل نقد هنریایده

 جولیان استالابراس
 ی علی گلستانهترجمه 

 
 تر وی نزدیک نقد هنری با بازاری است که هر روز بزرگشاید تصور شود که علتش رابطهکند. خرابش می« هنر» پسوند، اما و آبرومند معتبر اًکامل اصطلاحی است «نقد»
ویلیام امپسون را در  فوران سفت و سختِ مزخرفات» عبارتگردد )ها برمیاز این پیشاعتباری نقد هنری به ؛ اما بیکندمیمحدود  آفرینیو نقد را به جنجال شودتر میقیحو

« نقد ادبی»یا « نقد فیلم»هایی مثل اش کرد ـ حوزهها صورت گرفته مقایسهرسد که بتوان با تجربیاتی که در دیگر حوزهبه نظر می تر از آنبدناماین اصطلاح  .(1نظر بگیرید
 .که یقیناً ارتباط مشابهی با بازار دارند

های ها، و قضاوتموضوع، بیانیه« بودنِغیریقینی»یا  ابهام اساسی پیوند داشته باشد: دانندبزرگترین قابلیت این حوزه می احتمالًا برخی منتقدان اید این بدنامی با چیزی کهش
ی ورزانهبازسازیِ تأمل» غیریقینیاز نظر ویتنی دِیویس این مقولات  های هنری بر مخاطبان.تجربیِ از شکل اثرگذاری ابژهبودن هرگونه شناخت نقد هنری، و ناممکن

ه مرتبطی را مایکل نیومن دیدگا .دهدرا نوید میشک افسون چنین کاری با خودِ کنش آفرینش پیوند دارد و کار آزاد و غیربیگانه و بی طلبندمیرا « ی مانظری و نقادانه
 .یِ خودش تأکید کندپایگبی بر است، و اینکه بخشی از هدف چنین قضاوتی آن است که هپایبدوناصولاً  نهد. او خواستار نوعی قضاوت زیباشناختیِپیش می

که در  ؛ نگارشیشودتلقی می« هنر» ،نهاد حکم نا برب رسانی به آنچهرانه در خدمتجانبدابرای نگارش  تلقی شده است مجوزی نقد هنری اغلب گیِ آشکارپایبی همه،بااین
ح شود تا سطهای هنری یافت میها و مجلههایی که اغلب در نوشتارهای روزنامهبلاهتشود )از ی سطوح به کار گرفته میگویی در همههای پیچیدهترین شکلشنیعآن 

از طریق همیاریِ با هنرمندان  فاگ: بوریس گرویس و ایریت رادر بهترین حالت، این جانبداری مشهود نیست .(میآکاد نهادِ به اقتدار نظریِ شّبثت و روشنفکرانه بالاترِ ارعاب
 دهد.نشان می نقدهاییاز نیروی چنین  را درکشان کنندبیان میهم دیویس و هم نیومن اظهاراتی که  دانند.رونده میپیش ینقدکار خود را  های متفاوتروششایسته، به

 از قرار یافرهیخته ، روشی که با آنمنجر شودرسانی به اصول نئولیبرالیسم خدمت به تواندمی« منش نقادانه»پذیریِ گویند که در آن انعطافاز روش خاصی سخن می آنان

 .سازیو جنجال تر تبلیغهای نازلشکل به کارِ آید تایبه کار بازار م بیشتر علاقه به نقدبی

                                                

معناییِ محض که گویی با فشار از شلنگ بیرون از بیسفت و سخت  است ورانیکننده است؛ فعکس اغلب بسیار مرعوب کاتالوگ یک کارنمای»معتقد بود که  (۶۰۹۱تا  ۶۰۹۱) . ویلیام امپسون 1
 (م.) «.ی نخست(کند، در پردهخن باز مید )تنها جایی که لاکی زبان به ساندازمی در انتظار گودوتنها گفتار لاکیِ  آدم را یاد میان گفتارهای انسانی،و از  زندمی
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شاید به نظر برسد که دلیل در نظر اول  دهد.نشان میهم نقد هنری را  از ی شناختشدههپاید خصلت بینگردبه اصول اولیه برمی همیشه ظاهراً که اتحثاین مبادور باطلِ 
سازی است، و تولیدات نهاِد جنجال تبلیغ و انشانگیزه ها و مجلات هنری کهروزنامه ژورنالیسم: انددر هم قفل شدهاست که  تناسب با یکدیگربیدو گفتمان این امر 

توان گفت ؛ یا میکند( نوعی پرهیز از قضاوت هست)چنانکه دیویس اشاره می دو هر د: دره در ظاهر بنماید با هم وحدت داشته باشنآکادمی. اما شاید این دو بیش از آنچ
اش نیست که خوانندگان مصمم باشند جدی جوری خودش کهقضاوتی ـ  ستا مشهور هایشخصیت انواع گوناگونی از یدرباره خوردها به چشم میقضاوتی که در آن

مدرِن ، یا تصدیق پستی بوکلوتوزانهبدبینی کینیا  ،تعارضِ ملایم هیکی و کالینگز باشدبخش است، خواه لذت برایشان سیاقاما خودِ این  ؛ش عمل کننداساس و بر بگیرند
ارانه وفاد بخشدشود و به خود واقعیت میناپذیری که از راه دیدن اثری به همان پیچیدگی با خود مواجه میمانِ ناظر پیچیده و توضیحآر به همچنین هر دو گفتمان دانتو.

به ریشخندشان  تیدرسبه اش از دُلوزدر بحثباور )که گرویس های حیاتو نظریه روانکاوی های گوناگون به نقد هنری بر اساسکششاند گونهمانند. همینپایبند می
 گیرد(.می

، انحصار هنر یزیر سایه از جهتی توان به آن پایبند بود،چنان ابهامی که می زیراند. کتهدید می سرعتبه دو ابر تاریکشدن نزدیک آفتابیِ این ایدئالیسم راآسمانِ ی پهنه
که را ایجاد کرده بود؛ اما همچنان این شرایط بودن هنرروزگاری کمیابی و انحصاری رد.دا قرار های مقدساسارتش در بند مالکیت خواص، و نمایش و حفاظتش در عمارت

متیو بارنی نتوانستند  2کرماستری بسیاری از طرفداران مجموعه تر بروز کرد.ها آشکارتر و خودسرانهبستر این محدودیت های بازتولید گرایش یافتند،هنرمندان به رسانه
دیده  نشدههای کنترلو در موقعیت به طور مکرر و ،تصاحببا شدت بیشتری هنر  هرقدر هارد چرخید.بهها هاردهای فیلمبخرند؛ اما کپی بازاررا در  هادیِ کل فیلمویدی

 سد.ربمعنا به نظر بی ممکن است ردحک بخودانش جزئی و عملی آن مخاطبان م وقتی با داردحق میامتیازاتی که امروز منتقدان را مشود، 
شدت خصلت به .تر شده استهر روز جزئی گیری از فنون اسکنبا بهره تا امروز ۶۰۰۹ی دهه انسان است که از مغزی ی دانش دربارهگسترش شتابزدهتاریک دیگر  ابرِ

ی روش ای که دربارهبر طبق دانش تجربی ند.کپنداشتیم را تضعیف میی ذهن میهای آنچه در نقد هنری دربارهن به بنیانقیی ،مغز کارکردهای یعمده بخشِبخش
 نقشآگاهی بزرگتری بر ؛ و دومی، ِی واکنشقاعدگگی و بیپاییقین ایدئالیستی به بی انحلال: اولی، نتیجه خواهد داشتدو این امر ایم، آموختهها به آثار هنری واکنش انسان

 ـ کند.محدود میکم دستاثر را  پذیرش یا نفی راه هایشان، کهنری بر  کار ی اثرگذاریدر نحوهمخاطبان کار هنری 
 
 

 .The State of Art Criticism, Edited by James Elkins and Michael Newman, Routledge, 2007کتاب  * برگرفته از

                                                
2. Cremaster, by Matthew Barney. 


