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در ســال  1990نمایشــگاهی بــا عنــوان «واال و

مقدمه

ســخیف :هنــر مــدرن و فرهنــگ عامــه» برگــزار شــد.

عنــوان ایــن ویژهنامــه ،واال| ســخیف :هنــر و فرهنــگ

کیوریتورهــای ایــن نمایشــگاه کاتالوگــی را منتشــر

تــوده ،رابطــهای همــگام بــا نمایشــگاه مــوزهی هنــر

کردنــد کــه نــکات مهــم بســیاری را در بــاب آثــار ایــن

مــدرن بــا عنــوان «واال و ســخیف :هنــر مــدرن و

نمایشــگاه و فرهنــگ عامــه مطــرح میکنــد .بعدهــا،

فرهنــگ عامــه» دارد .آن را تکــرار میکنــد و در عیــن

در بهــار ســال  1991مجلــهی اکتبــر ویژهنامــهای را

حــال مســیرش را از آن جــدا میکنــد .در واقــع ،عــدم

در بــاب ایــن نمایشــگاه منتشــر میکنــد و بســیاری

تطابــق حــدودی بیــن ایــن دو قــرار اســت همزمــان

از جنبههــای آن را از منظــر انتقــادی بــه چالــش

مبیــن قرابــت بحــث مــا بــا پــروژهی مــوزه باشــد ،و

میکشــد .در اینجــا ،در قســمت اول ،ترجمــهای از

هــم بیانگــر جدایــی از آن.

مقدمــهی روزالینــد کــراوس بــر ایــن ویژهنامــه ارائــه

بــه منظــور روشــن کــردن ابهــام ایــن موضــع ،فکــر

میشــود تــا خواننــده بــا زمینــهی مــورد بحــث آشــنا

کــردم کــه چگونگــی شــکلگیری ایــن مســئله

شــود و در ادامــه ،ترجمــهی مقالــهی کــراوس بــا

را توضیــح دهــم .اندکــی پــس از آن کــه مــوزه
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هنــر مــدرن از «واال و ســخیف» بــه عنــوان پــروژه

مینامیــد و آن چــه بــا عبــارت «ســخیف» ترســیم

نمایشــگاهی آتــی خبــر داد ،نورمــن بریســون خطــاب

میکنــد -چنیــن مینمــود کــه فرهنــگ عامــه درون

بــه گروهــی از ســردبیران و نویســندگان اکتبــر ،الــزام

ظرفــی قــرار دارد کــه میتــوان آن را «مــدل تعالــی»

ارائــهی بیانیــهای جایگزیــن را پیــش کشــید .ایــن بــر

نامیــد .طبــق ایــن مــدل ،کارکــرد هنــر تعالــی و تحــول

همــهی مــا مســلم بــود .بخشــی بــه دلیــل احســاس

تجربــه اســت ،بــاال بــردن آن از معمولــی و پیــش پــا

ســرخوردگی شــدیدی کــه ناشــی از نمایشــگاه

افتــاده بــه خارقالعــاده و شــگفتانگیز .از پیــش

«بدویگرایــی» مــوزه در ســال  1984بــود ،و در کل

پــا افتــاده بــه بیهمتــا ،از پســت بــه واال؛ بــا نبــوغ

بــه دلیــل نیــازی کــه آن زمــان بــرای بررســی مجــدد

مخصــوص موجــودی هنرمنــد کــه اســتعداد انجــام

آن بــا رویکــردی مردمــی احســاس میشــد ،بررســی

ایــن اعمــال را دارد .بــا ایــن تعریــف ،اشــکال ســخیف

شــکل تفســیری کــه توســط مــوزه ،از مــدرن ،از ارتباط

نمودهــای بصــری -گرافیتــی ،کتابهــای کمیــک،

هنــر غربــی بــا فرهنگهــای استعمارشــده ارائــه شــده

تبلیغــات و غیــره -...زیرمجموعههایــی از منابعــی را

بــود .در آغــاز ،چنــدان برایمــان مشــخص نبــود کــه

شــامل میشــوند کــه هنرمنــد دســتچین کــرده و ایــن

ایــن پــروژهی جایگزیــن چــه شــکلی میتوانــد داشــته

مــواد اولیــه را بــه مجموعــه مســائلی کام ـ ً
ال مســتقل

باشــد و بنابرایــن در مــورد گزینههــای مختلفــی

مبــدل میکنــد کــه بــه حــوزهی زیباشــناختی وارد

بحــث کردیــم ،مﺜــل برپایــی نمایشــگاه خودمــان ،بــا

میشــود ،مــواد بــا توجــه بــه نیازهــا از نــو ترتیــب

ســازماندهی مســیری کامــ ً
ال متفــاوت .شــاید تصــور

داده میشــوند ،بــرای مﺜــال ،از وحــدت صــوری ،یــا

ایــن مســئله دشــوار باشــد کــه چگونــه ،بــا در نظــر

شــیوه ،یــا انشــعاب زیباشــناختی .نمایشــگاه مــوزه

داشــتن ایــن واقعیــت کــه مــوزه در رونــد تنظیــم

هنــر مــدرن ،آن طــور کــه مــا پیشبینــی کردیــم،

نمایشــگاه بــود و مــا دسترســی بــه برنامههایــش

محصولــی را ارائــه میدهــد کــه بیشــک پژوهــش

نداشــتیم ،میتوانســتیم ایــن «مســیرهای متفــاوت» را

تاثیرگــذاری خواهــد بــود دربــارهی منابــع فرهنــگ

بــا قــدری وضــوح و اطمینــان پیــش بکشــیم.

تــودهای از طیــف وســیعی از کار هنــری قــرن بیســتم

و البتــه ،بــا توجــه بــه عــدم دسترســی مــا نتوانســتیم

از کالژهــای کوبیســتی تــا پــاپ آرت و فراتــر از آن.

چنیــن برنامــهای پیــاده کنیــم و از درســتی آن مطمئن

بــه منظــور نشــان دادن چگونگــی تغییــر شــکل پیــدا

باشــیم .امــا بــر اســاس نمایشــگاه بدویگرایــی و

کــردن مایــه هــا ـ همانطــور کــه منطــق مــدل تعالــی

چیــزی کــه از آن اطــالع داشــتیم فهرســتی بــود از

اقتضــا میکنــد -بــا ایــن فــرض کــه چنیــن تحولــی

عوامــل دومیــن قســمت مجموعــه «واال و ســخیف»

محصــول نیــت هنــری فــردی بــوده اســت .اینجــا البتــه

بــر کاتالــوگ ،فکــر کردیــم میتوانیــم تــا حــدی

مشــهود اســت کــه مــدل تعالــی در اغلــب مــوارد،

پیشبینــی کنیــم .فــرض مــا ایــن بــود کــه نحــوهای

متــرادف مــدل اصلــی تحقیقــات هنری-تاریخــی بــه

کــه مــوزه رابطــهی بیــن چیــزی کــه آن را هنــر واال

طــور کلــی اســت.

بــه کارگیــری آن چــه حــق بــا مــا باشــد یــا نــه ،مــا

روی آوردیــم .ولــی ،درپــی تــداوم انگیزههــای اولیــه ،

مســیرهای دیگــری بــرای ترســیم رابطــهی بیــن هنــر

میــل پیــدا کردیــم کــه موضــوع را از منظــر الگوهــای

واال و فرهنــگ تــوده در نظــر داشــتیم .مســیرهایی

دیگــر نیــز مطــرح کنیــم ،و نــه فقــط بــه عنــوان تکیــه

متفــاوت و مخالــف بــا مــدل تعالــی بــرای طــرح ایــن

گاهــی بــرای مشــروعیت بخشــیدن بــه نقــد انفعالــی

پرســش کــه آیــا منابــع فرهنگــی تــودهی مــردم شــامل

بــر آن چــه مــوزه میبایســت یــا نمیبایســت انجــام

مجموعــهای از منابــع قابــل قیــاس بــا منابعــی اســت

مــیداد.

کــه هنرمنــدان بــه شــکل ســنتی از آنهــا اســتفاده

نظــر بــر ایــن اســت کــه موقعیــت مــا هــم نزدیــک بــه

کردهانــد ( ماننــد کتابهــای تمﺜیلــی ،متــون

پــروژهی مــوزه اســت و هــم بــا آن فاصلــه دارد .چــرا

مذهبــی ،دیگــر آثــار هنــری و غیــره) .بــه ایــن معنــا

کــه بــا ارائــه نقــدی از آن پــروژه ،قصــد داشــتیم کــه

کــه مســئلهی دیگــر ایــن تحلیلهــا ایــن اســت کــه آیا

جایگزینهایــی در ازای شــیوهای کــه الگــوی تعالــی،

فرهنــگ تــوده خــود یــک پدیــدهی تاریخــی تعریــف

مســئله را مطــرح میکنــد ،نشــان دهیــم .و در عیــن

شــده کــه بــدون چشمپوشــی از پیامدهــای ایــن

حــال فاصلهمــان را.

ویژگــی تاریخــی نتــوان آن را قابــل تطبیــق بــا الگــوی

بــا ایــن حــال ،در حفــظ تصــور رابطــی بیــن هنــر و

تاریــخ هنــری دانســت .کار مکتــب فرانکفــورت (تئودور

فرهنــگ تــوده بــه عنــوان مســئلهی مــورد بحــث ،و

آدورنــو) و والتــر بنیامیــن وقــف بــاز اندیشــی دربــارهی

همچنیــن در حــل نکــردن کامــل مقولــهی هنــر تمــام

فرهنــگ از دیــدگاه فرهنــگ تــوده شــد ،دیدگاهــی

و کمــال  ،مــا بــا مســئلهی مطــرح شــده در موضــوع

کــه تبعــات تاریخــی و مــادی آن ،بــه گفتــهی آنهــا،

اعــالم شــدهی مــوزه همنظــر بودیــم .و ایــن نقطــهی

میبایســت تعریــف قطعــی هنــر را دگرگون کنــد .برخی

اشــتراک ماســت .ولــی در رابطــه بــا ایــن نزدیکــی ،

از ایــن الگوهــای دیگــر ،هــر چنــد منظــور ،همــهی

فکــر مــا ایــن بــود کــه در نظــر گرفتــن رابطــی بیــن دو

آنهــا نیســت ،کــه بــه عنــوان واکنــش در برابــر چنیــن

فضــا ،یکــی درون آن چــه دنیــای هنــر میخوانیــم و

مباحﺜــی بــه وجــود آمــد را میتــوان شــامل :الگــوی

دیگــری بیــرون از آن ،را بــه طــور کلــی کنــار بگذاریــم.

وانمودهــا (ژان بودریــار) ،الگــوی تقــدس زدایــی( روالن

چشمپوشــی از ایــن موضــوع بــه طــور کامــل ،در

بــارت) ،الگــوی فرهنگی-سیاســی (مکتــب برمینــگام)

جهــت منافــع مبحﺜــی اســت کــه حــوزهی فرهنــگ

و تصــرف مجــدد ( میشــل دوســرتو) .ایــن مدلهــای

عامــه را ،در آن بــه عنــوان تنهــا مــکان مناســب بــرای

دیگــر بودنــد کــه در پــروژه هایمــان بــرای نمایشــگاه

فعالیــت آوانــگارد یــا اســتقامت آن اســت ،نشــان داده

جایگزینمــان ســعی داشــتیم بــه کار بگیریــم.

میشــود ،بــه منزلــهی ایــن اســت کــه بــه ســادگی

بــه دلیــل محدودیــت زمــان ،انــرژی ،بودجــه و شــاید

ترتیــب تحریمــی علیــه آن ترتیــب دهیــم و از مســائلی

بخــــش

تعالــی در ســازماندهی نمایشــگاه خــود ،یــا حتــی

بــه برگــزاری یــک ســمپوزیوم ســاده و یــک ویژهنامــه
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اکنــون ،در مــورد میــزان اســتفادهی مــوزه از مــدل

اراده ،مــا فکــر نمایشــگاه را کنــار گذاشــتیم و در عــوض
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کــه توســط نمایشــگاه مــوزه طــرح شــده روی گردانیم.

البتــه گرافیتــی بــه خــودی خــود ،لفظــی مشــروع در

بنابرایــن ،مــا خــود را در موضــع خاصــی از همراهــی

حیطــهی ارائــهی مــوزه از موضــوع اســت ـ بــه عنــوان

و درگیــر نشــدن بــا مســئله «واال و ســخیف» قــرار

یکــی از چهــار بخشــی کــه مــوزه بــا توجــه بــه زمینهی

دادیــم .تصمیــم گرفتیــم کــه گروهــی از نویســندگان

موضوعــی ترتیــب داده اســت ـ در میــان باقــی بخشها

را دعــوت کنیــم تــا زیرســاختهای نظــری کــه برآینــد

کــه تبلیغــات ،کاریکاتــور و کمیــک هســتند .اگــر چــه

الگوهــای فکــری جایگزیــن دربــارهی رویارویــی هنــر

کیوریتورهــا اصــرار دارنــد کــه داســتان چگونگــی

و فرهنــگ تــوده را مســتق ً
ال .نتیجــه ایــن شــد کــه

ســرایت انــرژی دگرگونکننــدهی گرافیتــی در حــوزهی

هســتهی ســمپوزیومی شــکل گرفــت کــه در مرکــز

هنــر را نقــل کننــد ،و بــه همــان انــدازه اصــرار دارنــد

هنرهــای دیــا در  3نوامبــر  1990برگــزار شــد و ایــن

توضیــح دهنــد کــه چنیــن دورهای آغــاز نمیشــود،

جــا بــه طــور مفصــل ،در قالــب یــک ویــژه نامــه ارائــه

مگــر پــس از جنــگ جهانــی دوم ،بــه طــوری کــه

می شــود.

سورئالیســم ،فقــط یــک نســبت پیشبینانــهی صــرف

نوستالژی دو ال بو

بــا آن دارد .در واقــع ،از نظــر کیوریتورهــا ،سورئالیســم
تقریبـاً هیــچ ارتباطــی بــا چیزی در حــوزهای کــه آنها
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مایلــم بــا روایتــی آغــاز کنــم ــ روایــت نوســتالژی دو ال

ترســیم میکننــد ،نــدارد .در ســطر پایانــی کاتالــوگ،

بــو ،اصطالحــی فرانســوی کــه طبــق گفتــهی کاتالــوگ

اســتفاده از تصویــر رســانهای در آثــار ســیندی شــرمن

مــوزهی هنــر مــدرن بــرای نمایشــگاه «هــای انــد لــو»

یــا دیویــد ســال –از نظــر میــزان تاثیرگــذاری -بــا

«فقــط تــا حــدی ترجمهپذیــر اســت و حاکــی از

عملکــرد سورئالیســم مقایســه میشــود .طبــق نوشــته

تمایلــی اســت بــه فــرو غلطیــدن در آنچــه ســخیف و

آدام گاپنیــک «تصویــر رســانهای در دهــه  1980بــه

مبتــذل تلقــی میشــود» .ایــن اصطــالح ــــ نوســتالژی

همــان انــدازه بیمعنــا گردیــد کــه ناخــودآگاه در دهــه

گِل و الی ــــ تنهــا یــک بــار در توضیــح مــوزه از «

] 1930بیمعنــا[ بــود».

فرودســت و فرادســت» آمــده اســت] .نوســتالژی

اگــر مــوزه روال کار سورئالیســم را بــا اصطــالح

دو ال بــو[ بــه منظــور نمایانــدن آن جنبــه از ]کار[

نوســتالژی دو ال بــو تعریــف میکنــد پــس تحلیلهــای

سورئالیســتها؛ مربــوط بــه کنشهــای ضمیــر

انجــام گرفتــه از منظرهــای گفتمانــی کام ـ ً
ال متفــاوت،

ناخــودآگاه بــه کار رفتــه اســت ،کــه بــه نوبــه خــود،

از ]نوســتالژی دو ال بــو[ بــرای توصیــف چیــزی کامـ ً
ال

موجــب شــد ]مــوزه[ طیــف وســیعی از شــیوههای

فراگیــر در تمــام آوانــگارد پیــش از جنــگ جهانــی دوم

بیانگرانــه ،کــه آمــاج کنتــرل اجتماعــی و ســرکوب

یــا آوانــگارد «تاریخــی» اســتفاده میکنــد .بنابرایــن

بودنــد ،ارزش قائــل شــود و در ایــن زمــره ،عــالوه بــر

انــدرو راس ،در صحبــت از شــیوهای کــه در دهــهی

هنــر بــه اصطــالح اســکیزوفرنیک ،نمونــهی گرافیتــی را

 ،1950طبقــهی متوســط ،روشــنفکران ضدفرهنــگ

هــم بایــد بــه حســاب آورد.

و هیپســترهای طبقــهی فرودســت توانســتند نهضــت

میکنــد .او مینویســد« :روح ایــن رویارویــی ،در

فرانســوی نیســت؛ در واقــع ،اصـ ً
ال اســتفادهای در زبــان

دهــهی پنجــاه ،بیــن روشــنفکران زیرزمینــی (در مقابل

فرانســوی نــدارد ،بلکــه یــک قرائــت تمامـاً آنگلوفونیــک

روشــنفکران کهنــه کار ،متعصــب و ســازگارتر ضــد

از مفهــوم انگلیســی فقیرآبادگــری بــوده ،کــه بــه بیــان

اســتالینی) و هیپســترها همــان چیــزی نیســت کــه

پرطمطــراق یــک عبــارت بــه ظاهــر فرانســوی ،مبــدل

الهــام بخــش نوســتالژی د ال بــو آوانــگارد تاریخــی

گشــته اســت.

شــد .بــرای شــروع ،مــا بایــد اصطــالح عامیانــه ابتدایــی

در حالــی کــه هــر دو موضــع ،نوســتالژی را بــرای نفــی

هیــﭗ را بــه عنــوان مقولــهای از ادراک پیشــرفته در

]وجــود[ ارتبــاط مســتقیم ابژههــای مــورد نقدشــان-

مــورد ذوق و ســبک تجــاری یــا عامــه در نظــر بگیریم».

سورئالیســم ،آوانــگارد تاریخــی  -بــا امــر فرهنــگ عامه،

قبــل از پرداختــن بــه مســائل مهــم دربــارهی دورهبندی

بــه کار میبرنــد ،در نهایــت ،هــر دو ،مفهــوم نوســتالژی

کــه توســط راس مطــرح شــد یــا مســئله دســتیابی

را بــه طــرز مﺜبتــی طولوتفصیــل میدهنــد و از آن

سورئالیســم بــه اشــکال تصویرســازی بــه توصیــف موزه

بــرای اهــداف خــود بهعنــوان شــکل خاصــی از رابطــه

هنــر مــدرن ،میخواهــم یــادآور شــوم کــه در هــر دو

بــا گذشــته اســتفاده میکننــد کــه از ایــن طریــق

مــورد نوســتالژی دو ال بــو در یــک شــرایط روایــی کلــی

تاریخــی کــه خــود میــل دارنــد بازگــو کننــد را بســازند

از تقبیــح کــردن ایجــاد میشــود :رنــگ آمیــزی ،بــرای

و بــه کار گیرنــد.

راس ،فاصلــهی واقعــی آوانــگارد تاریخــی و جدایــی از

همســانیای کــه اکنــون قصــد دارم بــا جزئیــات

دنیــای ذوق تجــاری اســت؛ و بــرای مــوزه ،رابطــهی

بیشــتری تحلیــل نمایــم موجــب شــگفتی خواهــد شــد.

خودنمایانــه و عاجــز سورئالیســم بــا کنشهــای

آنچــه انتظــار نمــیرود ایــن اســت کــه شــرح مــوزه هنر

ســرکوب شــدهای اســت کــه مــورد پسندشــان بــود.

مــدرن از «فرادســت و فرودســت» نقطــه مشــترکی

جالــب و تعجــب آور بــه نظــر میرســد ،اگرچــه هــر

بــا تحلیــل راس داشــته باشــد] ،تحلیلــی[ کــه بــا

دو متــن بــا وارد کــردن عبارتــی فرانســوی ،نقدشــان

مجموعــهای از مواضــع گــردآوری شــده تحــت عنــوان

را پیــش میکشــند ،کــه ماهیــت اصطالحــیاش آن

«مطالعــات فرهنگــی» مشــخص شــده و میشــود.

را «تنهــا تــا حــدودی قابــل ترجمــه» میکنــد (بــه

البتــه تعمیــم همــواره در مــورد هــر زمینــهای خطرناک

گفتــهی مــوزه) ،هــر دو در صــدد معنــا بخشــیدن

اســت ،بهویــژه زمینههایــی کــه دارای نوعــی انــرژی

بــه ایــن عبــارت ،بــه کلمــه نوســتالژی وصلــهی

روبهرشــد و هیجــان روشــنفکرانه هســتند کــه

«درخــور» آن را ،منفــی ،ســخیف و احســاسگرایانه

مشــخصهی مطالعــات فرهنگــی امــروز هســتند و تنهــا

میچســبانند .عــالوه بــر ایــن ،همســانی بیــن ایــن

چیــزی کــه مــن را بــر آن داشــت تــا دســت بــه ایــن

جنبشهــا –همانطــور کــه روشــن اســت ـ بــا توجــه

کار بزنــم ،ایــن اســت کــه حــس میکنــم شــاید بــه

بخــــش

اصطــالح بــه عنــوان یــک ابــزار دورهبنــدی اســتفاده

عبــارت نوســتالژی د ال بــو درحقیقــت اصطالحــی
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مشــترکی از طریــق جریــان هیــﭗ ایجــاد کننــد ،از این

بــه ایــن امــر بخصــوص آشــکار شــده اســت کــه

توضیــح تاثیــر شــگرف همگونــی بیــن دو موضعــی کــه
کامــ ً
ال غیــر قابــل قیــاس بــه نظــر میرســد ،کمــک
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مهمتــر خالقانــه هســتند.
یــک نتیجــهی فرعــی دیگــر ایــن نظریههــا ایــن اســت
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نمایــد.

کــه تحلیــل مکتــب فرانکفــورت ،بــا مفهــوم فرهنــگ

بــرای بررســی ایــن تعمیــم ،بــه جســتار میــگان

یکپارچــه تولیــد اســتاندارد و تأثیــرات اســتاندارد شــده،

موریــس «ابتــذال در مطالعــات فرهنگــی» تکیــه

ســخنش از دســتکاری تــودهای ،ســلطه سیســتماتیک

میکنــم کــه در بســتر همیــن زمینــه و همســو بــا

و قربانــی کــردن ،بیانگــر یــک ســوء فهــم عمیــق از

آن ،نگاشــته شــده و نظریههــای بنیــادیاش بســیار

فرهنــگ عامــه اســت .مکتــب فرانکفــورت ،بــا مــردود

کارآمــد بــوده اســت .ایــن نظریههــا از یــک فــرض

دانســتن پتانســیل مصــرف انتقــادی ،از ایــن رو کــه

اساســی گرفتــه میشــوند ،اینکــه مصــرف را

در نظــرش] ،مصــرف انتقــادی[ متأثــر از عملکــرد

میتــوان بهعنــوان واقعیتــی نیمهمســتقل کــه از

خردهفرهنگهــای متفــاوت اســت ،از یــک ســو،

تولیــد منشــعب میشــود ،درک کــرد .در نتیجــه ،در

هرگونــه امــکان نقــد فرهنــگ غالــب را بــرای گــروه

ایــن حــوزهی مســتقل مــورد نظــر ،مصــرف بــه عنــوان

کوچــک نخبهگــرا از روشــنفکران محفــوظ داشــته

مجموعــه عملکردهایــی تلقــی میشــود کــه نمیتوانــد

اســت و از ســوی دیگــر قــدرت کدگــذاری مجــدد

بــه بازتابــی از تولیــد تقلیــل یابــد یــا از تولیــد مشــتق

خالقانــه فرهنــگ موجــود را بــه طــور کامــل در اختیــار

شــود .بــه گفتــه موریــس «عملکــرد مصــرف کننــده،

آوانــگاردی قــرار داده کــه منحصــرا ً بــه فعالیــت هنــری

بدینگونــه آزاد ،میتوانــد بــه عنــوان چیــزی بیــش

شــناخته شــده اســت.

از فعالیــت اقتصــادی در نظــر گرفتــه شــود؛ میتوانــد

نقــش آوانــگارد در بازنویســی و کدگــذاری مجــدد،

همچنیــن بــه خوبــی رویاهــا و دلخوشــی ،ارتباطــات و

اکنــون نــه تنهــا در میــان متخصصــان فرهنــگ عامــه

رویارویــی ،تصویــر و هویــت ،نشــان داده شــود .ماننــد

بــه بحــث گذاشــته شــده اســت ،بلکــه -بــا توجــه بــه

جنســیت ،مملــو از کﺜــرت گفتمانهــای پراکنــده و

روشــی کــه آوانــگارد هنــری توســط فرهنــگ غالــب

متناقــض اســت ».نظریــه مرتبــط دیگــر ایــن اســت

احیــا شــده اســت -امــا ایــن کــه بــه عنــوان شــکلی

کــه بــا توجــه بــه تنــوع غنــی ایــن عملکردهــا و

از مقاومــت توســط آن افــراد بســیار موثرتــر ،عمــل

استقاللشــان از تولیــد ،مصــرف کنندههــا اکنــون

میکنــد ،نظریــه دیگــری از مطالعــات فرهنگــی اســت.

تنهــا بــه عنــوان تعــدادی «احمــق فرهنگــی» نگریســته

در واقــع ،از دیــد ایــن نظریهپــردازان ،تغییــری کــه در

نمیشــوند کــه منفعالنــه توســط یــک صنعــت فرهنــگ

جایــگاه عملکــرد آوانــگارد اعمــال کردهانــد نــه تنهــا

مقتــدر ،جهــت داده و اداره شــدهاند ،بلکــه بــه عنــوان

بــه از کار افتادگــی مفاهیــم قدیمــی آوانــگارد اشــاره

کاربــران فعــال و انتقــادی فرهنــگ تــوده قــادر بــه

دارد ،بلکــه همچنیــن بــه عنــوان جبهــهی دیگــری

بازنویســی یــا کدگــذاری مجــدد مطالــب پیــش

بــه کارایــی دارنــد کــه در آن بتــوان دیــد تــا چــه

رویشــان در خوانشهــای جدیــد ،انتقــادی و از همــه

انــدازه صداهایــی کــه از جانــب مکتــب فرانکفــورت

ایــن حــوزه بــه کــرات تکــرار شــدهاند ،بــه گفتــهی

آن دربــارهی ســلطه و اداره کــردن ،در عــوض بــا

او :گاهــی اوقــات در مواجهــه بــا مجلــهی مطالعــات

اســتقبال از تنــوع ،ویژگــی و عملکــرد خــرده فرهنگــی

فرهنگــی ،یــا بــا مــرور اجمالــی انبــوه تئــوری پــاپ

بــه اســتفاده از «فرهنــگ عامــه» اصــرار مــیورزد .آنهــا

در کتابفروشــی ،احســاس میکنــم جایــی در انبــار

در مــورد نقــش اجتماعــی «فاســد» یــا «هژمونیــک»

بعضــی ناشــران انگلیســی یــک نســخهی اصلــی

جــاز ،یــا فیلمهــا ،یــا کمیکهــا ،بــدون هیــچ

وجــود دارد کــه هــزاران نســخه از همــان مقالــه در

توجهــی بــه تنــوع میــان ایــن دســته بندیهــا ،یــا

مــورد لــذت ،مقاومــت و سیاســت مصــرف بــا تغییــرات

تحقیقــی دربــارهی افــراد مختلــف و تاریخهایــی کــه

جزئــی تحــت نامهــای متفــاوت عرضــه میشــود.

آنهــا را شــکل داده انــد «اظهــارات پیــش پــا افتــاده»

آمریکاییهــا و اســترالیاییها هــم ایــن مقالــه اساســی

مینویســند ( .اگــر بــرای مﺜــال ،یــک حکــم شــاخص

تئــوری پــاپ را بازیافــت میکننــد :احتمــاالً بــا ایــن

قابــل اطمینــان کیــچ را در نظــر بگیریــم کــه «فیلمهــا،

تفــاوت عمــده کــه نظریــه پــاپ انگلیســی همچنــان

رقــص تــﭗ ،داســتانهای تجــاری ســطحی ،کمیکهــا

از یــک پوپولیســم چپگــرا حداقــل از لحــاظ صــوری

و آهنگهــای محبــوب را مــورد اســتهزا قــرار میدهــد

نشــئت میگیــرد کــه تــالش دارد حســی از حیــات را

و ایــن دســته بندیهــا را بــا افــراد واقعــی جایگزیــن

از فاجعــهی تاچریســم نجــات دهــد .زمانــی کــه کاالهــا

کنیــم -افــرادی مﺜــل چارلــی پاپلیــن ،پیــر پائولــو

از زمینــه جــدا شــوند ،همانگونــه کــه در خــود هســتند،

پازولینــی یــا فــرد اســتر یــا پــاول باولــز و پــی .جــی.

و در فرهنگهــای سیاســی کامــ ً
ال متفــاوت بازیافــت

وادهــاوس ،یــا جــرج هریمــان ،یــا دوک الینگتــون ،و

شــوند ،آثــار نفــوذ چشــمگیر آن پوپولیســم بــه ناپدیــد

غیــره -میتوانیــم ببینیــم کــه تــا چــه انــدازه پایــه و

شــدن یــا همرنگــی میگرایــد.

اســاس نظریههایــی کــه ادعــا میکننــد بــر روی آن

تجربــهی مــن -تجربــه فــوق العــاده تعجــب آور مــن،

ایســتادهاند شــکاف عمیــق دارد.

همانطــور کــه گفتــم -ایــن بــود کــه بــا خوانــدن

در ایــن حملــه بــه نظریههــای تولیــد ،کاتالــوگ

کاتالــوگ «هــای انــد لــو» بــا نســخه ای از عمــده

«فرادســت و فرودســت» خوشــحال اســت کــه مفهــوم

نظریههــای مقالــهی اصلــی تئــوری پــاپ مواجــه

خــرده فرهنــگ را بــه کار گرفتــه اســت ،منظــور

شــدم .در آنجــا نیــز ،نظریههــای تولیــد ،بــه ویــژه

گروههــای کوچکــی اســت کــه در یــک هویــت

نظریههــای مکتــب فرانکفــورت رد میشــوند ،بــه

فرهنگــی معیــن کــه از مراکــز قــدرت بــه حاشــیه رانده

همــراه عباراتــی ماننــد «صنعــت فرهنــگ» یــا «صنعت

شــدهاند شــریک هســتند ،امــا قادرنــد منابــع فرهنگــی

آگاهــی» کــه بــا تمرکــز بــر یــک روش تولیــد ،بــه

داده شــده را در مکانهــای مقاومتــی مشــخص

بازارهــای ایــن صنعــت برچســب «بازارهای تــودهای» و

مجــددا ً کدگــذاری کننــد .هنرمنــدان گرافیتــی اوایــل

بخــــش

موریــس ،تمــام ایــن ایدههــا توســط همکارانــش در

مــوزه بــا امتنــاع از ایــن برچســب و مفاهیــم همــراه

193
تــرجـــمه

ســخن میگوینــد بیاعتبــار هســتند .بــرای میــگان

بــه محصوالتــش عنــوان «فرهنــگ تــودهای» میدهنــد.

مطالعاتهنرهایزیبا
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دهــه شــصت در متروهــای نیویــورک بــا حــروف

هنــر هــم مفتخــر نمایــد .نوشــتهی هنرمنــدان گرافیتی

بادکنــک ماننــد کمیکهــای دیزنــی نــام خودشــان

متــرو چنیــن میگویــد:

را غــول آســا و جادویــی بــه عنــوان نشــانههایی از

اگــر منظــور مــا از هنــر ،همانطــور کــه بیــش از یــک

آزادی فــردی نوظهــور ،بــه عنــوان نمونــه ای از چنیــن

قــرن اســت داریــم ،یک رقابــت خــودران و خودســاخته

خــرده فرهنگــی مینوشــتند .گــروه دیگــری شــامل

در ســبک ،یــک بــازی جــدی اســت کــه مﺜــل یــک

هواخواهــان کتابهــای کمیــک دهــه هفتــاد هســتند

بــازی درون-گروهــی شــروع میشــود تــا بــه زندگــی

کــه شناختشــان از ســبکهای کمیــک باســتانی و

تولیدکننــده و معــدود مخاطبــان مفتونــش معنــا

وحشــیانه بــه آنهــا امــکان میدهــد تــا بــا بازنویســی

میبخشــد ،و بــه تولیــد یــک ســبک جدیــد و بطــرز

ســبکهای مختلــف در اشــکال اعتراضــی هــم در

گســترده ای رایــج میانجامــد -خــب البتــه کــه هنــر

برابــر ابتــذال کمیــک ابرقهرمانــی تولیــد انبوه/بــازاری

همیــن بــوده اســت.

و هــم در برابــر حــوزهی گســتردهتری از دروغهــای

بــرای نویســندگان کاتالــوگ ،یکــی از نتایــج نوشــتن

فرهنگــی شــرکت داشــته باشــند .بنابرایــن ،کاتالــوگ

ایــن داســتان فرادســت و فرودســت بــه عنــوان تاریــخ

اذعــان میکنــد کــه طراحیهــای رابــرت کرامــب

روابــط بیــن خــرده فرهنگهــای مختلف-هنرمنــدان

«یادداشــتهای یــک طرفــدار اســت ،گســترهای

پــاپ مﺜــل انــدی وارهــول یــا لیختنشــتاین از یــک

بطــرزی عجیــب قــوی و شــخصی از روح جدیــد

ســو ،و از ســوی دیگــر ،تعــداد انگشــت شــماری از

عمومــی تخصــص درکتابهــای کمیــک کــه در دهــه

هنرمنــدان جــوان که بــرای کمیکهــای دی .ســی .کار

هفتــاد رایــج شــد .یــک فرهنــگ جدیــد کتــاب کمیــک

میکننــد -ایــن اســت کــه نــه تنهــا از جــدی گرفتــن

بــه وجــود آمــد کــه بــه دور از مصــرف منفعالنــه

کل مســئله روشهــای تولیــد ســرباز میزننــد ،بلکــه

محصــوالت جدیــد خطــوط تولیــد دی .ســی و

ایــدهی اصلــی فرهنــگ فرادســت از مســئولیت نخبــه

مــارول ،عالقهمنــد و دلمشــغول تاریــخ و ســبکهای

گرایانــه بــا تنهــا یــک مــورد دیگــر بــودن در میــان

قدیمــی کتــاب کمیــک شــد .نویســندگان کتــاب

یــک گــروه متنــوع کلــی از خــرده فرهنگهــا جــدا

ادامــه میدهند«،ایــن خــرده فرهنــگ جدیــد -خــرده

میشــود .در واقــع ،داســتانی کــه میخواهنــد بگوینــد

فرهنــگ فنزینهــا ،و انجمنهــای کتــاب کمیــک-

یکــی از مبــادالت بیــن فرهنگــی پیوســته اســت کــه

اغلــب ،از روی طعنــه ،بــه مــواردی اعتبــار بخشــیدند

بــه عنــوان یــک خــرده فرهنــگ نشــانههای ســاخته

کــه از توجــه افتــاده بــود.

شــده دیگــری را بازخوانــی میکنــد :لیختنشــتاین

ایــن فعالیتهــای خــرده فرهنگــی اســت کــه

روایتهــای رئالیســتی کمیکهــای دی .ســی .دربــاره

کاتالــوگ مــوزه تمایــل زیــادی دارد کــه نــه تنهــا بــه

جنــگ و عشــق را بــا اســتفاده از یــک ســاده ســازی

آوانگاردهــای پیشکســوت نقــش عامــالن یــک مقــر

شــدید و فرمالیزیشــن بازنویســی میکنــد کــه نــه

مقاومتــی ببخشــد ،بلکــه آنهــا را بــه عنــوان ســازندگان

تنهــا ایــن تصاویــر تجــاری را در ســنتی کــه بــه عنــوان

بلکــه پایــهای بــرای نســل بعــدی هنرمنــدان تجــاری

وارهــول کــه هــم از شــکل و هــم از موضــوع شــرط

میشــود تــا بــازار رو بــه افــول کتابهــای کمیــک را

«نوســتالژیک و قدیمــی» قوطیهــای ســوپ کمپبــل

بــا کدگــذاری مجــدد سبکشــان در همــان تصویــر پــاپ

بهــره میگیــرد .در واقــع ،مــوزه میگویــد ،وارهــول،

نجــات دهنــد.

کســی کــه نقاشــیهای کمیــک اســتریﭗ او «بــه

ولــی در ایــن داســتان ،توجــه همانطــور کــه بــر ویژگــی

ایــن کشــش صــور نوســتالژیک و گذشــته-نگر ،ســایه

عملکــرد فرهنگــی اســت و نســبت بــه آنچــه بــه کــرات

انداختــن بــر گــرگ و میــش» تعلــق دارد «نبوغــی

بــه عنــوان «بــن بســت نظریهپــردازی پــوچ» انــگ

بــرای لحظــات گــذرا در فرهنــگ ،بــرای چیــزی کــه

گرفتــه هشــیار اســت ،در واقــع یــک نظریــه بــه طــور

در حــال از بیــن رفتــن اســت دارد :تیتــر تبلیغاتــی

تدریجــی شــاخ و بــرگ میگیــرد .و ایــن چنیــن

روزنامــه در عصــر تلویزیــون ،ســتارهی ســینما در عصــر

اســت کــه مصــرف خالقانــهی رســانهی هنــر فرادســت

راک .او غریــزهای خطاناپذیــر بــرای مــواردی داشــت

از فرهنــگ عامــه ،چیــزی بــا خصوصیــات مشــخص

کــه تصویــر نمادگونــه تــازه در حــال گسســتن از

خــود اســت ،چیــزی کــه کاتالــوگ گاه آن را «نــگاه

مخاطبانــش بــود.

گذشــتهنگر» مینامــد ولــی بــه مــوارد دیگــر نــام

اکنــون ،دقیقــاً همیــن غریــزهی خطاناپذیــر بــرای

ســادهتر «نوســتالژی» را میدهــد .بنابرایــن از آغــاز

چیــزی کــه در شــرف کنــار رفتــن اســت ،بــرای ناتوانی

رابطــهی کوبیســتها بــا منابــع روزنامــهای ،مــوزه

رقتانگیــزی کــه ســتارهی فیلــم بطــور ناگهانــی مظهــر

«انتخابهــای عمــدی کــه موجــب تنــزل میشــدند»

عصــر راک ،یــا دقیقتــر ،عصــر ام تیــوی ،میشــود

را بررســی میکنــد ،بــا «شــیرابهی ســبکهایی کــه

کــه انــدرو راس ،از موضــع مطالعــات فرهنگــی ،آن را

از رواج افتــاده انــد» هماهنــگ میســازد و «یــک

بــه عنــوان نشــان ذوق کمــﭗ تحلیــل میکنــد .بــرای

عالقــهی غیراخالقــی ،حتــی یــک نوســتالژی خــاص»

فــرم نوســتالژی -نوســتالژی بــه عنــوان حالــت وجــه

بــرای صــور حــروف نخراشــیده و زمخــت ســانس

زمانمنــد -بــه اظهــار وی ،همــان رسانهایســت کــه از

ســریف از طرحهــای تولیــد انبــوه قــرن نوزدهمــی

طریــق آن وضعیــت طعنــه آمیز هوشــیاری کمــﭗ اتفاق

نشــان میدهــد .نوســتالژی همچنیــن بــا شــویترز

میافتــد .الگویــی کــه راس بــرای کمــﭗ میســازد در

بــه عنــوان وســیلهای بــرای تفســیر مــوزه از ســاختن

ارتبــاط بــا تحــوالت در فناوریهــای فرهنگــی شــکل

رابطــه اش بــا دنیــای رســانه بــه شــکلی صمیمانــه و

گرفتــه اســت -فیلمهــای صوتــی جایگزیــن فیلمهــای

کامــ ً
ال شــخصی حکمرانــی میکنــد.

صامــت شــدند؛ سیســتم اســتودیویی موفــق هالیــوود

بــه هــر حــال ،انگیزههــای شــخصی هــر چــه کــه

بعــد از رشــد صنعــت تلویزیون رونــق گرفــت؛ تلویزیون

باشــد ،شــرط خــاص بــرای شــکل گیــری رویارویــی

شــبکهای خــود ،توســط انقــالب کابــل و ویدیــو تهدیــد

بخــــش

کــه از دگا و گوگــن آغــاز شــد بازتعریــف میکنــد،

نمودارهــای قدیمــی را احیــا کنــد ،خــواه انــدی
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آخریــن مرحلــه از زنجیــرهی طوالنــی رونــد آوانــگارد

اســت ،خــواه مگریــت کــه ســبک کاتالوگهــا و
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و کنــار گذاشــته شــد .درون ایــن جانشــینی ،کمــﭗ

قــدرت واقعــی انگلیــس بــرای شــرکت در بــازی

جــذب دیدگاههــای آناکرونیســتیک می شــود کــه

امپریالیســتی ســلطه بــر ســلیقه خارجــی» بیــان

هــر بازمانــده ی بیگانــه ی ،دایناســور ماننــد فراهــم

می کنــد .

مــی آورد ،جایگزیــن دنیــای فنــاوری جدیــد شــده

شــکل نوســتالژی ســلیقه کمــﭗ ،کــه – بــا نســخه

و در آن ،بیگانــه شــده و بــدون قــدرت ،بــه عنــوان

«نگــرش گذشــته نگــر» خــود -موضوعــات تــازه

نشــانه ای از زوال تدریجــی آن جهــان جدیدتــر

منســوخ شــده را رواج میدهــد و آن را بــه عنــوان

و مقتدرتــر ،خــود در آســتانه ی منســوخ شــدن از

یــک آبــژه مصــرف دوبــاره فعــال میکنــد؛ راس

ســوی نســل جدیــد رســانه خدمــت میکنــد .بــه

هــم در ایــن زمینــه بیــان میکنــد کــه منســوخ

گفتــه ی راس« ،تاثیــر کمــﭗ صرف ـاً بــا یــک تغییــر

بــودن ماهیــت ذاتــی کاالســت .همیــن منســوخ

در شــیوه تولیــد فرهنگــی ایجــاد نمی شــود ،بلکــه

بــودن اســت کــه کمــﭗ آن را تجلیــل و مصــرف

هنگامــی شــکل میگــرد کــه محصــوالت (ســتاره ها،

میکنــد و در انجــام ایــن کار صریــح و بیپــرده

در ایــن مــورد) شــیوه تولیــد پیشــین ،کــه قدرتــش

عمــل میکنــد .امــا ایــن صراحــت ،فــارغ از نقــد

را بــرای چیــره شــدن بــر معانــی فرهنگــی از دســت

کــردن نــوع کاالی تولیــد شــده ،در عــوض بــه

داده اســت ،در زمــان حــال در دســترس قرارگیــرد

عنــوان یــک عمــل ســلیقهای کدگــذاری می شــود.

تــا مطابــق کدهــای ذوقــی معاصــر بازتعریــف شــود.

و بــرای راس ،ایــن عمــل پیونــد ســلیقه بــه امــر

ذوق کمــﭗ ســپس بــه عنــوان تجلــی خاصــی از

منســوخ ،در نهایــت آزادیبخشــترین حرکــت

عالیــم عــدم قــدرت درون یــک رســانه یــا کاالی

کمــﭗ بــود .چــون باعــث «مســئله ســاز شــدن

فرهنگــی عمــل میکنــد .پــس ،بــه عنــوان

خــود موضــوع ســلیقه» شــده اســت  ...نــه تنهــا

مﺜــال ،در حــال حاضــر ظاهــر ســتارههای ســابق

تحمیــل مرزهــای بــه ظاهــر دلبخــواه ســلیقه را

هالیــوود وقتــی کــه در ســریالهای آبکــی اعیانــی

نادیــده انگاشــته بلکــه تفکــر پشــت ســر ،خبرگــی

تلویزیــون هنرنمایــی میکننــد مﺜــل «داینســتی»

تفســیری ،و دســته بنــدی قضــاوت زیباشــناختی

موردپســند قــرار میدهــد؛ درســت همانطــور کــه

کــه بــا تحمیــل همــراه اســت را زیــر ســوال بــرده

فــردا از فیلمهــای ســاخته شــده بــرای تلویزیــون

اســت .هیــچ چیــز بیــش از ایــن نمی توانســت

اســتقبال خواهــد شــد ،کــه در تــالش بــرای رقابــت

بــرای ســنت ســلیقه کــه بــر اســاس احــکام جهانــی

بــا ویدیــو و ماهــواره دیــده خواهــد شــد .یــا یــک

بــودن ،بیزمانــی و منحصــر بــه فــرد بــودن بنــا

نمونــه دیگــر ،بــرای فرهنــگ راک بریتانیایــی دهــه

شــده زشــت تر از یــک فرهنــگ از مــد افتادگــی

 ،1960یونیــون جــک می توانســت تبدیــل بــه

باشــد :یعنــی طــور خاصــی طراحــی شــده کــه دوام

یــک آبــژه مــورد پســند کمــﭗ تبدیــل شــود ،راس

نیــاورد.

ایــن را بــه عنــوان نشــانهای از «ظرفیــت مســتور

ایــن اســتقبال نوســتالژیک از امــر منســوخ کــه بــه

تاریخــی را شــکل میدهــد کــه مــن در حــال

تصــور « خارجــی» سیســتم کاال ،خــارج از تبــادل

ترســیم کــردن آن بــودهام .اگرچــه آنهــا بخاطــر

تبدیــل میشــوند .کمــﭗ ،کــه راهــی بــرای

تفــاوت در رویکــرد بــه ایــن ســوال کــه آیــا مصــرف

ســرمایهگذاری مجــدد بــر آنچــه متــروک اســت،

را می تــوان بــه صــورت یــک سیاســت درک کــرد

بطــور دقیق تــر ،ارزش مبادلــه ای ،بدیــن ترتیــب

از هــم جــدا می شــوند ،و بــا توجــه بــه دیــدگاه

بــا تعریــف بنیامیــن از امــر منســوخ ناهمســو بــوده

راس کــه فعالیــت بالقــوه معــارض کمــﭗ را اساس ـاً

اســت .در واقــع ،بــا توجــه بــه ایــن مســئله دقیــق

سیاســی میدانــد و طبــق مــوزه کــه شــرحش را

در بــاب خــود عملکــرد سورئالیســتی ،در رابطــه بــا

بــه یــک نســخه ی غیرسیاســی از تبادالتــی کــه

تفــاوت در مﺜــال بیــن بیــان ارنســت از امــر منســوخ

شــرح میدهــد محــدود میکنــد ،همانطــور کــه

و ارتبــاط دالــی بــا شــیک بــودن ســبک قدیمــی،

ســعی کــردهام نشــان دهــم ،آنهــا پیش فرضهــای

هــال فوســتر بــه تازگــی دربــاره ی رویکــرد دالــی

مشــترک تعجــب برانگیــزی دارنــد .یکــی از آنهــا،

مینویســد« ،بــه جــای یــک انقــالب فرهنگــی

دربــاره ی بیربــط بــودن هــر دو مکتــب فرانکفــورت

منتــج بــه جــدا کــردن روشهــای تولیــد ،یــک

و والتــر بنیامیــن بــه تحلیلهــای آنــان اســت کــه

تکــرار اجبــاری مشــخص را بــرای همــوار کــردن

بایــد بــا توجــه بــه محوریــت بــا هــر دو شــرح

چرخههــای مصــرف برمــی انگیزانــد.

مســئله نوســتالژی و منســوخ شــدگی ،یکــی را

اکنــون می تــوان اســتدالل کــرد کــه در دیــدگاه

کامــ ً
ال کنایــه آمیــز جلــوه دهــد.

اولیــه بنجامیــن از منســوخ شــدگی ،بــا ایــن کــه

ارتبــاط اولیــه بنجامیــن بــا سورئالیســم بــه او

ممکــن اســت هــم در تعریــف راس و هــم کاتالــوگ

امــکان دسترســی بــه تجربــه منســوخ شــدگی را

مــوزه از کمــﭗ بازگــو نشــده باشــد ،پیش فرضــی

بــه عنــوان منبــع انــرژی انقالبــی و بــه عنــوان

از یــک ایــده انقالبــی یــا حداقــل پتانســیل از جــدا

راهــی بــرای جــدا کــردن زمــان تاریخــی از مفهــوم

کــردن مصــرف از تولیــد آوانــگارد و در نظــر گرفتــن

پیشــرفت داد ،وجــود منســوخ شــدگی شــروع بــه

ایــده قبلــی بــه عنــوان یــک زمینــه مســتقل وجــود

ایفــای نقــش اساســی فزاینــده ای در تفکــرش

دارد.

دربــاره ی تاریــخ کــرد .ولــی بــا الگــو گرفتــن از

بــا توجــه بــه ایــن بحــث بنیــادی مطالعــات فرهنگــی

رویکرهــای خــود نســبت بــه منســوخ شــدگی بــا

و بــا ایــن اســنتنباط فرعــی کــه «فرایندهــای

رویکردهــای خــود نســبت بــه سورئالیســت ها،

تولیــد بــه خوبــی شــناخته شــده هســتند ،ولــی

آن را بــه عنــوان دســته ای از اشــیاء تصــور کــرد

عملکردهــای مصــرف مبهــم باقــی مانده انــد»،

کــه منطــق کاالیــی دیگــر بــر آنهــا هیــچ تاثیــری

میــگان موریــس یــک تکذیبیــه مینویســد کــه

بخــــش

بــه چرخــش و تبــادل وارد میکنــد و اســکلت دو

ایــن اشــیاء بــه شــکل نمادیــن قدرتمنــد امــکان
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طــور مﺜبــت آن را کدگــذاری میکنــد ،آن را مجــددا ً

نــدارد؛ بــا خــارج شــدن از منطــق ســرمایهداری،

مطالعاتهنرهایزیبا
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مایلــم اســتنتاجم را بــا آن بــه پایــان برســانم:

ایــن کار در اصطالحــات نابهنجــار مجــاز شــود .در

اشــکاالت متعــددی در ایــن ســطح بــه صــورت

نظریــه فرهنگــی ]وی نتیجــه میگیــرد[ « ،تولیــد»

یــک فرضیــه عملــی ابتدایــی وجــود دارد :بــرای

غالبــاً بــه عنــوان یــک اصطــالح دم دســتی بــرای

مﺜــال ،مصــرف ( ولــو عملکــرد) تنهــا می توانــد

«گفتــار اقتصــادی» بــه کار مــی رود « .مصــرف»

بــه عنــوان یــک عبــارت هــم ارز بــا «تولیــد»

یعنــی صحبــت دربــاره ی روابــط جنســی ،هنــر،

روبــرو شــود وقتــی کــه مفهــوم «روش تولیــد» بــه

«سیاســتهای فرهنگــی»و ســرگرمی .بــا ایــن

«کارخانههــای ســازنده ی کاال و ســرمایه دارهــای

حــال ،قبــل از آن کــه تولیــد را کامــ ً
ال بــه قلمــرو

ســودبر» تقلیــل یابــد .تنهــا در ایــن مفهــوم

دژاوو وابســته بدانیــم ،شــاید بهتــر باشــد در نظــر

اقتصــادی یکســره خــرد ،می تــوان بــه مصــرف بــه

داشــته باشــیم کــه در اواخــر قــرن بیســتم ،بعــد از

عنــوان یــک فضــای جداگانــه اســتناد کــرد تــا یکــی

یــک قــرن رومانتیســیزم ،مدرنیســزم ،آوانــگارد ،و

از مراحــل الزم ،پیچیــده و متنــوع از یــک فراینــد

روانــکاوی ،اقتصــاد ،در حقیقــت ،شــاید بــه طــور

تولیــد -کــه دیگــر شــکل مســتقلی نیســت ،بلکــه

قابــل توجهــی مبهم تــر از جنســیت باشــد.

شــکل بدیعــی از آن فراینــد اســت.
بطــور ملموستــر ،زمانــی کــه تعییــن انــدازه و

بــهار 1400

جایــگاه فعالیــت غیرممکــن اســت« ،فعالیتهایــی»
ماننــد تبــادل برنامــه و خریــد و فــروش ســهام در
تبــادالت خارجــی آتــی علــل و معلــول شکسســت
فاجعــه بــار در بــازار بــورس اســت کــه ســریعاً در
رســانه تحــت عنــوان موضوعــی پیــش پاافتــاده
شــکل میگیــرد و همچنیــن بــه شــکل علــل و
معلولــی نامشــخص در فراینــد عمــل میکنــد،
فرضیــه ای کــه تولیــد «شــناخته شــده» اســت
و مصــرف مبهــم و معماگونــه ،کــه در نهایــت
می تــوان گفــت مفیــد نیســت.
در عصــر ضدصنعتی ســازی و افزایــش یکپارچگــی
بازارهــا و حوزههــای مشــابه ،مســئله نظریهپــردازی
روابــط بیــن تولیــد و مصــرف (یــا تفکــر «تولیــد»
بــه طــور کلــی) بــه طــور قابــل توجهــی پیچیده تــر
از آن اســت کــه بــا کاهــش تــالش بــرای انجــام

بخــــش
تــرجـــمه

199

HighlLow: Art and Mass Cultur

.1

,High and Low: Modern Art and Popular Culture

.2

Norman Bryson

.3

Sublimation model

.4

the simulation model (Jean Baudrillard(

.5

the desublimatory model (Roland Barthes(

.6

The cultural-political model (the Birmingham School(

.7

the reappropriation model (Michel de Certeau(

.8

Dia Center for the Arts

.9

Nostalgie de la Boue

.10

Museum of Modern Art

.11

Nostalgia for mud

.12

