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  های مفهوم مدرنیته های هنری و کاستی رژیم
  ژاک رانسیر

  بابک سلیمی زاده: ترجمه 
  
  

 ی ژاک رانـسیر مـی      نوشـته » توزیع امر محسوس  : استتیکسیاستِ  «ی بخشی از کتاب      این مقاله ترجمه    :توضیح
ـ ین مترجم  توسط هماستتیکنسیر در باب سیاست و ی از ژاک را بزودی در قالب مجموعه مقاالت    باشد، که     تبه همّ

 تفکیکی میـان    خوانید ای که می   سیر فیلسوف معاصر فرانسوی، در مقاله     ژاک ران . نشر روزبهان منتشر خواهد شد    
بنـدی اصـلی آن توسـط افالطـون          تکـه صـور   اول، رژیم اخالقی تصاویر،     . کند سه رژیم از هنرها را مشخص می      

افالطـون تـوزیعی    . شـود  رژیمی در دوران مدرن یافت نمـی      ال این بدان معنا نیست که چنین        حشکل گرفت، و با این    
و . خلقیات جامعه را ارائـه داد منش و سخت و شدید از تصاویر ـ که نباید با هنر اشتباه گرفته شوند ـ در رابطه با   

آیند  یاینکه به چه کاری م(شان  غایت یا پایانو ) الگو(شان  خاستگاهدادن تصاویر مطابق با   این توزیع را با ترتیب    
 اسـت کـه در قالـب نقـد ارسـطو بـر              بازنمودی یـا بوطیقـایی    رژیم بعدی رژیم    . انجام داد ) گذارند و چه تاثیری می   

. یِ رژیم اخالقی تصاویر رها کـرد      اعممعیارهای اخالقی، مذهبی، و اجت     این رژیم، هنرها را از       .شکل گرفت افالطون  
 بـازنمودی کار در رژیم    . های تولید تفکیک کرد    ها وشیوه   تکنیک و هنرهای زیبا را، تا جائیکه تقلید هستند، از سایر         

از قبیـل   : کنـد  که فرمهـای ایـن هنـر را تعریـف مـی           هنر، به جای بازتولیدِ صرفِ واقعیت، تابع اصول خاصی است           
کـه  » سوسحـ توزیع امر م  «مراتب    هنرها، در عوض، سلسله     استتیکیِ رژیم. ی اصلی  مراتب ژانرها و سوژه    سلسله

هـای    میان سوژه»برابری«این رژیم در صدد برقراری . دارد  هنر بود را از میان برمیبازنمودیی رژیم    خصیصه
رانـسیر در قالـب   .  برآمـد ماندرگاری معنای چیزها در خودشـان  ، استقالل سبک در رابطه با محتوا، و درون      اصلی

 آوانگاردیسم را   ها و اختالفات    و نسبت  های مفهوم مدرنیته را خاطرنشان کرده      توزیع این سه رژیم هنری، کاستی     
   .دهد  هنرها مورد بررسی قرار میاستتیکیبا این رژیم 

  
   

مقوالت بنیادین بخصوصی برای اندیشیدن به آفرینش هنری در قرن بیستم بکار رفته اسـت، بـرای مثـال                   
معـانی سیاسـی نیـز        بعـضاً  اینهـا و  مدرنیتـه،    مقوالت مدرنیته، جنبش آوانگارد، و امروزه نیز گاهی پـست         



 ٢

چـه چیـز اسـت کـه     تـر،   آیا این مقوالت برای شما کوچکترین اهمیتی دارند، به عبارت دقیـق     . اند داشته
  زند؟ گره می» سیاست«را به » استتیک«

  
 و جنـبش آوانگـارد چنـدان امـور روشـنگری بـوده باشـند،              یم مدرنیتـه    هکنم که مفـا    من فکر نمی  

که پس از قرن اخیر پدید آمـد و یـا بـه             ای از هنر     شکال تازه اَمخصوصاً وقتی که میخواهیم در مورد       
: کننـد    آنها عمـالً دو امـر متفـاوت را بـا هـم خلـط مـی                .  بیاندیشیم  و سیاست  استتیکرابطه میان   

گرفتن  تاریخیتِ مربوط به یک رژیم از هنرها به طور کل، و تصمیم به گسستن از گذشته و یا سبقت       
 تکینگیِ رژیمی بخـصوص از      استتیکیی   مفهوم مدرنیته . دهد م رخ می  که در درون این رژی    از آینده   

ای بخـصوص   ، یعنی تکینگیِ گونـه کند ای از آن ـ پنهان می  پردازی هنرها را ـ بدون کمترین مفهوم 
ای کـه آنهـا را نمایـان         پذیری یتؤاشکال ر ،  افعالیا ایجاد   ار هنری   آث تولید   های شیوهاز اتصال میان    

  . اولی و دومیپردازیِ  های مفهوم کند، و طریقه می
در این خصوص که چـه      . این مفهوم و طرح مسئله یک انحراف الزم است        کردن   در اینجا برای روشن   

. سـه رژیـم را از هـم تمیـز دهـیم            ، درون سنت غربی،   توانیم در واقع اینجا می   نامیم،   چیز را هنر می   
در . بنـامیم  (images)اخالقیِ تصاویر  رژیمن را   آکـنم    نخست رژیمی در کار است که پیشنهاد می       

گردیـده  بنـدی    تـصاویر رده ی  و تحت مسئلهشناسیم شناخته نشده چنانکه ما می  » هنر«این رژیم،   
 پرسشی درباره خاستگاه  : اند   ای از وجود، موضوع پرسشی دوگانه      ی ویژه  تصاویر به عنوان گونه   . است
ای  استفادهی   ، درباره شان  پایان یا هدف   ی ارهو پرسشی درب  ) شان و در نتیجه محتوای حقیقت    (شان  
 امر الهی و این حـق کـه بتـوان    ی تصاویرِ مسئله. گردند شود یا تاثیراتی که موجب می  میهانآکه از   
. گیرد ، و تکفیری که بر آنها قرار داده شده، در درون این رژیم جای می               را تولید کرد   ی تصاویر چنین

تمامی بحث و جـدل     . و معنادهیِ این تصاویرْ تولید گشته است      ه  ی جایگا  درست همانطور که مسئله   
 بـر خـالف آنچـه       .غلتد شعر، و صحنه نیز به درون این رژیم فرومی        ی نقاشی،    افالطونی علیه وانموده  

 نـزد ایـن نـوع توزیـع       . دهـد  ی سیاست قرار نمـی     هنر را تحت سلطه     افالطون شود، معموالً ادعا می  
چرا که برای او هنر وجود ندارد، بلکه هنرها وجود دارنـد، کـه چیـزی                 واجد معنایی نیست،  افالطون  

و از ایـن طریـق اسـت کـه او خـط      . (making)و ساختن (doing)های انجام دادن  نیستند جز طریقه  
دانـایی بـر    هـای     وجود دارد، به معنی شکل     هنرهایی راستین : کند   را ترسیم می   ]هنرها[تفکیک  

 وجود  های هنری  وانموده بهمراه غایاتی مشخص، و از سوی دیگر         (model)مبنای تقلید از یک الگو    
، انـد   خاستگاهـشان تفکیـک شـده      بنا بر این تقلیدها، که    . دنکن دارند که از نمودهای ساده تقلید می      

 شـعر    کـه تـصاویرِ    ای شـیوه  بنـا بـر   ،  اند  غایت یا هدفشان از یکدیگر متمایز گشته       بنا بر ترتیب   بدین
، با تربیتی بخصوص و منطبق       را هم کودکان و هم شهروندان بالغ     د،  نبین ارک می خود را تد  ی   بیننده

در ایـن   . کـنم  به این معناست که من از رژیم اخالقی تصاویر صحبت مـی           .  در شهر  ها با توزیع پیشه  
. گذارد تاثیر می  (ethos)منش بری زندگیِ تصاویر     رژیم مسئله این است که بدانیم از چه طریق شیوه         

  . دارد دهی کند بازمی را از اینکه به خود فردیت» هنر«این امر . ی بودنِ افراد و جوامع بر شیوه
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  ـ هنرها از رژیم اخالقـیِ تـصاویر مـی    ی (representative)  ـ یا بازنمودی (poetic)بوطیقاییرژیم 
 در تقلیـدی اصل . ناسدش می poiēis/mimēsis  یا هنرها ـ را در قالب دوگانه و جوهر هنر ـ . گسلد

تولید کند که شـبیه   (copy)هایی درون خود اصلی هنجارین نیست که تعیین کند هنر باید رونوشت  
 طریقه(ی عمومی هنرها  که در درون حوزهست  بلکه بیش از هر چیز اصلی عملی     .  باشند الگوشانبه  

و امور  ند  کن اَشکال ویژه و بخصوصی از هنر که وجودهایی ویژه تولید می          ) های انجام دادن و ساختن    
این تقلیدها همزمان هم از نظـارت متعـارف بـر تولیـدات             . کند  را مجزا می   شوند تقلیدی خوانده می  

هـا و تـصاویر       حقیقت بـر فـراز گفتمـان       دارِم  قانون حکومتِ و هم از     ،ی کارکردشان  هنری به واسطه  
ــه ــد رهــایی یافت ــن عملکــرد وســیعی. ان ــاره  ســت کــه بواســطه ای  ی شــرح دقیــق ارســطویی درب

شـعر   جـوهرِ ایـن   . فراهم آمده اسـت   دهد   و با رجحانی که به کنش تراژیک می        (mimēsis)محاکات
، کـه در    هـا را   فعالیتهـای انـسان   دهد کـه     هایی را ترتیب می     کنش (plot)ساختمانِ یک طرح  . است

رونوشـتی  . کننـد  به همراه دارد بازنمایی می      تصویر ذاتنزد نقصانی که    ی نخست قرار دارند،      مرحله
در الگـوی    کـارکردی را     یسـت کـه تغییـر       این همان اصـلی    .که مطابق با الگویش تجربه شده است      

تقلیـدها  ای مـستحکم از   اصلی که حدود خارجی حوزه   . تر از آن یاد کردم     که پیش  تئاتری پیش برد  
بـسوی اشـکالی از     . مربـوط بـه شـمول اسـت       و  ازینـرو همزمـان اصـلی متعـارف         کنـد    را تنظیم می  
تقلید کند که بر طبق آنها  یی را تعریف می   ها که وضعیت یابد   توسعه می  (normativity)هنجارمندی

به عنوان امری منحصراً مربوط به هنر شناخته شود و، درون این چارچوب، به عنوان امـری                 تواند   می
ر غیر  امر قابل بازنمایی و ام     میان   (partition)بندی تقسیم: خوب یا بد، کافی یا ناکافی ارزیابی گردد         

قابل بازنمایی؛ تمایز قائل شدن میان ژانرها بر طبق آنچه بازنمایی شده است؛ اصـولی بـرای تطبیـق                   
هـا بـر طبـق       توزیع شـباهت   : شده ژانرها و از اینرو با موضوع اصلیِ بازنمایی       ن با   اهای بی  دادن شکل 

ی  تفکیک و مقایـسه   ، یا تناظر؛ معیارهایی برای      دادن ، تخصیص (verisimilitude)نمایی اصول راست 
  . ؛ و الخهنرها

» هنرهای زیبا«هنر ـ آنچه دوره کالسیک بعدها  نامم به این معنا که  می بوطیقایی من این رژیم را
هـای   شناسد، و نتیجتاً طریقـه  دادن و ساختن بازمی های انجام بندی طریقه خواند ـ را در درون رده 

 مـن آن را   . کنـد  ل ارزیـابی تقلیـدها تعریـف مـی        دادن و ساختن را به عنـوان وسـای         مربوط به انجام  
هـای انجـام      باشد کـه ایـن طریقـه       محاکـات این مفهومِ بازنمایی یا     خوانم تا جائیکه      می ودیبازنم
 قـانونی نیـست   محاکـات چنانکه باید گفت . دهد کردن را سازمان می   ، ساختن، دیدن، و داوری    دادن

 (fold) محاکات پـیش از هـر چیـز یـک تـا     . شاند بک(resemblance)که هنرها را به زیر یوغ شباهت 
اجتماعی، تائی کـه    های   و به همان صورت در پیشه     های انجام دادن و ساختن       است در توزیع طریقه   

 است که وابسته بـه      پذیری یتؤ این نه یک فرایند هنری بلکه رژیمی از ر         .سازد  می پذیر یتؤهنر را ر  
ــا را  ن چیـــزی در عـــین حـــال آپـــذیری یـــتؤیـــک رژیـــم ر. هنرهاســـت ــه هنرهـ ســـت کـ

 و  هـا  سازد و نیز آن چیزی که این خودآئینی را به نظم عمـومی پیـشه                می (autonomous)ئینآخود
در مـورد   تـر    پـیش سـت کـه مـن        این همان چیزی  . دده دادن و ساختن پیوند می     های انجام  طریقه

 هـای  پیـشه  تاسریِمراتب سر  ی با یک سلسله    قیاس کلّ  ی منطق بازنمایی پیش کشیدم، که به رابطه      
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ها یـا روایـت بـر فـراز          کنش بر فراز شخصیت   ی   برتری بازنمایانه . شود سیاسی و اجتماعی داخل می    
شـان، و برتـری شـگرف هنـر          ی اصـلی   ژانرها بر طبق مرتبه و بزرگـیِ سـوژه        مراتب   ، سلسله توصیف

مراتبـی از   مالً سلسله دیدی کاتوام بای این ارکان به یک قیاس  خطابه، و گفتار در فعلیتِ خود، همه 
  . دهند اجتماع شکل می

اسـتتیکی   مـن ایـن رژیـم را         .ایـستد   مـی  رژیم بـازنمودی  ی مقابلِ    در نقطه   هنرها استتیکیرژیم  
(aesthetic) هـای انجـام     هنر دیگر از طریق جدایی میان طریقه       شخیصتخوانم به این دلیل که        می 

دهد  رخ می  بودنی محسوس از     ساختنِ یک شیوه  دهد، بلکه بر پایه متمایز       دادن و ساختن رخ نمی    
 و لـذت نـزد     ی حـسّیت، ذوق،    مربـوط بـه نظریـه      اسـتتیک ی   کلمه. ست ی تولیدات هنری   ژهکه وی 

به درون   ارجاع دارد که      هر چیزی   از هستیِ  ی خاص ی بلکه مستقیماً به شیوه   . دوستداران هنر نیست  
بـا  هـای هنـری    پدیـده ، اسـتتیکی  در رژیـم  .هـای هنـر   ی هـستیِ ابـژه     قلمرو هنر بیافتد، به شـیوه     

، که از اتصاالت متعارفش رهـایی       شوند از امر محسوس شناخته می    شان به رژیمی خاص      چسبندگی
قدرتِ شکلی از اندیشه که نسبت به خودش به         . یافته است و قدرتی ناهمگن در آن منزل کرده است         

-بـه نـا   ای کـه     ، دانـایی  سـت  نشده یکی محصولی که با آنچه تولید      : امری بیرونی تبدیل شده است      
. ، تقلیدِ امر تقلیدناپـذیر، و الـخ       ست  یکی (pathos)ثرأ که با ت   لوگوسـی ،  دانایی تغییر شکل داده است    

ای تغییرناپـذیر در     هـسته شـود،    که نسبت به خودش بیرونی می     ی رژیمی از امر محسوس       این ایده 
کشف ویکو درباره   : غاز پیکربندی کرده است      اندیشه را از آ    استتیکیِی   که شیوه   است،  هنر تشخیص

از خـودش   ی کـانتی کـه       »نابغـه «به عنوان شاعری که در ستیز با خـودش اسـت،            » هومر راستین «
هم فعالیت فاهمه و هم انفعـال       شیلر که   » استتیکیحالتِِ  «. کند بی اطالع است    قانونی که تولید می   
به اینهمانیِ یک فراینـدِ آگاهانـه و یـک فراینـد            تعریف شلینگ از هنر به مثا     کند،   حسّی را معلق می   

هنرهـا در  شود که  در تعاریف خاصی خالصه می اندیشه بهمچنین استتیکیِی   شیوه. ناآگاهانه، و الخ  
شـده باشـد و از قلمـرو         تصوّر پروست از کتابی که تماماً طراحـی       : دوران مدرن به خود نسبت دادند       

شـود؛   شـاعر سـروده مـی     -ماالرمه از شعری که توسـط تماشـاگر       ر   کامالً بیرون شده باشد؛ تصوّ     اراده
؛ آزمونِ سورئالیستیِ تولید اثـری کـه        سواد ی بی  های یک رقصنده   با گام » بدون ابزار کتابت  «نوشتن  

 کاتالوگها و مجموعه مجالت مربـوط بـه قـرن           بیانگر ناخودآگاه هنرمند باشد همراه با تصاویر منسوخِ       
برداشت شده، مدلهایی   » ها مدل«از بدن   ی فیلمساز که     م بعنوان اندیشه  ر برسون از فیل   گذشته؛ تصوّ 

فیلمساز برای آنها تدارک دیده، حقیقت مخصوص       هایی که    کلمات و ژست  ی   که با تکرار نااندیشیده   
  .   ؛ الخکنند د بیان میها آن را بدانن  را بدون اینکه فیلمساز یا مدلها به آن کلمات و ژست

 بلکه بر خالف، باید قلـب مـسئله را          .دهیمها ادامه    واهیم کار را با تعاریف و نمونه      بیهوده است که بخ   
از دهـد و آن را       ست که هنر را اکیداً در امر تکین قرار مـی            هنرها رژیمی  استتیکیِرژیم  . نشانه رویم 

 بـا .  اصـلی، و ژانرهـا     ی سـوژه مراتـب هنرهـا،      از هرگونه سلسله  کند،   هرگونه نقشِ بخصوص آزاد می    
هـای انجـام دادن و سـاختن     دهد که طریقـه  ای انجام می  اینحال این کار را با برچیدن مانع تقلیدی       

دادن و ساختن جدا کرده است، مانعی که قـوانین آن را از              های انجام  مرتبط با هنر را از دیگر طریقه      
 مطلـق هنـر     (singularity)تکینگیِ مدعیِ   استتیکیرژیم  . ی اجتماعی مجزا کرده است    ها نظم پیشه 
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. دارد از میـان بـر مـی      ای را برای مجزا ساختن ایـن تکینگـی           است و، در عین حال، هر مالک عملی       
سـت کـه     هـایی  همزمان، قائل به اینهمانی فرمهـای آن بـا شـکل          کند و    خودآئینیِ هنر را برقرار می    

 کـه نخـستین   شیلر،(aesthetic state)  استتیکیحالت . کند زندگی برای شکل دادن خود اختیار می
ی ایـن    دهنـده  به وضوح نشان  ) نماید و به معنایی هنوز هم برناگذشتنی می      (ی این رژیم است      جلوه

بـرای  ای کـه فـرم       دقیقهی نابِ تعلیق است،      یک لحظه  استتیکیحالتِ  . همانیِ بنیادینِ اضداد است   
    .ستنیز ه از انسانیت هژای وی  و تربیتِ گونهبندی صورتی  بعالوه، این دقیقه. خود تجربه شده است

تـوان   مـی . شـود را فهمیـد     توان عملکردهایی که توسط مفهوم مدرنیته اختیار مـی         از این منظر، می   
 برچـسب متنـاقض     بـا سـت بـرای آنچـه        نـام صـحیحی    هنرها   استتیکیِاینطور عنوان کرد که رژیم      

. تنـاقض اسـت   چیزی بـیش از یـک برچـسب م        » مدرنیته«با این حال    . تعیین شده است  » مدرنیته«
ایـن رژیـم    بـودگی    ویژهدر کار پوشاندن    ساعیانه  ست که    مفهومیهای متفاوتش،    مدرنیته، در نسخه  

 تجلیل و چـه از سـر تاسـف، یـک            چه محضِ . ست رژیم هنرها  بودگیِ هنرها و معنای واقعی این ویژه     
ودی یـا ضـدّ     ر بـازنمودی و امـر غیربـازنم       خط ساده از گذار یا گسست میان امر کهنه و امـر نـو، امـ               

گـذار بـه بازنمـایی      تـوان    ی تـاریخی را مـی      ی ایـن شـرح سـاده       پایـه . کنـد   ترسـیم مـی    بازنمودی
تقـدیر  سـازی آن بـا       توسط یکسان دستی   ل بطور دم  این گذار و تحوّ   . غیرفیگوراتیو در نقاشی دانست   

کل از   وقتـی ستایـشگران ایـن شـ        .پردازی شد  نظریهی هنری    »مدرنیته«ی   جانبه ضدّ تقلیدیِ همه  
 ، ماشـین  هـا  فضاهایی که تقدیرِ درخور مدرنیته بود، مورد هجوم انواع ابژه         -مدرنیته دیدند که نمایش   

کردنـد، یعنـی میلـی      » سـنّتِِ امـر نـو     «شروع به تقبـیح     ،   است ها، و ابزار آالتِ ناشناخته قرار گرفته      
 با ایـن  . دهد لیل می اش تق  اظهارگری-خودبودگیِ   به تهی ی هنری را     معطوف به نوآوری که مدرنیته    

به معنـای سـرپیچی از      وجه   بیرون جستن از محاکات به هیچ     . ی آغاز اشتباه آنهاست    حال این نقطه  
 نامیـده شـده،     رئالیسمست که معموالً     ی افتتاحی  ازین گذشته، این لحظه   . بازنمایی فیگوراتیو نیست  

  معنای تخریب ساختارهایی   که به هیچ عنوان به معنای ارزش قائل شدن برای شباهت نیست، بل به             
 بیش از هر چیز واژگونی سلسله      مربوط به رمان     ترتیب رئالیسمِ  بدین. کند ست که درونِ آنها کار می     

 یـا   (descriptive) بر امر توصیفی   (narrative)یعنی واژگونی اولویت امر روایتی    (ست   مراتب بازنمایی 
، کـه حـضور     قطعه یـا پیوسـته     یابی قطعه  و اختیار کردن یک شیوه تمرکز      )مراتب سوژه اصلی   سلسله

امر کهنه را در تباین با       هنرها   استتیکی رژیم   .کند  ترتیب منطقی داستان تحمیل می     زیانِخام را بر    
. دهد تر، دو رژیم از تاریخیت را در تباین با یکدیگر قرار می             بلکه به طرز بنیادی    .دهد امر نو قرار نمی   

ی  آینده هنر،   استتیکیدر رژیم   . ایستد امر کهنه در برابر امر نو می       که   در رژیمِ وابسته به تقلید است     
  . وردآ هنر، پیوسته گذشته را دوباره به صحنه می-جداییِ آن از حالِ ناهنر، 

برنـد کـه     این نکته را از یاد مـی      کند یا برای آن متاسفند عمالً        را تجلیل می  » سنّتِ امر نو  «آنان که   
بـا   هنرهـا  اسـتتیکیِ رژیـم  . را در دل خود دارد   » تازگیِ سنّت  «اش اسیاین سنّت به عنوان متمّم اس     

 بل با احکامی مبنی بر بازتفسیر آنچه هنر را مـی    . شود حکم به برقراریِ یک گسستِ هنری آغاز نمی       
نـه بـه معنـای    کنـد،   را کشف می» هومر راستین «ویکو  : سازد آغاز شده است      سازد یا آنچه هنر می    

مملـو از تـصویرِ   ی   بلکه به عنوان گواهی بـر زبـان و اندیـشه          ها،   ها و شخصیت   نهی افسا  پدید آورنده 
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هـا و    نـه در داسـتان     : دهـد  دوران باستان؛ هگل سوژه اصلی حقیقی ژانر نقاشی هنـر را نـشان مـی              
امور درونی بل یک آزادی قومی که در انعکاسات نور نمایش داده شده؛ بازآفرینی تـراژدی                توصیفات  

هـا را بیـرون از    کـه جهـان  شـناس   هولدرین؛ بالزاک و مقایسه فن شاعریِ یـک زمـین      یونانی توسط   
ای که درگیر با بازتولید قدری تالطم در روح است؛      شاعری کند با فن   ها بازسازی می   شیارها و فسیل  

پیش از هر چیز یـک رژیـم         هنرها   استتیکیِرژیم  .  توسط مندلسون، و الخ    اشتیاق سن متیو  بازگویی  
یک زمـان و یـک حالـت     ذاتیِ  ی که گر  بیان ی این رژیم عمالً رابطه   . ی بازگویی گذشته است   تازه برا 

بـه عنـوان جـزء      تـر    پـیش ای که    رابطهگذارد،   تمدن است را بعنوان اصل اساسی هنرمندی پایه می        
رد ی حیـات هنرمنـد       جزئی که با استناد به زمختیِ زمانه      (اثر هنری شناخته شده بود      » غیر هنری «

 کـه موجـب     نهـد  ای بنیان مـی    انقالباتِ خود را بر اساس همان ایده       هنرها   رژیم استتیکیِ ). ودشده ب 
این . . .  ی بازتولید  فرمهای تازه سیزم و    مفهوم نئوکالسی . گشته بود موزه و تاریخِ هنر را اختراع کند        

 را وقـفِ ابـداع    خـود بـوده اسـت  و اینکه هنر چه ، بود اینکه هنر چه مبتنی برای  رژیم بر اساس ایده  
هـا پایـان هنـر را اعـالم          ها و کنستراکتیویـست    وقتی که فوتوریست  . کند ی زندگی می   فرمهای تازه 

هـا و    و ریتم خاصی به زمان    رایند،  آ میسازند،   برمیهایی که    با عمل های آن    کردند و اینهمانی عمل   
 هنـر بـا      قـرار دادنِ   ارز  هـم  پایـانِ یافته تلقی کردنـد،      بخشند را پایان    می همگانی زندگی   های مکان

ایـن طـرحِ پیـشنهادی مـستقیماً وابـسته بـه       . اینهمانی آن با زندگی اجتماعی را پیش کشیده بودند  
و حتـی برقـراری    . ی زندگی یک اجتماع    بازتفسیر شیلری و رمانتیک از هنر یونان است بعنوان شیوه         

 ایـن اعـالن معرفـی شـده بـود،           با سبکهای دیگری کـه توسـط مبـدعانِ        های دیگر،    ارتباط، از جنبه  
ی زیست تازه در میان کلمات، تـصاویر،         مبدعانی که به نوبه خود نه یک انقالب، بلکه تنها یک شیوه           

کوشـد تمـایزات     ی مدرنیته یک مفهوم مشکوک اسـت کـه مـی            ایده .و کاالها را پیش کشیده بودند     
 مـی . ها را روشن و واضح سـازد       هنر استتیکیرژیم  ی    پیچیده (configuration)پیکربندیموجود در   

را حفظ کند، آنهم بـا تفکیـک    (iconoclastic)شکنانه کوشد که فرمهای گسستن، و ژستهای شمایل   
تـاریخ، تفـسیر، میـراث، مـوزه، فراگیرنـدگی          : دهـد    اذن وجود می  نها  آای که به     کردن آنها از زمینه   

 تنها یک معنا و مسیر در تـاریخ وجـود           هست ک ای مدرنیته وابسته به این خواست        ایده . . . .بازتولید
 ست از ا  (co-presence)یک همبودگی  هنرها   استتیکی مختص به رژیم     بودنِ دارد، در حالیکه موقتی   

  . ن ناهمگهای بودن موقتی
مفهوم مدرنیته بطرزی سنجیده ابداع شده تا از بدست آمـدن فهمـی روشـن از                رسد   ازینرو بنظر می  

 اشـتباهی کـه     .گیری کند   پیش  جمعی ی های تجربه  ط آن با دیگر عرصه     و رواب  هنری  ها تغییر شکل 
هـر دوی آنهـا، صـرف    .  دارای دو شکل عمده اسـت رسد که توسط این مفهوم باب شده، به نظرم می 

، چیزی کـه     هنرهاست استتیکیِی رژیم    دهنده تکیه بر تناقضی دارند که تشکیل     شان،   نظر از تحلیل  
خودآئینیِ هنر و اینهمانی آن بـا یـک    همزمانکند، و  ندگی تبدیل میهنر را به شکلی خودآئین از ز     

از » مدرنیته«بر سر   ی گفتمان     دو متغیر عمده   .گذارد آراییِ زندگی را کنار می    -لحظه در فرایندِ خود   
بـسادگی بـا خـودآئینی هنـر        ای است کـه       نخستین متغیر، مدرنیته   .گیرد این تناقض سرچشمه می   
نهایتـاً رخ   ناب هنر است،فرم ی  در هنر، که همان غلبه » ضدّ تقلید «انقالبِ  اینهمان شده است، یک     
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 ظرفیـت ی کـاوش در   ترتیب هر هنرِ فردی مدعیِ پتانسیل ناب هنر خواهد بـود بوسـیله     بدین .نمود
کند  های یک زبان کاوش می     ی شعری یا ادبی در ظرفیت      مدرنیته. خودشمختص به   ی   های رسانه 

 ی آن بازمی   های ممتازه   نقاشی را به خصیصه    ،ی تصویری  مدرنیته. ارتباطی آن جدای از کاربردهای    
 ی موسـیقایی خـود را بـا زبـانِ گـام دوازده نتـی           مدرنیتـه  .ی دو بعدی   مواد رنگی و صفحه   : گرداند  

بعالوه، این . رها گشته است، الخ (expressive)گر و از هرگونه قیاس با زبانِ بیان    اینهمان کرده است،    
باشند کـه   ی سیاسی    در یک قیاسِ دور مرتبط با یک مدرنیته       توانند   ای مختص به مدرنیته می    فرمه

 مربوط بـه  ی معتدل و رفع طلسم شده  و یا با یک مدرنیته  ی انقالبی  مستعد یکی شدن با رادیکالیته    
بحـران  «ی اصـلی آنچـه       خصیصه. )اش دارد  بستگی به دوره  (ست خوب ا  خواهِ یک حکومت جمهوری  

سـت، کـه     ی مدرنیـستی   ی این پـارادایم سـاده      جانبه امیده شده است، شکست سخت و همه      ن» هنر
امکانات بیـشمار   که از    ها دور افتاده است، همچنان     ی ژانرها و رسانه    پیوسته و برای همیشه از آمیزه     

  .معاصر هنر استهای  سیاسی که ذاتیِ شکل
 تعریـفِ  ی پـارادایم مدرنیـستی       آشکارا توسط دومین شـکل عمـده      جانبه   این شکست سخت و همه    

شـکال   منظورم اینهمـانی اَ    . نامید (modernatism)گری مدرنیتوان آن را      شده است، که می    مضاعف
تقـدیر مخـتص بـه    رسـانند یـا    اشکالی که یک تکلیف را بـه انجـام مـی      هنرهاست با    استتیکیِرژیم  

اص از تنـاقض سـاختاری و زایـای          در بنیانِ این اینهمانی تفـسیری خـ        .کنند مدرنیته را برآورده می   
  یعنی، در این مورد، تعیین هنر منوط بـه شـکل و خـودآراییِ زنـدگی                . وجود دارد  استتیکی» شکلِ«

 اسـتتیکیِ تربیـت   ر شـیلر از     تـصوّ یعنـی   ،   این امـر   ی شروع  نقطه.  که واجد اهمیت و ارزش است      ست
ه این ایده را دایر کرد که سلطه و همین مفهوم بود ک. سازد رقیب را برمی یک نقطه ارجاع بی  ،  انـسان 

فعالیت اندیـشه در مقابـلِ انفعـال        (هستند   ختیشنا بندگی در درجه اول جزئی از یک توزیع هستی        
 و نیز این مفهوم بود که یـک حالـت خنثـی را تعریـف کـرد، حـالتی از الغـاء دو                        ).ی محسوس  مادّه

 .شـوند  یک واقعیت منفرد تبدیل مـی     واحدی که در آن فعالیت اندیشه و پذیرندگیِ امر محسوس به            
ای  ر برابـری که تصوّی بازی آزاد و نمود ـ   سازند ـ منطقه  ی تازه از هستی را برمی آنها نوعی منطقه

با انقالب فرانـسه نـاممکن نـشان        ی شیلر،    ، بنابر گفته  یابی مستقیم آن   سازد که مادیت   را ممکن می  
تربیـت  «بایـست توسـط      ان محسوس است که می    در جه  ی خاص از زندگی    این شیوه . داده شده بود  

. تربیت انسان، تا مستعد زندگی در یک اجتمـاع سیاسـی آزاد گـردد             با هدف   ،  توسعه یابد » استتیکی
ای که اختصاص به تحقق مادّیِ یک انسانیتِ هنوز نهفته در نوع بـشر               ی مدرنیته به عنوان دوره     ایده

 ایـده » استتیکیانقالب  «توان گفت که      این نکته می   راجع به . دارد، بر این شالوده ساخته شده است      
تحقق مادّیِ یک انسانیت مـشترک کـه همچنـان تنهـا بـه              : ای تازه از انقالب سیاسی را تولید کرد         

» اسـتتیکیِ ی   برنامـه «شیلر بـه    » استتیکیِحالت  «ازین طریق است که     . عنوان یک ایده وجود دارد    
ای کـه هگـل، هولـدرین، و         ی که در طرح کلـی و شـتابزده        ا برنامه. سیسم آلمانی تبدیل شد    رمانتی

ی محـض در فرمهـای       تحقق مادّیِ آزادی نامشروط و اندیـشه       : گشت با هم نوشتند خالصه      لینگش
 است که به پارادایمی تـازه بـرای انقـالب           استتیکیهمین پارادایم خودآئینیِ    . مشترک زندگی و باور   

ختصر ولی قاطع میـان صـنعتگران انقـالب مارکسیـستی و            ی م  بدل شد، و متعاقباً منجر به مواجهه      
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ی  شکست این انقالب تعیین کننـده     . ای از زندگی شد    ی تازه  گرا بر سر موضوع شیوه     هنرمندان فرم 
 هنـری، در پتانـسیل انقالبـی    گـریِ  در فـاز اول، مـدرنی  .  ـ در دو فاز ـ اسـت   گری نیتقدیر این مدر

سورئالیـسم و   . برابر انحطـاط انقـالب سیاسـی قـرار گرفـت           مبتنی بر امید و مقاومت، در        اش صحیح
شکست انقالب سیاسی به عنوان شکست      .  بودند هی این ضدّ مدرنیت    مکتب فرانکفورت حامالن عمده   

ترتیب مدرنیته به چیـزی شـبیه یـک تقـدیر       بدین.  آن فهمیده شد   استتیکیِ-ختیشنا الگوی هستی 
ریـدن از راسِ    هایدگر، بُ نظر  ذات تکنولوژی بنابر    :  گشتبدل  ی یک فراموشی بنیادین      مهلک بر پایه  

 کـردنِ  فرامـوش ی نوع بـشر،      ریدن از سنّت در تاریخ انسانیت، و نهایتاً گناه اولیه         پادشاهی به مثابه بُ   
  .  استوامی که به دیگری دارند و سرسپردگی آنها به قدرتهای ناهمگن امر محسوس

در درجـه اول،  . سـت  زئـی از همـین فراینـد واژگـونی    شـود بـه واقـع ج     نامیده می پسامدرنیسمآنچه  
های ممکنِ اندیشیدن بـه      در سیر تکاملی متاخر هنرها و راه      ی هر چیزی     پسامدرنیسم آشکار کننده  

همگذری و آمیختن هنرهـا کـه مجموعـه         : که عمارت نظری مدرنیسم را ویران کرده بود         هنری بود   
داشت؛ از هم پاشـیدن پـارادایم معمـاری          میان برمی اصول مرسوم لسینگ درباره جدایی هنرها را از         

کارکردگرا و بازگشت خطوط خمیده و تزئین؛ فرو ریختن الگوی انتزاع تصویریِ دو بعـدی از طریـق                  
و به همان اندازه هجوم تدریجی سیل فرمهای سـه بعـدی و             گر   بازگشت بازنمایی فیگوراتیو و داللت    

؛ هنر ویـدئویی » های اتاق«پ آرت گرفته تا هنر چیدمان و روایتگر به فضای نمایشگاهی نقاشی، از پا   
فکنـی سـایه و نـور؛        ای و بـرون    سـازی مقبـره    ترکیب جدید نقاشی و زبان و به همان اندازه مجسمه         

.  از طریق در هم آمیزیِ نظامهـای موسـیقایی، ژانرهـا، و حـوادث تـاریخی                ای مجموعهانحالل سنت   
ی  »هـای ممتـازه    خصیـصه «د اینکـه میـان      نیتـه بـه مجـرّ      مدر (teleological)ختیشنا الگوی غابت 

، غیـر قابـل دفـاع       ی ناب هنر را از دیگر هنرها منفـک کـرد           هنرهای متفاوت جدایی افکند، یا حوزه     
ای از هنرمندان و متفکـران       پسامدرنیسم به یک معنای ساده نامی بود که تحت نقاب آن عده            .گشت

 خصیـصه «تالشی جانکاه برای برقرار کردن یک       : شیدند  آنچه مدرنیسم در کنه خود بود را تحقق بخ        
 بعـالوه  .شناسی ساده از تکامل و گسست تـاریخی  با پیوند دادن آن به یک هستی    » ی ممتازه از هنر   

یـک   هنرهـا بـه سـوی        استتیکیِاصالً نیازی به پیش راندن این بازیابیِ متاخرِ امر واقعِ بنیادیِ رژیم             
   . نبودی تاریخی ن به پایان واقعیِ یک دورهشکاف بالفعل زودگذر و تبدیل آ

نشان داده است که پسامدرنیسم چیزی بـیش از ایـن   ی دوم است که به روشنی        با اینحال، این فقره   
و ستایش آن از کارنـاوال وانمـوده، همـه نـوع            مدرن،   یعنی جواز هنری پست   فرین،  آ امر خوشی . بود

 دادن و آزادی و خودآئینی را که اصل مدرنیـستی  به سرعت تغییر شکلکردن و پیوند دادن،   مخلوط
 بـه  ـ یا میخواست بکند ـ و بدان ماموریـت بـه انجـام رسـاندن آن را داده بـود،       بر هنر حمل میکرد

ی   با اینحال، صحنه   .ی آغازین شکل گرفت     بنابراین یک بازگشت از کارناوال به صحنه       .چالش کشید 
. یک جدایی اولیـه   ی شروع یک فرایند و یا        ا به عنوان نقطه   تواند به دو معنا لحاظ شود، ی       آغازین می 

آن را از تحلیل کانت     حاصل شده بود که شیلر      »  انسان استتیکیِتربیت  «ی   اعتقاد مدرنیستی از ایده   
 تحلیـل   ،نظری خود های   به عنوان یکی از شالوده    مدرن   واژگونی پست . درباره امر زیبا وام گرفته بود     

ی بنیـادی    یـک فاصـله   کانتی را داشت، کـه بعنـوان محـل وقـوع    ی(the sublime)لیوتار از امر واال
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از ایـن لحظـه بـه بعـد،         . کنـد  بازتفسیر شده بود که ایده را از هرگونه بازنمایی محـسوس جـدا مـی              
ی واال تمامی انـواع      ی فاصله  ، و صحنه  ی مدرنیستی رسید   پسامدرنیسم به یک البه و توبه از اندیشه       

مفهـوم هایـدگریِ گـریختن خـدایان،        : اولیه و گناه اولیه را در هم خالصه کرد          ی   های فاصله  صحنه
. چنانکه توسط فروید تحلیل شـده اسـت       ی مرگ    و رانه ناشدنی   ی نمادینه  ی تقلیل ناپذیر ابژه    جنبه

. ی یـک ممنوعیـت اسـت در بازنمـایی، و قتـل انقالبـیِ پـدر              کننـده  صدای دیگریِ مطلق که اعـالم     
غیر قابل بازخریـد تبـدیل      / متمرّد/بازنمایی امر غیرقابل ی   و به مرثیه بزرگی درباره    پسامدرنیسم ازینر 

ناپـذیر و     اعـالی اجتنـاب    و حدّ بشر    انسانیتِ نوع  رهاسازیِ-ی خود  شد، که جنون مدرن در باب ایده      
  . را تقبیح میکردهای مرگ  ناپذیر آن در اردوگاه پایان

 سـت  ست که مناسب حالِ تصورات و مقتـضیات مدرنیـستی         ف نوعی از سوژه ا    معرّ» آوانگارد«مفهوم  
 موفقیت آن بیش از آنکه مدیون اتصال مناسب میـان ایـده           .  به امر سیاسی   استتیکبرای پیوند دادن    

ست که میان    تری شده باشد، مرهون اتصال پوشیده      رهبری ییر سیاسیِ غی ت   نوآوری و ایده   ی هنریِ 
نیرویی که پیـشرو و     نگارانه و نظامی از      از یک سو، مفهوم مکان    . برقرار کرد » آوانگارد«دو ایده از امر     

بخـشد،   نیروهـایش را تجـسّم مـی      ،   است  از جنبش   پیشقراول است، که دارای فهم روشن و واضحی       
 ای کوتاه آنکه ایـده   . گزیند و جهت سیاسی سوژگانی را برمی     کند،   کامل تاریخی را تعیین می    مسیر ت 

حزب، یک جزء مجزای پیشرفته کـه       : زند   ه یک فرم معیّن پیوند می      سیاسی را ب   ست که سوژگانیتِ  
و در سـوی دیگـر،      . گیـرد  های تاریخ می   توانایی رهبری خود را از قابلیتش در خوانش و تاویل نشانه          

در تطابق با الگوی شـیلر، ریـشه در پیـشبینیِ            وجود دارد که،      یا پیشتاز  وانگاردآای دیگر از امر      ایده
داشته باشد، در ایـن وجـه        هنرها   استتیکیِاگر مفهوم آوانگارد معنایی در رژیم       .  دارد  آینده استتیکیِ

دوم قرار دارد، نه در یک جزء مجزای پیشرفته از نوآوری هنری بل در وجه ابداع اشکال محـسوس و                    
امـر  بـرای   » هنـری «آوانگـارد   امـر   ست کـه     این آن چیزی  . ساختارهای مادّی برای یک زندگی آتی     

خودش باور دارد کـه چنـین کـرده    چنانکه خواهد بیاورد ـ   به ارمغان آورد، یا می» سیاسی «آوانگارد
های  تاریخ روابط میان احزاب سیاسی و جنبش. ی تام زندگی ـ با تبدیل سیاست به یک برنامهاست  
ای حفـظ شـده و گـاهی         قبل از هر چیز تاریخ یک اغتشاش بوده، گـاهی بطـرز خودخواهانـه             هنری  

ی متفـاوت از سـوژگانیتِ    ، که در واقع دو ایده ی امر آوانگارد   دو ایده درباره  قبیح شده، میان    شدیداً ت 
 کـه  هـوش سیاسـی  شـکلی از  ی  ه معنای ایـده بسیاسی یک حزب،   -ی پیشرو  ایده: سیاسی هستند   

سوژگانیت سیاسـی جهـانی،     ی ماوراء سیاسی     کند، و ایده   های ضروری تغییر را محاسبه می      وضعیت
اسـت کـه یـک اجتمـاع آتـی را           های محسوسِ تجربـه      ای که ذاتیِ ابداع شیوه     لیت بالقوه معای   ایده

اینطـور نیـست کـه،      . هیچ چیز در مورد این اغتشاش بـر سـبیل تـصادف نیـست             . کند پیشبینی می 
مـدعیِ یـک    طلبی هنرمنـدان     جاهی عمومی سعی دارد این باور را به ما تحمیل کند،             چنانکه عقیده 

. کنـد  خواهی همـوار مـی     از طرف امر محسوس باشد که راه را برای تمامیت         نبه و تام    جا انقالب همه 
اسی بین دو مفهوم تقسیم شده، مفهومی استراتژیک از امر آوانگارد،           ی یک امر آوانگارد سی     بلکه ایده 

  . از آناستتیکیو مفهومی 
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