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 ی انقلابموزه در مقام گهواره

 بوریس گرویس 

 ی علی گلستانهترجمه 

 

این ادعا را نه فقط از دانشمندان و سیاستمداران، که از هنرمندان، نویسندگان، و زنند. کنند اغلب از قصدشان در تغییر جهان حرف میی عمومی فعالیت میامروزه کسانی که در عرصه

توان جهان طور کامل درک کند. ما مایلیم باور کنیم که نمیبرای تغییردادن یک ابژه، فرد باید بتواند آن را ببیند و به چنین تغییر کاملی چگونه ممکن است؟ شنویم. امافیلسوفان نیز می

جزئی از جهان بودن امکان تغییر را منتفی  البتهاتخاذ کنیم.  بیرونی یا فراتر از جهان توانیم منظریهان، و بنابراین نمیفهمید ـ ما فقط جزئیاتی هستیم همواره درون ج در کلیتش را

حال یم؛ اما درعینشواین فرایند تغییر  شریک   اد تغییرهای اندک در جزئیات جهانتوانیم با ایجمی همچنینکنیم. موازات آن تغییر میکند ما هم بهدر واقع، جهان که تغییر میکند. نمی

و از  نمایاند.ثمر، و فاقد هدفی غایی میخود را تصادفی، بی فرایند کلی  تغییرْها را پیشگویی یا حتی تحلیل کنیم. توانیم پیامدهای این تغییرات مشخص را ببینیم و نه قادریم آنمینه 

درستی تبیین کرد؛ زیرا ما فقط دهی، یا حتی بهتوان این فرایند را مهار، جهترو ظاهراً نمیشود. ازاینآنجا که فرایند تغییر همیشگی است، هر کنشی در راه تغییر با تغییر بعدی خنثی می

 توانیم تأثیراتش را دریابیم، نه اینکه دلایلش را تحلیل کنیم.می

یا شعور فرد را غیرمادی و  جانی ایدئالیستی، موازات فلسفهدینی، بهی ماتریالیستی است. سنت فلسفه آوردن کلیت جهان( پیامد منطقی  چنگمنظر )بهفراـبودن ظاهراً اعتقاد به ناممکن

در نماید. ناممکن میمنظر فراـیابد. اما اگر انسان فقط چیزی مادی در میان دیگر چیزهای مادی باشد، از منظری بیرونی و استعلایی درمی جهان را تی  کل دانست کهمطلقاً روحانی می

اصر ما تعلق تمامی به جهان معهای فرهنگی است. فقط یک نهاد است که بهایم که در آن اغلب حرف از تفاوتبهتر بگوییم در تمدن معاصری غرق شده واقع ما در جهان معاصر یا

 .ندارد، یعنی موزه

شده در اینجا و اکنون( به جهان معاصر ها از گذشته )مشاهدهاین ابژه های تاریخی و نمایششان در جهان معاصر است.مرادم حفاظت از ابژه ، بلکهزنمحرف نمی تخصصیهای از موزه

در ی ساکنانشان اند، اما به دلیل استفادههای شهری( که متعلق به گذشتههای دیگری هم در کار است )مثلاً ساختمانشک ابژهبیهیچ کاربرد امروزینی ندارند.  کهدرحالی یابند،تعلق می

پس،  اند، شاهدان زمانی بیرون از جهان ما.ها شاهدان گذشتهشوند: آنها قرار دارند برای هیچ هدف مشخصی به کار گرفته نمیهایی که درون موزهی ابژهول شوند.جهان امروز تلفیق می
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و اگر کسی دنبال تعریفی از هنر بگردد، باید گفت:  نامد.می 1ستانیشل فوکو آن را فضای دگر یاند، در فضایی که مهایی هستند که جایی بیرون از جهان ما را اشغال کردهابژهـها فراآن

هرچند کار هنری را کار هنری از آغازش به نحوی سامان یافته است که بتواند فرهنگ را ابقاء کند.  ها که تولیدشان برچیده شده است.هایی بازمانده از فرهنگهنر عبارت است از ابژه

بنابراین هنر، در  شده مثل نان و مستعمل مثل ماشین(.ت ـ به بیان دیگر برای نابودشدن )خوردهعادی نیست. کالای عادی برای مصرف ساخته شده اس دانند، اما کالاییمعمولاً کالا می

راستی، خصلت اساسی هنر این است: و به شود.شدن برکنار نگه داشته میاز اضمحلال ناشی از گذر زمان و مصرفگیرد ـ معنای دقیق کلمه، ضدکالا است. هنر تحت محافظت قرار می

ای ماند ـ بیگانههای دیگر در موقعیتی بیرونی باقی میبرد. همزمان هنر نسبت به این فرهنگمی یگر  بعدیهای دی فرهنگکند و با خود به دامن همهفرهنگ خاستگاهش را ابقاء می

 کند.اش را با خود حمل میگذشته آگاهی ازها که در میان آن

شوند. اینجا ی این است که کارهای هنری گذشته چگونه گزینش و در نهادهای هنری نمایش داده میی هنر وجود دارد. اولی بحث دربارهبرای پرداختن به موقعیت بیگانه هاساساً دو را

شود که بر مسائلی متمرکز می حالااینبشک مهم و کارآمد است. شود. این شکل از نقد نهادی بیها معطوف میتمرکز از خود آثار هنری برداشته و به روش فرهنگ معاصر در تفسیر آن

یعنی پرسش از اینکه چرا هنر گذشته اینقدر تر است: راه دوم بسیار جالب گیرد.نادیده می هنر گذشته را هم ناهمگونخصلت  ،ی جهان معاصرند؛ اما در مقابلکنندههای تعیینویژگی

 پیشرفتایم که تاریخ را تاریخ  ما یاد گرفته اتخاذ کنیم و به نقد کلیت جهان معاصرمان دست ببریم. ی رامنظرفراـدهد تا که به ما اجازه میدقیقاً همین پرسش است ناهمگون است. 

ی ی گذشته را نداریم؟ پاسخ به این پرسش تمامیت جامعهگیرد: چرا ما دیگر توان آفریدن هنر به همان شیوهها در برابر ما قرار میحال، هنر گذشته با تاریخی از فقدانبااین بیانگاریم.

 ها، و آرزوهایش را.ها، خیالرستر از آن، امیدها، تاش را، بلکه بسیار مهمکند ـ نه فقط شرایط اقتصادی و سیاسیمعاصر را درگیر می

که دانند که همواره به روی آینده گشوده است، درحالیمی پیشرفتیی ی ما را ثمرهشود. جامعهبدبینانه و حتی مرتجعانه تلقی میی ما، پرسش از این توانایی در هنرآفرینی اغلب در زمانه

 حالابسوزانیمش.  خیلی راحتتر آن است که آن را دور بیاندازیم، یا منطقیکنیم؟ طور است، چرا بر هنر گذشته تأمل میاگر اینشوند. اما می تلقیمصرف هایی از گذشته چیزهایی بیابژه

( تأکید دارد که ۸۵تا  ۱۵۸۱« )هژدهم برومر لوئی بُناپارت»شک نادرست است. کارل مارکس در ارتجاعی است بی« همواره»های گذشته های فرهنگاین عقیده که بازگشت به فرم

این هنر برآمده از گذشته بارها تر، کشف هنر و مکتوبات یونان و روم باستان رنسانس را ایجاد کرد. های یونانی و رومی الهام گرفته بود. و در واقع، حتی پیشانقلاب فرانسه از دمکراسی

و  روحبه وحدت  ی. فرد در تکاپوی بازگشتبه کار گرفته شد ی زیست ضدزیباشناختی  بورژواییای شیوهو بعدتر بر وسطاییبرای روحانیت قرون افکنبنیانو بارها همچون جایگزینی 

بازگشت  2:اینجا انقلاب عملاً به معنای بازگشت است رسید که در جهان مدرن مسیحی و پسامسیحی از دست رفته است.هماهنگی  اجتماعی که به نظر می نوعی جسم بود، بازگشت به

                                                           
1. heterotopic space 

 کند.تأکید می returnو  revolutionی در دو واژه re. گرویس بر اشتراک پیشوند 2
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هایی است: از های هنری  مدرن تاریخ چنین بازگشتای در گذشته که پس از آن چیزها در مسیری نادرست قرار گرفتند، و پذیرش شروعی نو. سراسر تاریخ انقلاببه نقطه

 ی بیستم.سده 3گرایی  نویو جنبش هنرها و صنایع تا بدویی نوزدهم های سدهپیشارافائلی

درست است، ولی چرا فرد  کاملاً واقعی و معاصر را تشخیص دهد. این  تمایلاتین نوشت که در این موقعیت کارکردهای گذشته فقط نقابی است که فرد باید پشت آن مارکس همچن البته

توانند درون خود این جامعه کنند، میی ما بروز میه درون جامعهآنجاکوهای اقتصادی و سیاسی واقعی، تاو آرز تمایلاتی زند؟ امروز، همهپرده و بدون هیچ نقابی جار نمیش را بیتمایلات

ی آرزوی انقلابی  تغییر کل جامعه، باید به این فهم رسید که فرهنگ معاصر ما شوند. برای توسعهی زیست ما تولید و تبیین میخوبی ارضاء شوند. تمایلات و آرزوهای ما با شیوهبه

شکل نقاب شدن، بلکه با دیدن سیمای معاصر فرهنگ بههای گذشته پنهانپشت نقاب  فرهنگ ها. نه بادر میان دیگر فرم ـ فرم اجتماعی مشخصی ای شده استپیشاپیش مرده و موزه

آموزد که فرهنگی که زیستش یخ به ما میهای فرهنگی و اجتماعی  گذشته تأمل کرد. تارین کار، باید بر فرمابرای  شود.ها است که چنین فهمی ایجاد میی آن با دیگر نقابو مقایسه

اش توانیم مرگ فرهنگمان را هم انتظار بکشیم. اگر فرهنگمان را فقط از منظر خاستگاه گذشتهطورکه منتظر مرگ خودمان هستیم، میهمان کنیم میرا است، درست مثل خودمان.می

، ما قادریم امروز مرگ فرهنگ نگری  آخرالزمانی پیش یبگذارید بگویم که در نتیجه گیرد. اماانقلاب را از ما می این توان  توانیم آن را نوعی فرم ببینیم.مانیم و نمیدر آن غرق میببینیم 

که از آینده به گذشته )به  4«ی نوفرشته»والتر بنیامین با استفاده از  صورت نگاه از آینده به حال و گذشته تنظیم کنیم.تا منظر خود را نه بر اساس نگاه از گذشته و حال به آینده، بلکه به

را نه حرکتی خلاق بلکه ویرانی  هم گذشته و هم حال دانست. فرد، با برگرداندن نگاه از  پیشرفتبه دست داد و  توصیف مشهوری از این تغییر منظر کند،تاریخ پشت سرش( نگاه می

نمایانند هایی میشود، خود را پانورامایی از گزینههای گذشته، که فرهنگ خود فرد هم شاملش میدهد. فرهنگمی ی تاریخی، هویت فرهنگی خود را از دستی موعود به گذشتهآینده

 تواند از میانشان دست به انتخاب بزند.که سوژه می

این  اند.فناورانه متروک و جایگزین شده پیشرفت طیند؛ زیرا ایستکه از کارکرد  ابزاری بازمیآنقدر هستند،  «کارکردزدوده»درون این پانوراما  های تاریخی  ی صورتبندیهمه

. باید مراقب باشیم که با کنندهای گذشته را بیان میپنداشتهای ذهنی یا موقعیت بیش از آنکه شرایط عینی سیاسی یا اقتصادی گذشته را احضار کنند، هکارکردزدود هایصورتبندی

کند. های تخیل ما را وضع میهدانیم که واقعیت محدودتواند هرچه را که خواست تخیل کند؛ می، دچار این خطای معمول فکری نشویم که فرد میپانورامای پندار یمنزلهبهدیدن تاریخ 

                                                           

3 .neo-primitivismهای میراث های عامیانه، و دیگر جنبهبیستم که در آن تأثیراتی از فوویسم و کوبیسم با عناصری از هنر دهقانی، باسمهی گرایی  نو )نئوپریمیتیویسم( گرایشی در نقاشی روسی اوایل سده. بدوی
 (.۱۸۵۳ص ،۱۳۳۸تهران: فرهنگ معاصر،  ،ج[۳] المعارف هنردائره هنری روسیه آمیخته شده بود )نک: رویین پاکباز،

4 .Angelus Novus ، تهران: گام ۳ی مراد فرهادپور و امید مهرگان، چ، ترجمهعروسک و کوتوله. نک: والتر بنیامین، بدان پرداخت «ی مفهوم تاریختزهایی درباره»ی نهم که بنیامین در پاره تابلویی از پل کلهنام ،
 .۱۸۱، ص۱۳۵۳نو، 
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ی مارکس، تخیل فرهنگی  یونان نا بر گفتهب حالعیندردهد که چیزهای متفاوتی را تخیل کنیم. اجازه را هم میاین ها به ما کند که تفاوت فرهنگهرگونه بررسی تاریخ ثابت می هرچند

کوششی است برای بازگرداندن  نه شرایط واقعی فرهنگ قول و از نو اجراء شود. دوباره: این بازگشت نقل تواند از راه کنش بازگشت انقلابیْمی برعکستواند تکرار شود، باستان هرگز نمی

های کند، به امیدها و آرزوهای فرهنگمییونان باستان، بلکه تخیل فرهنگی  آن ـ اعتقادش به امکان  ایجاد هماهنگی میان فرد و جامعه، میان نوع بشر و طبیعت. فرد به عقب نگاه 

گذارد تا همچنان به آن آرزوهای گذشته وفادار بماند. او بارها و بارها با این فقدان ظرفیت مواجه های فرهنگ خودش )یا فقدانشان( میها و ظرفیتها را در مقابل واقعیتآنگذشته، و 

ی بازگشت به زمانی را ایجاد رزوای انقلابی و آتکانهی معاصر( ی گذشته با جامعهکردن )مقابلهاین مقایسه آورانه است.رفت فنرفت فرهنگی که روی دیگر پیششده است ـ با پس

کردن جریان پیشرفت از رو بنیامین انقلاب را کوششی برای متوقفازاین ماً واقعیت اجتماعی.ولز، گرچه نه های فرهنگیآرمانبودند ـ چنانکه کند که چنان آرزوها و امیدهایی ممکن می

 نست.داهای فرهنگی گذشته میی صورتبندیکشاندن دوبارهصحنهراه به

یادآور پایان  شدتکنیم که بهای زندگی میبرنامه، و بنابراین حقیقتاً ارتجاعی. امروزه ما در جامعهدچار گذشته شده است، اما ناخواسته، بی از نوی ما ی ما چطور؟ زمانهی زمانهو درباره

امپریالیسم؛ بالاترین لنین در کتابش با نام تر پیش ها و نهادهای مالی.ی تام  اقلیتی از بنگاهسلطهو سالاری در مسیرش به سوی جرگه دارانهای سرمایهـ جامعه استی نوزدهم سده

به بیان  رشد فاشیستی است.های روبهی ما متشکل از آرزوهای مبهم سوسیالیستی و حرکتبه بیان سیاسی، جامعه توصیف کرده است. دقتبه ای راچنین جامعه داریی سرمایهمرحله

ادعای  و« روانشناسی ملی»ی نوعی گفتمان ی نوزدهم زیر سایهسدهی دوم طورکه بسیاری از جوامع نیمهی سیاست هویت قرار دارد، درست هماناین جامعه زیر سایهفرهنگی، 

انتقادی و انقلابی  کردنرودر روبه خورده، شکستغالب هویت ملیگفتمان  امروز های ملی به نفع یک روانشناسی جهانشمول انسانی قرار داشتند.نفی این روانشناسی بودنناممکن

ی های مشخصی را در جامعهکند تا موقعیت صرفاً گروهاز گذشته استفاده می ، این گفتماندر مقابل جوید.فرهنگ  گذشته راه می شکلی ارتجاعی بهبه، ی معاصربا جامعه گذشتهی جامعه

های گذشته از این، در حوزههای فئودالی. شود، درست مثل دورهبارشناسی که از آن برای تعیین موقعیت فرد در جامعه استفاده میشود نوعی تمیذشته و بنابراین گمعاصر بهبود بخشد. 

ی مجادلات مربوط به اصل و نسب و سایبورگ که از همه ییانسانگراـرفت از سیاست هویت متعهد است: گفتمان پسایابیم که به برونمعاصر فقط یک گرایش روشنفکری می گفتمانی 

 ینجا دیگر مجال تحلیل. اهای موروثی استتر از هویتمهم آوریهای محصول فنها، هویتشوند ـ و برای سایبورگمی ها جایگزین  انسانسایبورگگذرد. در این گفتمان فرامی

کوشید تا فرهنگ را نحوی مشابه میی بیستم بهسدهارزد که آن را با اوانگارد تاریخی مقایسه کنیم که در آغاز حال میاما بااینبین به تکنولوژی نیست، خوشاین گفتمان  یموشکافانه

 از زیر فشار روانشناسی ملی خارج کند.

هرروی، پیش از آن، بهتدارک دید.  ی بیستمدر ابتدای سده نگارد تاریخیظهور اواساز را برای ای سرنوشتای است، زیرا نیچه بود که ضربهوضوح نئونیچهبه انسانگراییـگفتمان پسا

ویژه پس از انقلاب ها جنگ و انقلاب )بهی این نوشت که بشریت پس از سدهدرباره دانیممی اساساً واکنشی بود به پایان تاریخی که هگل اعلام کرده بود، کسی کهای نیچهگفتمان 
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به  اربابی که ـ ی اربابی مطلق و درونی به نام مرگ پیدا شددرست در همین زمان سر و کله .کرده است ش رهااویو دنی یی اربابان و قواعد سنتی  دینهمهفرانسه( خود را از یوغ 

هر کسی در جامعه ظاهراً آزاد بود،  قررات قربانی کرد.چارچوب مشخصی از قواعد و م درشناختی و فرهنگی نوع بشر را ی نیازهای زیستبرد که از قرار معلوم همهقانونی راه می حکومت

هگل تفوق سودمندی را عمده  ایم.بدل شده پیشرفتبه بردگان  همه اش سودبخشی است،مان که سنجهبا ارزش اجتماعی ما جهانی قرار داشت.ی شرایط بردگی زیر سلطه کهدرحالی

صرفاً فرد سودمند وجود دارد، کسی که دیگر مردم را یاری  دهد.سودمندی بیش از هر زمان دیگری به تسلط روزافزونش ادامه میامروز، معیار ی بورژوایی دانست. ی جامعهوجه ممیزه

 شناسد.بجمله هنر( توقع سودمندی دارد او را به رسمیت چیز )م نای که از همهکند و به کار مرتبط با جامعه مشغول باشد و جامعه

ها زد: انسانترین اصل روشنگری که کانت آن را صورتبندی کرده بود صدمه میهای منفی بسیاری برانگیخت؛ چراکه به مهمواکنشی سودمندی ی نوزدهم، سلطهی دوم سدهدر نیمه

مانند نوشتارهای باکونین و نیز کلاً در سنت آنارشیستی، مجادلاتی بر به توان ایشان را برای اهداف بیرونی به کار گرفت. در نوشتارهای مارکس و انگلس،النفسه هدف هستند و نمیفی

ای یافت، گفتمانی که توان در گفتمان نیچهی سودمندی( را میآمد سلطهبردگی جهانی )پیشورش بر ضد  ترین بیان افکنبنیان ویژه در ارتباط با هنر. امابینیم ـ بهضد سودمندی می

 .پیروز شود« ابَرانسان»به نام ، و باید «زیاده انسانی»شده است، « انسانی» اعلام کرد بشریت مدرن

ببرَد و بنابراین پیرو شرایط او شبیه به سوپرمن امریکایی نیست که به خاطر دیگران بجنگد و  گذارد و نه میان پیروزی و شکست.ای نه میان زندگی و مرگ فرقی میابرانسان  نیچه

کند. ابرانسان، با نفی چیرگی سودمندی یا نمود استفاده میتاً بیکند ـ آن را ناموثق و نهایچون ارباب غایی  خود انکار میابرانسان مرگ را هم، برعکسسودمندی و بردگی جهانی باشد. 

ای که فرد در آن زیست کشیدن از جامعهو دست یی از فرد ـ پیشاپیش مردنکارکردزداای یعنی برانسان نیچهشدن به اپس بدل است. خودمختار، فقط آزاد نیست، «بردگی جهانی»

 به آن التزام دارد.کند و می

اند که اطلاعات و در این دانستهطور سنتی، سودمندی هنر را ای را در کارکردزدایی از خود اتخاذ کردند. بهاین آسان است که هنرمندان کلاسیک اوانگارد دقیقاً این راهبرد نیچهدرک حالا 

ویچ داشت، اش همکاری نزدیکی با مال  ا نفی کردند. رومن یاکوبسن که در جوانیی سنتی هنر رپیام مشخصی، خواه دینی خواه سیاسی، را منتقل کند. اما هنرمندان اوانگارد این وظیفه

 بخش آن است.کردن کارکرد آگهیعملاً خاموش روشنی صورتبندی کرد: کارکرد پوئتیک متن یا تصویراین امر را به

به عزم شوید تا دست از بردگی  ماشین اطلاعاتی دست میپس، هنرمند  شوید.است دست میی اجتماعی که در آن مشغول در این راستا، هنرمند از هویت فرهنگی خود و در کل از زمینه

 .عنوان ابزار پنهان شده استشان بهپشت  استعمالکند که کردن کارکرد اطلاعاتی )یا کارکردزدایی از هنر( چیزبودن  چیزهایی را برملا میدست یابد. خاموشخودمختاری  اش برایهنری

یافت. اما « رسانه همانا پیام است»ی مشهورش یعنی لوهان با ایدهویژه مارشال مکای از نویسندگان شامل کلمنت گرینبرگ، مارتین هیدگر، و بهایده را در دامنهتوان این می

شود آنچه اثبات می اینکابزار. ـفر، نوعی فرااما ابزاری ص ماند،رکردزدوده ابزار باقی میکا ابزار مرز است.، زیرا رسانه بیپدیدار کند خودی خودبهرسانه را تواند کارکردزدایی از ابزار نمی
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ای دارد دست شدهکاربرد ازپیش تعییندر آن هرچیز ه کی نظامی گبرداز هنرمند  خواهد به کار گیرد. پسابزار را هرجور که میـتواند فراذهنیت هنرمند است که حالا می خودمختاری  

 کند.مرگ تمدن مدرن را تسریع می ابزار،ـاثر هنری در مقام نوعی فرا شوید.می

دست محتوا و پیام سنتی  از با کاربست فرمی فروکاسته، ،ی هنری  اوانگارددانند. اما از لحاظ تاریخی، تجربههای مختلف میای از سبکامروزه عمدتاً اوانگارد را نوعی سبک یا آمیزه

ی آموزشی هایش را نه سبک بلکه مادهجای خود را به اصل فروکاهش داد. برای مثال، واسیلی کاندینسکی نقاشی (است ی چیرگی فرهنگ مدرن)که نقطهاصل تولید  .شست

داد ترجیح میکاندینسکی برعکس، نی یا ذهنی( باشند. هایش ابزار انتقال اطلاعات )عیخواست نقاشیاند؛ اما او نمیاکسپر سیونیست معرفی کرده یاشتباه هنرمنداو را معمولاً به دانست.می

سازد، ابزاری برای پذیر میکردن کارکرد اطلاعاتی، هنر را تبد لنوع بشر را به حساسیتی نوین هدایت کند. اینجا خاموشکه با قراردادن تماشاگران در حالتی ویژه بر ایشان تأثیر بگذارد و 

دانست. حدوداً در همان دوره، دوشان خودمختاری  هنر و قدرتش بر جهان بصری میخود را بیانی از  مربع سیاهنامید و می« ماتیسمسوپره»هنرش را  مال ویچی روان تماشاگر. استحاله

 عنوان کارهای هنری.کرد: بههایی پیشاپیش متعلق به گذشته عرضه میعنوان ابژهبهاشیاء جهان مدرن را 

و بلکه حداقلی از شرایط وجود انسانی را درک کند که به نابرابری و  هاخواست حداقلی از فرمبعدی اخلاقی و سیاسی هم داشت. فرد می کهعدی فرمی صرفاً بُ  نه پس، عمل فروکاهش

بازگشت به و حتی بیشتر،  بود، از این جهت، منش اوانگارد بازگشت به منش صدر مسیحیت یا جوامع بودایی دهد.راه نمیواقعی است  هایترخواستن از نیازمحصول زیادهاستثماری که 

ی پروژهباز کرد تا  ۱۳۵۱ی پس، کارکردزدایی از کار هنری راه را برای نسل دوم اوانگاردهای دهه ی انقلاب فرانسه جای داشت.ای که در هستهزندگی آزاد و پارسایانه ل روسویی  آایده

ای آزاد از افراد جامعه توانستی معاصر بود. این میجامعه ی مدرن و همی هم جامعهای که برساختهکرد، بردگیفرهنگ جایگزینی را پیش ببرند که شرایط بردگی جهانی را متوقف می

نگاه کرده است ـ به منش  گارد بیش از هر انقلاب و احیای فرهنگی دیگری به گذشتهکه اوانتوان گفت و پارسا و ورای هرگونه خاستگاه ملی یا هویت فرهنگی باشد. می خودمختار

اش با مارکسیسم خویشاوندی داشتند که خود فراخوان مشابهی بود برای های اجتماعی و سیاسیپروژه گرایی  نو آغاز شد.که اوانگارد با بدوی تصادفی نبود «.انسان طبیعی»روسویی 

هرروی، بیشتر هنرمندان اوانگارد به وطنی  رادیکال )پرولترها میهنی ندارند(، و فروکاهش مصرف به نیازهای اساسی  انسان.دوی  پیش از مالکیت خصوصی، جهانی ببازگشت به جامعه

طورکه در آثارشان آنان در پی موقعیتی در سطح صفر بودند، درست همان تر بودند تا مارکسیسم.سالارانه را نفی کردند و از این لحاظ به آنارشیسم نزدیکهای اجبار دیوانی فرمهمه

کل فراموش شده بودند. حالا دیگر شرایط بردگی جهانی از نو بروز کرد؛ اما ظاهراً حالا ایشان به ۱۱و  ۱۳۹۱های این آرزوهای اوانگارد در دهه خواستند.محتوایی در سطح صفر می

 .شودپذیرفته و گرامی داشته می

ماند. کنیم، بازگشت به عصر اوانگارد ناممکن است. وقتی کارکرد اطلاعاتی را خاموش کنیم چیزی باقی نمیرسد که امروز، در عصر اطلاعات و ارتباطاتی که زندگی میبه نظر می

بیند روی این شبکه، جایی ای مییابد و فرد را صرفاً گرهاز خلالش جریان میانگارد که اطلاعات ی عظیمی میمعاصر خود را شبکه بشرانجامد. نوع شدن خود میشدن محتوا به پاکپاک
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اگر اطلاعات را گستر انتقال اطلاعات هستیم. نقش ما در این آپاراتوس این است که محتوا تولید کنیم ـ که پول و کالاها هم مثل اطلاعات در گردش هستند. ما بردگان آپاراتوس  جهان

اطلاعاتی است که این  کنیم، آپاراتوس اگرچه ماییم که محتوا تولید می .غیرارادی های ویژه از هر نوع ما را نظارت و تحلیل کنند، و وقتی سرویسارادی گذاریمفعالانه روی چرخه ب

کنند. ما توان و چیزهایی از این دست آن را مدیریت می های بزرگ، ساختار دیوانی  دولت،پیشوایانه سازمان یافته است: شرکتاطلاعاتی  دهد. این آپاراتوس  اطلاعات را فرم می

 نقص است.جهانی بی بردگی   یم. به راستی که این نظام  وو کارآمد ش شویم توانیم شریک این جریانایم: فقط میی را از دست دادهخودمختار

طورند. اینجا با همان اشتباه مان اینهای همراههمچون شبکه فریب است. ما چیزهایی نیستیم که به آپاراتوس اطلاعاتی متصل شویم؛ فقط کامپیوترها و تلفن بشرر نوع یهمه، تصوبااین

رفتن یا جای مثل قبل راه، بهاما مردم برعکسند، کردقطارها و هواپیماها سریع حرکت  .بخشیدآوری مدرن به حرکتشان سرعت بیشتری ایم که معتقدند فنتاریخی مردمی مواجه

جریان  نشیندانسانی که تنها در مقابل کامپیوتر می از آوری اطلاعات معاصر گفت. اطلاعات بیرونی فندرباره توانهمین را می ماندند.حرکت هایشان بیصندلی در ها،سوارشدن بر اسب

افزار اطلاعاتی، سوی مادی اند. پس سختکنند که بخشی از آنهویت شوند، باور میاند با نمایش همکنند. تماشاگران که مایلیابند و خود را همچون نمایشی تماشایی عرضه میمی

های پایان انرژیی جریان بیکند داد سخن دادن دربارهاید پولش را بپردازد، شروع میی که سر هر ماه ببرقزدن از مقدار محدود جای حرفماند. فرد بههای اطلاعات، نادیده میشبکه

 جاودان.

به واکنش  .اندیناند که اطلاعات دروغهمواره مظنون به این ی اطلاعاتارتباط. حالا همهکند: نمایشی از اطلاعات دروغ و عدمبرای درک نمایش اطلاعات باید دید که عملاً چگونه کار می

( را به ذهن متبادر ۱۳۵۸) مانیفست سوررئالیستای از )نخستین( این نمایش قطعه تماشایرسد. به نظر می بیهودههر محتوایی که کسی بتواند روی اینترنت قرار دهد تا حد زیادی 

 زند:ش را مثال میانو مراجع روانپزشکوگوهایی تخیلی میان که در آن آندره برُتن گفتکند می

 چند سالتان است؟پرسش: 

 پاسخ: شما.

 پرسش: نامتان چیست؟

 وپنج خانه.پاسخ: چهل

ویژه نزد بهترین و ند، بهاواجههایی مها هم با چنین بدفهمیکند. به قول او، کتابهایی را پنهان مینویسد که ارتباط اجتماعی عادی میان مردم چنین بدفهمیبرُتن در ادامه می

شدن بر اساس سن و نامش سر ، چراکه گوینده از قضاوتدارندترین تفکر را بیان میهای بالا آزادترین و قویدهد که پاسخبرتن قطعه را با این اشاره پایان می ترین خوانندگانشان.روشن
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گوید، هنرمند نام طورکه برتن میدری از آن است. همانارتباط و پردهمی هنرمند برملاکردن این عدوظیفهداند. ارتباط را حقیقت پنهان هر ارتباطی میزند. به بیان دیگر، برُتن عدمباز می

 شود.ترین تفکر بدل میدهد و به آزادترین و قویو سنش را از دست می

هایش نهفته است که باید تر در پاسخاندیشیم: چی شده؟ طرف دیوانه است؟ یا حسی عمیقبرابر پرسشمان دریافت کنیم می چنین پاسخی در شک برُتن حق داشت. وقتیبی

یابند، ما به آنچه دیگری واقعاً روانی جریان میچرخد. وقتی ارتباطات و اطلاعات بهی پنهان  پشت  آن میتوجه ما از اطلاعات آشکار به اندیشهشان کنیم؟ به بیان دیگر: توجه ما رمزگشایی

وگو و اطلاعات کارکردزدایی انگاریم. فقط وقتی دیگری از گفتکند هم نمیتر کسی که خود را در پس گفتار پنهان مییقای نداریم. مطمئناً دیگری را حتی فکر یا دقاندیشد علاقهمی

 انگاریم.می خودمختارکند او را فکر و شخصی 

های تلویزیونی. فقط وقتی مردم مرتکب جنایت شوند به شناخت سریالخواهد ادبیات روایی باشد، یا سینما، یا شود ـ میهای جنایی تعریف میاز سر اتفاق نیست که فرهنگ ما با داستان

ها نویسد که این رمانهای داستایفسکی میروشنی تشخیص داده بود. میخاییل باختین در تحلیل پوئتیک رمانتر بهشویم. این چیزی است که داستایفسکی پیشروان ایشان علاقمند می

وحدت زبان دهد که باختین نشان می کنند )در این مورد، زبان روسی(،ها از زبانی واحد استفاده میکه این گفتماندرحالی رسند.ژیک به هم میهای ایدئولوجایی متفاوت از گفتمان

 توهمی بیش نیست.

رای و بماند. یرد، امری که در پس گفتار عمومی پنهان میگکنیم که در زبانی واحد شریک هستیم، اما در عمل هرکس کلمات را طبق ایدئولوژی خودش به کار میاشتباه فکر میما به

ارتباطی منجر مانند و به عدمهمواره تفسیرها گوناگون باقی میماند. در هدفش، یعنی رسیدن به وفاق اجتماعی  کامل، ناکام می ی کلاسیکفلسفهباختین همین دلیل آن است که 

طور کامل شفافیت یابد و یگانگی ایجاد کند. تلاش برای دستیابی به شفافیت از راه نقد تواند بهتفکر پشت ارتباطات هرگز نمی دهد.می آمیز بروزشوند که خود را در اَعمال  خشونتمی

های ه تلاش برای غلبه بر کشمکشطورکلی هنرمند، نی خود ایدئولوژیک است. باختین معتقد بود که نقش نویسنده و بهز موفق نخواهد بود، چراکه چنان نقدی به نوبهگایدئولوژی هر

 شود.ارتباط یا نوعی کار هنری مبدل میـارتباط به نوعی از فراهای ایدئولوژیک بر خواننده است. اینجا عدمایدئولوژیک بلکه برعکس، آشکارکردن این کشمکش

تفکر نوعی جنایت فکر نیست. ت به معنای حال، محاسبهد. بااینکننعنوان هوش مصنوعی یاد میها بهشود ـ معمولاً از آنگر میهای محاسبهی ما، توجه معناداری بذل ماشیندر زمانه

زنند، بلکه فکر پذیریم که ایشان صرفاً حرف نمیگویند میکه مردم دروغ می بریمبو می فقط وقتی دارد.گویی، تدبیر، و ترفند را مفروض میامکان دروغتر از آن تفکر است، و مهم

 ی فضایی: یک اودیسه۵۱۱۱از این جهت،  نویسان را(.کند )جز دستور پنهان برنامهچیز را مخفی نمیاما فرایند محاسبه که کار کامپیوترها است فرایندی شفاف است که هیچ کنند.می

زند، و کند به فکرکردن، از روی تمایل به حفظ خود به جنایاتی دست میمیخواهد از وجود جسمانی خود دفاع کند، شروع سوپرکامپیوتری به نام هال وقتی می نقص است:کوبریک بی

کنند و در مقابل مرگ مقاومت نمی های همراه متعارفشود. اما کامپیوترها و تلفند و بمیرد. اینجا پیوند میان تفکر، جنایت، و ترس از مرگ روشن میکنن شترسد مبادا خاموشمی
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ها همواره ی محاسبهباشد که برای همهنیازمند کارکردزدایی از خود هستند. کامپیوتر حقیقتاً جالب باید کامپیوتری  رشدنخودمختابرای  هاآن شوند.نمی ی خودخودمختاربنابراین مدعی 

شدن از تواند در برابر کنارگذاشتهابزاری باشد که میـادر است فراای واحد )مثلاً صفر( تولید کند، یا برای فرایند محاسباتی  واحد همواره نتایجی متفاوت تولید کند. چنین کامپیوتری قنتیجه

بیشتر در تکرار عملی  و کارآیی  تابد؛ برعکس، خواهان سرعتی را برنمیخودمختارهرحال فرهنگ معاصر کارکردزدایی و فرایند مقاومت کند، زیرا پیشاپیش کارکردزدوده شده است. به

شوند که همان های دیگری جایگزین میهمواره دور انداخته و با دستگاهافزار محاسباتی و اطلاعاتی سخت هایسازههای همراه، و دیگر ی شخصی، تلفندرنتیجه، کامپیوترها واحد است.

کردن یعنی ویران رسد کهکنیم. به نظر میتجربه می آوری موجود رانهمواره ویرانی  فآوری  جدید، به نام فنبه عبارت دیگر، ما  دهند.محاسبات را با سرعت و بازدهی بیشتری انجام می

 ست.ه هم انسانگراییـها نشان داد ـ چیزی که موضوع گفتمان پسای انسانتوان همین منطق را دربارهجلوگیری از کارکردزدایی و بنابراین جلوگیری از هنر. می

انسانگرایی را با آغوش باز پذیرفت. ـ( گفتمان پسا۵۱۱۵) ی پساانسانی  ماآیندهای  این گفتمان کاملاً روشن است. فرانسیس فوکویاما در کتابش با نام تر گفتیم، خاستگاه نیچهچنانکه پیش

اما این جز قرائتی سطحی  های غربی پس از پایان جنگ سرد تلقی شده است،پیروزی دمکراسی اشتباه ستایشی از( عموماً به۱۳۳۵) پایان تاریخ و واپسین انسانکتاب  قبلی او با نام 

در آن  پایان تاریخ را اعلام کرده بود. ۱۳۳۱ یدهه تر دراش، الکساندر کوژ و، کسی که پیشگرایی به سبک استاد فرهیختهگرایی و نیچهنیست. ایدئولوژی فوکویاما ترکیبی است از هگل

ها انسان اند.گذاری کردهپایان تاریخ و درنتیجه پایان سیاست را علامت های غربیکوژو که بدواً باور داشت تاریخ با سوسیالیسم به پایان رسیده است، بعدتر نتیجه گرفت دمکراسیزمان، 

ای بیزار بود و ی وجود انسانی است. کوژو از چنین جامعهخود  فرد تنها هدف باقیماندهشناختی از خود و پرورش بدن حفاظت زیست ایثار ندارند. تمایلی به مخاطره و اند وبه آرامش رسیده

نویسد، بلندپروازی و آرزوی تصدیق و انسانی می 5«تیموس»ی دربارهتوان در کتاب فوکویاما دید، جایی که نامید. همین حساسیت را میمی« حیوانات انسانی»اعضای آن را 

ـ  انسانیت استـبست پسارفت از این بنراه او برای برون شوند.ها سرکوب میفوکویاما بر آن است که پس از پایان تاریخ، این بلندپروازی الناس.ی عوامشدن و بهترشدن از تودهستایش

 .خودمختاریسوی و نه فراروی از آن به استسازی بردگی جهانی رادیکال اً ضرورتای این برنامه نتیجه درهرحال، فن ی. دست ابزارهایهای انسانی بهی بدناستحاله

های انسانی ها و مهارتواضح است که هدف از این همزیستی ارتقاء توانایی کند.می نسانی را مطیع حرکت  پیشرفتبدن ا ،همزیستی میان انسان و ماشین به البته تلاش برای رسیدن

رود که با ابزارهای فنی بتوان بدان دست یافت. این آشکارا به نابرابری ختم خواهد شد، نه دیدند. امروز امید میرا در گزینش می بشری نژادی، بالقوگی  ارتقاء نوع در عصر نظریه است.

های دیگر فاقدش هستند. به عبارت دیگر، اینجا شاهد هایی اکتسابی که بدنهای انسانی حک خواهد شد ـ تواناییمستقیماً در بدنای که رآمد، بلکه برعکس نابرابریصرفاً نابرابری د

همچنان تخیل جمعی فرهنگ معاصر ما را تسخیر کرده است.  ی فئودالیمراتب فئودالی از راه ابزارهای فنی معاصر. باید اشاره کرد که گذشتهتلاشی هستیم برای بازگشت به سلسله

                                                           

5 .Tymos  یاthymos.اصطلاحی یونانی که به روحمندی موجودی زنده اشاره دارد ، 
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ای فئودالی هستند که در آن پول و نهادها میانجی قدرت نبودند، اما به جایش قدرت مستقیماً در ستایشگر گذشته، وتختبازی تاجتا  هری پاترتا  جنگ ستارگانی ما، از فرهنگ عامیانه

دانیم که فئودالی التزام دارد. اما عملاً نخواهد توانست از پیشرفت بگریزد. میـشد. فرهنگ سایبورگی به چنین شکلی از شرایط رمانتیک نئومی های فردی  قهرمانان بیانو از خلال بدن

 اصله پس از تولید دور انداخته خواهند شد.ها تقریباً بلافی سایبورگشود فردا بلااستفاده خواهد شد، یعنی همهکند که هرآنچه امروز تولید میآورانه جوری عمل میپیشرفت فن

 های عجیب و غریب و بلکه هیولایی.ای از ابژهانسانیت چیزی نخواهد بود جز حجرهـپسا

هیچ ربطی  ی سریعتوانایی محاسبهکه در محاسبه سرعت کافی یافتند، هوشمند خواهند شد. اما ها همینگویند ماشینی هوش مصنوعی  کذایی گفت. برخی میتوان دربارههمین را می

هایی از ترس از مرگ هستند. ماشین هیچ ترسی عقل و هوش شکل این بدان معنا هم هست که اند که از مخاطرات نالازم اجتناب کنند،به هوش ندارد. مردم در صورتی عاقل و باهوش

خورد را ها آنچه که به درد ما میتر از این، ماشینوقتی که خاموش شود و جایش را به ماشینی دیگر بدهد. مهم کند تاتواند عاقل باشد. صرفاً محاسبه میاز مرگ ندارد و بنابراین نمی

 ماند.ربط باشد. شرایط بردگی جهانی باقی میاش بیکنند، ولو اینکه سرآخر همهمحاسبه می

توان کل دارد که از آن میمنظری را مفروض میـفراشود. چنین تغییری غییری سرتاسری ممکن میاینجا هدف طرح دستورالعمل تغییر نیست، بلکه تبیین شرایطی است که در آن ت

ت باور اما ضمناً دشوار اس دهد، چنین موضعی را در اختیار ما بگذارد. مانجان یا عقلی که ورا و فرای جهان قرار با ،توانیم باور داشته باشیم که خداوندنمی هی معاصر را دید. امروزجامعه

مان ما را موقعیت اجتماعی نامساعدی نیافته بمانند و هویت فرهنگیای آرزوهای ما تحققپذیر سازد ـ حتی اگر پارهاین که آرزو یا هویت فرهنگی بتواند چنین موضعی را برای ما امکان

 ها شکل داده است.کنیم هدایت کنند، زیرا همین جامعه به آنای که در آن زندگی میمعهتوانند ما را به ورای جاها و آرزوهای ما نمیها، هویتی اینقرار دهد. گذشته از همه

ها است. شان، یافت شود. این منظر بیرون از آنها، درون آگاهی یا فراآگاهیتواند درون انسانمنظر نمیفراـمنظر باشند. فراـنشاء ه باشیم که در مها انتظار داشتبیهوده است از انسان

م، تر بیان کردیمنظر است. همچنانکه پیشفراـی هنر درست همان سنت دید. سنت فلسفهشدن فرد را در پیوند با سنت انقلابی میانقلابیتروتسکی در ادبیات و انقلاب حق داشت که 

طور مصنوعی ایجاد تواند بهمنظر همچنین میفراـنهد؛ چراکه در طی حرکت تاریخی کارکردزدوده شده است. هنر اوانگارد نشان داده است که منظر را پیش میفراـ نوعی هنر گذشته

گر میان سنت گفت که امر هنری، همچون امر فلسفی، نه آفریننده بلکه میانجیتوان ، مییافته و فرهنگ او پیشاپیش مرده تصور شود. پسپیشاپیش پایانی خود فرد شود ـ اگر زمانه

اما با افزودن  کنند.ی خودشان خدمت میآنان با یافتن راهی برای تداوم سنت هنری در شرایط معاصر، به زمانه اند.هنری و جهان معاصر است. به بیان دیگر، هنرمندان عاملان  دوگانه

مانند. موقعیت عامل دوگانه شود باقی میبرند و هم وقتی این فرهنگ نابود میی حال را جلو میای که هم فرهنگ زمانهکنند، کارهای هنریسنت نیز خدمت میکارهای هنری به این 

این محیط با پذیرش محدودیت تاریخی و  شود: سرخوردگی از سنت، با هدف سازگارکردنش با محیط فرهنگی  خود فرد؛ و سرخوردگی ازبه راهبرد سرخوردگی دوگانه منجر می

 نابودشدنش.
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ی در یکی از رسالاتش درباره مال ویچ های هنری و فلسفی.آورانه و سیاسی  مدرن و معاصر، و از سوی دیگر پروژههای فنشود شکاف مشخصی است میان  از سویی پروژهآنچه روشن می

تا آن را  زنندصدا میاش را بازیابد. و اگر ماشینی خراب شود، مهندسی را کنند تا او سلامتیتفاوت میان هنرمندان و پزشکان یا مهندسان نوشت. اگر کسی بیمار شود، پزشک خبر می

این بدان معنا نیست که التیام و مرمت بیهوده است یا نباید  ندارند: هنرمند به تصویر بیماری و ازکارافتادگی علاقمند است.ای به بهبود و التیام دوباره به کار بیاندازد. اما هنرمندان علاقه

تواند کار کند. به ت نمیدهد، و ماشینی که خراب شده اسی کارکردن نمیبدان پرداخت. این فقط بدان معنا است که هنر هدفی متفاوت از مهندسی  اجتماعی دارد. بیماری به فرد اجازه

گوید، اینجا تفکر در طورکه برُتن میحال، از نظرگاه هنر، هر دو شرایط بیانگر نفی مطلق این بردگی هستند. بنابراین همانبیان دیگر، از نظرگاه بردگی جهانی هر دو نقص دارند. بااین

 گیرد. ـترین حالتش قرار میآزادترین و قوی


