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نوســتالژی دو ال بو: در باب کاتالوگ نمایشگاه 
»واال و سخیف: هنر مدرن و فرهنــگ عامه« 

نویسنده: روزالیند کراوس
مترجم: بنفشه روانپور 1

 یادداشت مترجم
و  »واال  عنــوان  بــا  نمایشــگاهی   1990 ســال  در 

ســخیف: هنــر مــدرن و فرهنــگ عامــه« برگــزار شــد. 

ــر  ــی را منتش ــگاه کاتالوگ ــن نمایش ــای ای کیوریتوره

کردنــد کــه نــکات مهــم بســیاری را در بــاب آثــار ایــن 

ــا،  ــد. بعده ــرح می  کن ــه مط ــگ عام ــگاه و فرهن نمایش

ــه  ای را  ــر ویژه  نام ــه  ی اکتب ــال 1991 مجل ــار س در به

ــیاری  ــد و بس ــر می  کن ــگاه منتش ــن نمایش ــاب ای در ب

از جنبه  هــای آن را از منظــر انتقــادی بــه چالــش 

می  کشــد. در اینجــا، در قســمت اول، ترجمــه  ای از 

ــه  ــه ارائ ــن ویژه  نام ــر ای ــراوس ب ــد ک ــه  ی روزالین مقدم

می  شــود تــا خواننــده بــا زمینــه  ی مــورد بحــث آشــنا 

شــود و در ادامــه، ترجمــه  ی مقالــه  ی کــراوس بــا 

عنــوان »نوســتالژی دو ال بــو« آورده می  شــود.  

   مقدمه
ــر و فرهنــگ  ــه، واال| ســخیف: هن ــن ویژه   نام ــوان ای عن

ــر  ــوزه ی هن ــگاه م ــا نمایش ــگام ب ــه ای هم ــوده، رابط ت

مــدرن بــا عنــوان »واال و ســخیف: هنــر مــدرن و 

فرهنــگ عامــه« دارد. آن را تکــرار می کنــد و در عیــن 

حــال مســیرش را از آن جــدا می کنــد. در واقــع، عــدم 

ــان  ــت همزم ــرار اس ــن دو ق ــن ای ــدودی بی ــق ح تطاب

ــد، و  ــوزه باش ــروژه ی م ــا پ ــا ب ــت بحــث م ــن قراب مبی

ــی از آن. ــر جدای ــم بیانگ ه

ــر  ــع، فک ــن موض ــام ای ــردن ابه ــن ک ــور روش ــه منظ  ب

مســئله  ایــن  شــکل گیری  چگونگــی  کــه  کــردم 

را توضیــح دهــم. اندکــی پــس از آن کــه مــوزه 
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ــروژه  ــوان پ ــه عن ــخیف« ب ــدرن از »واال و س ــر م هن

نمایشــگاهی آتــی خبــر داد، نورمــن بریســون خطــاب 

ــزام  بــه گروهــی از ســردبیران و نویســندگان اکتبــر، ال

ارائــه ی بیانیــه ای جایگزیــن را پیــش کشــید. ایــن بــر 

ــل احســاس  ــه دلی ــود. بخشــی ب ــا مســلم ب همــه ی م

نمایشــگاه  از  ناشــی  کــه  شــدیدی  ســرخوردگی 

ــود، و در کل  ــال 1984 ب ــوزه در س ــی« م »بدوی گرای

بــه دلیــل نیــازی کــه آن زمــان بــرای بررســی مجــدد 

ــد، بررســی  ــی احســاس می ش ــردی مردم ــا رویک آن ب

شــکل تفســیری کــه توســط مــوزه ، از مــدرن، از ارتباط 

هنــر غربــی بــا فرهنگ هــای استعمارشــده ارائــه شــده 

ــه  ــود ک ــخص نب ــان مش ــدان برایم ــاز، چن ــود. در آغ ب

ایــن پــروژه ی جایگزیــن چــه شــکلی می توانــد داشــته 

بنابرایــن در مــورد گزینه هــای مختلفــی  و  باشــد 

ــا  ــان، ب ــی نمایشــگاه خودم ــم، مثــل برپای بحــث کردی

ــور  ــاید تص ــاوت. ش ــاًل متف ــیری کام ــازماندهی مس س

ــر  ــا در نظ ــه، ب ــه چگون ــد ک ــوار باش ــئله دش ــن مس ای

ــم  ــد تنظی ــوزه در رون ــه م ــت ک ــن واقعی ــتن ای داش

نمایشــگاه بــود و مــا دسترســی بــه برنامه هایــش 

نداشــتیم، می توانســتیم ایــن »مســیرهای متفــاوت« را 

ــیم. ــش بکش ــان پی ــوح و اطمین ــدری وض ــا ق ب

و البتــه، بــا توجــه بــه عــدم دسترســی مــا نتوانســتیم 

چنیــن برنامــه ای پیــاده کنیــم و از درســتی آن مطمئن 

باشــیم. امــا بــر اســاس نمایشــگاه بدوی  گرایــی و 

ــود از  ــتی ب ــتیم فهرس ــالع داش ــه از آن اط ــزی ک چی

ــخیف«  ــه »واال و س ــمت مجموع ــن قس ــل دومی عوام

بــر کاتالــوگ، فکــر کردیــم می توانیــم تــا حــدی 

ــود کــه نحــوه ای  ــن ب ــا ای ــرض م ــم. ف پیش  بینــی کنی

ــر واال  ــه آن را هن ــزی ک ــن چی ــوزه رابطــه ی بی ــه م ک

ــیم  ــخیف« ترس ــارت »س ــا عب ــه ب ــد و آن چ می نامی

ــه درون  ــگ عام ــه فرهن ــود ک ــن می نم ــد- چنی میکن

ــی«  ــوان آن را »مــدل تعال ــرار دارد کــه می ت ــی ق ظرف

نامیــد. طبــق ایــن مــدل، کارکــرد هنــر تعالــی و تحــول 

ــا  ــی و پیــش پ ــردن آن از معمول ــاال ب ــه اســت، ب تجرب

پیــش  از  و شــگفت  انگیز.  خارق  العــاده  بــه  افتــاده 

ــوغ  ــا نب ــه واال؛ ب ــت ب ــا، از پس ــه بی همت ــاده ب ــا افت پ

ــام  ــتعداد انج ــه اس ــد ک ــودی هنرمن ــوص موج مخص

ایــن اعمــال را دارد. بــا ایــن تعریــف، اشــکال ســخیف 

نمودهــای بصــری- گرافیتــی، کتاب هــای کمیــک، 

تبلیغــات و غیــره...- زیرمجموعه هایــی از منابعــی را 

شــامل می شــوند کــه هنرمنــد دســتچین کــرده و ایــن 

مــواد اولیــه را بــه مجموعــه   مســائلی کامــاًل مســتقل 

ــناختی وارد  ــوزه ی زیباش ــه ح ــه ب ــد ک ــدل می کن مب

ــب  ــو ترتی ــا از ن ــه نیازه ــه ب ــا توج ــواد ب ــود، م می  ش

ــا  ــوری، ی ــدت ص ــال،  از وح ــرای مث ــوند، ب داده می  ش

ــوزه  ــگاه م ــناختی. نمایش ــعاب زیباش ــا انش ــیوه، ی ش

ــم،  ــی کردی ــا پیش  بین ــه م ــور ک ــدرن، آن ط ــر م هن

ــش  ــک پژوه ــه بی ش ــد ک ــه می ده ــی را ارائ محصول

ــگ  ــع فرهن ــاره ی مناب ــود درب ــد ب ــذاری خواه تاثیرگ

تــوده ای از طیــف وســیعی از کار هنــری قــرن بیســتم 

ــر از آن.  ــاپ آرت و فرات ــا پ ــتی ت ــای کوبیس از کالژه

بــه منظــور نشــان دادن چگونگــی تغییــر شــکل پیــدا 

کــردن مایــه هــا ـ همانطــور کــه منطــق مــدل تعالــی 

ــی  ــن تحول ــه چنی ــرض ک ــن ف ــا ای ــد- ب اقتضــا می کن

محصــول نیــت هنــری فــردی بــوده اســت. اینجــا البتــه 

ــوارد،  ــب م ــی در اغل ــدل تعال ــه م ــت ک ــهود اس مش

ــه  ــات هنری-تاریخــی ب ــی تحقیق ــدل اصل ــرادف م مت

ــی اســت. طــور کل
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ــدل  ــوزه از م ــتفاده ی م ــزان اس ــورد می ــون، در م  اکن

تعالــی در ســازماندهی نمایشــگاه خــود، یــا حتــی 

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

مســیرهای دیگــری بــرای ترســیم رابطــه ی بیــن هنــر 

ــیرهایی  ــتیم. مس ــر داش ــوده در نظ ــگ ت واال و فرهن

ــا مــدل تعالــی بــرای طــرح ایــن  متفــاوت و مخالــف ب

پرســش کــه آیــا منابــع فرهنگــی تــوده ی مــردم شــامل 

ــا منابعــی اســت  ــل قیــاس ب ــع قاب مجموعــه ای از مناب

ــتفاده  ــا اس ــنتی از آن ه ــکل س ــه ش ــدان ب ــه هنرمن ک

متــون  تمثیلــی،  کتاب هــای  ماننــد   ( کرده انــد 

ــا  ــن معن ــه ای ــار هنــری و غیــره(. ب مذهبــی، دیگــر آث

کــه مســئله ی دیگــر ایــن تحلیل هــا ایــن اســت کــه آیا 

ــف  ــده ی تاریخــی تعری ــوده خــود یــک پدی فرهنــگ ت

شــده  کــه بــدون چشم  پوشــی از پیامدهــای ایــن 

ویژگــی تاریخــی نتــوان آن را قابــل تطبیــق بــا الگــوی 

تاریــخ هنــری دانســت. کار مکتــب فرانکفــورت )تئودور 

آدورنــو( و والتــر بنیامیــن وقــف بــاز اندیشــی دربــاره ی 

ــی  ــد، دیدگاه ــوده ش ــگ ت ــدگاه فرهن ــگ از دی فرهن

کــه تبعــات تاریخــی و مــادی آن، بــه گفتــه ی آن هــا، 

میبایســت تعریــف قطعــی هنــر را دگرگون کنــد. برخی 

ــه ی  ــور، هم ــد منظ ــر چن ــر، ه ــای دیگ ــن الگوه از ای

آن هــا نیســت، کــه بــه عنــوان واکنــش در برابــر چنیــن 

ــوی  ــوان شــامل: الگ ــد را می  ت ــه وجــود آم ــی ب مباحث

وانمودهــا )ژان بودریــار(، الگــوی تقــدس زدایــی) روالن 

ــارت(، الگــوی فرهنگی-سیاســی )مکتــب برمینــگام(  ب

و تصــرف مجــدد ) میشــل دوســرتو(.  ایــن مدل هــای 

ــرای نمایشــگاه  ــروژه هایمــان ب ــد کــه در پ دیگــر بودن

ــم. ــه کار بگیری ــتیم ب ــعی داش ــان س جایگزین  م

بــه دلیــل محدودیــت  زمــان، انــرژی، بودجــه و شــاید 

اراده، مــا فکــر نمایشــگاه را کنــار گذاشــتیم و در عــوض 

بــه برگــزاری یــک ســمپوزیوم ســاده و یــک ویژه نامــه 

ــداوم انگیزه هــای اولیــه ،  ــی، درپــی ت روی آوردیــم. ول

میــل پیــدا کردیــم کــه موضــوع را از منظــر الگوهــای 

دیگــر نیــز مطــرح کنیــم، و نــه فقــط بــه عنــوان تکیــه 

ــی  ــد انفعال ــه نق ــرای مشــروعیت بخشــیدن ب گاهــی ب

ــام  ــت انج ــا نمی بایس ــت ی ــوزه می بایس ــه م ــر آن چ ب

مــی داد.

نظــر بــر ایــن اســت کــه موقعیــت مــا هــم نزدیــک بــه 

ــه دارد. چــرا  ــا آن فاصل ــوزه اســت و هــم ب ــروژه ی م پ

ــا ارائــه نقــدی از آن پــروژه، قصــد داشــتیم کــه  کــه ب

ــی،  ــوی تعال ــه الگ ــیوه ای ک ــی در ازای ش جایگزین  های

ــن  ــم. و در عی ــد، نشــان دهی مســئله را مطــرح می کن

ــان را. ــال فاصله م ح

ــا ایــن حــال، در حفــظ تصــور رابطــی بیــن هنــر و   ب

ــث، و  ــورد بح ــئله ی م ــوان مس ــه عن ــوده ب ــگ ت فرهن

همچنیــن در حــل نکــردن کامــل مقولــه ی هنــر تمــام 

ــا مســئله ی مطــرح شــده در موضــوع  ــا ب و کمــال ، م

ــن نقطــه ی  ــم. و ای ــوزه هم نظــر بودی اعــالم شــده ی م

ــی ،  ــن نزدیک ــا ای ــه ب ــی در رابط ــت. ول ــتراک ماس اش

فکــر مــا ایــن بــود کــه در نظــر گرفتــن رابطــی بیــن دو 

ــم و  ــر می  خوانی ــای هن فضــا، یکــی درون آن چــه دنی

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

چشم پوشــی از ایــن موضــوع بــه طــور کامــل، در 

ــگ  ــوزه ی فرهن ــه ح ــت ک ــی اس ــع مبحث ــت مناف جه

عامــه را، در آن بــه عنــوان تنهــا مــکان مناســب بــرای 

فعالیــت آوانــگارد یــا اســتقامت آن اســت، نشــان داده 

ــادگی  ــه س ــه ب ــت ک ــن اس ــه ی ای ــه منزل ــود، ب می ش

ترتیــب تحریمــی علیــه آن ترتیــب دهیــم و از مســائلی 

189

مه
ــ

جـ
ــر

ت
ش

ــ
ــ

بخ



کــه توســط نمایشــگاه مــوزه طــرح شــده روی گردانیم. 

ــی  ــا خــود را در موضــع خاصــی از همراه ــن، م بنابرای

ــرار  ــخیف« ق ــئله »واال و س ــا مس ــدن ب ــر نش و درگی

ــم. تصمیــم گرفتیــم کــه گروهــی از نویســندگان  دادی

را دعــوت کنیــم تــا زیرســاختهای نظــری کــه برآینــد 

ــر  ــی هن ــاره ی رویاروی ــن درب ــای فکــری جایگزی الگوه

ــه  ــد ک ــن ش ــه ای ــتقاًل. نتیج ــوده را مس ــگ ت و فرهن

ــز  ــه در مرک ــت ک ــکل گرف ــمپوزیومی ش ــته ی س هس

هنرهــای دیــا در 3 نوامبــر 1990 برگــزار شــد و ایــن 

جــا بــه طــور مفصــل، در قالــب یــک ویــژه نامــه ارائــه 

می  شــود.

  نوستالژی دو ال بو 
ـ روایــت نوســتالژی دو ال  مایلــم بــا روایتــی آغــاز کنــمـ 

بــو، اصطالحــی فرانســوی کــه طبــق گفتــه ی کاتالــوگ 

مــوزه ی هنــر مــدرن بــرای نمایشــگاه »هــای انــد لــو« 

»فقــط تــا حــدی ترجمه پذیــر اســت و حاکــی از 

ــه فــرو غلطیــدن در آنچــه ســخیف و  تمایلــی اســت ب

مبتــذل تلقــی می شــود«. ایــن اصطــالح ــــ نوســتالژی 

ــوزه از »  ــح م ــار در توضی ــک ب ــا ی ِگل و الی ــــ تنه

فرودســت و فرادســت« آمــده اســت. [نوســتالژی 

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

ضمیــر  کنش هــای  بــه  مربــوط  سورئالیســت ها؛ 

ــه خــود،  ــه نوب ــه ب ــه اســت، ک ــه کار رفت ناخــودآگاه ب

ــیوه های  ــیعی از ش ــف وس ــوزه] طی ــد [م ــب ش موج

ــرکوب  ــی و س ــرل اجتماع ــاج کنت ــه آم ــه، ک بیان گران

ــر  ــل شــود و در ایــن زمــره، عــالوه ب ــد، ارزش قائ بودن

هنــر بــه اصطــالح اســکیزوفرنیک، نمونــه ی گرافیتــی را 

ــه حســاب آورد. ــد ب ــم بای ه

ــه خــودی خــود، لفظــی مشــروع در  البتــه گرافیتــی ب

حیطــه ی ارائــه ی مــوزه از موضــوع اســت ـ بــه عنــوان 

یکــی از چهــار بخشــی کــه مــوزه بــا توجــه بــه زمینه ی 

موضوعــی ترتیــب داده اســت ـ در میــان باقــی بخش ها 

کــه تبلیغــات، کاریکاتــور و کمیــک هســتند. اگــر چــه 

کیوریتورهــا اصــرار دارنــد کــه داســتان چگونگــی 

ســرایت انــرژی دگرگون کننــده ی گرافیتــی در حــوزه ی 

هنــر را نقــل کننــد، و بــه همــان انــدازه اصــرار دارنــد 

ــود،  ــاز نمی ش ــن دوره ای آغ ــه چنی ــد ک ــح دهن توضی

ــه  ــوری ک ــه ط ــی دوم، ب ــگ جهان ــس از جن ــر پ مگ

ــه ی صــرف  ــک نســبت پیش بینان سورئالیســم، فقــط ی

بــا آن دارد. در واقــع، از نظــر کیوریتورهــا، سورئالیســم 

تقریبــاً هیــچ ارتباطــی بــا چیزی در حــوزه  ای کــه آن ها 

ــوگ،  ــی کاتال ــدارد. در ســطر پایان ــد، ن ترســیم می کنن

اســتفاده از تصویــر رســانه ای در آثــار ســیندی شــرمن 

ــا  ــذاری- ب ــزان تاثیرگ ــر می ــال –از نظ ــد س ــا دیوی ی

عملکــرد سورئالیســم مقایســه می شــود. طبــق نوشــته 

ــه  ــه 1980 ب ــانه ای در ده ــر رس ــک »تصوی آدام گاپنی

همــان انــدازه بی معنــا گردیــد کــه ناخــودآگاه در دهــه 

ــود.« ــا] ب 1930 [بی معن

بــا اصطــالح   اگــر مــوزه روال کار سورئالیســم را 

نوســتالژی دو ال بــو تعریــف می کنــد پــس تحلیل هــای 

انجــام گرفتــه از منظرهــای گفتمانــی کامــاًل متفــاوت، 

از [نوســتالژی دو ال بــو] بــرای توصیــف چیــزی کامــاًل 

فراگیــر در تمــام آوانــگارد پیــش از جنــگ جهانــی دوم 

ــن  ــد.  بنابرای ــتفاده می کن ــگارد »تاریخــی« اس ــا آوان ی

ــه ی  ــه در ده ــیوه ای ک ــت از ش ــدرو راس، در صحب ان

ــگ  ــنفکران ضدفرهن ــط، روش ــه ی متوس 1950، طبق

ــه ی فرودســت توانســتند نهضــت  و هیپســترهای طبق
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مشــترکی از طریــق جریــان هیــپ ایجــاد کننــد، از این 

ــتفاده  ــدی اس ــزار دوره  بن ــک اب ــوان ی ــه عن اصطــالح ب

در  رویارویــی،  ایــن  »روح  می نویســد:  او  می کنــد. 

دهــه ی پنجــاه، بیــن روشــنفکران زیرزمینــی )در مقابل 

ــد  ــازگارتر ض ــب و س ــه کار، متعص ــنفکران کهن روش

ــه  ــت ک ــزی نیس ــان چی ــترها هم ــتالینی( و هیپس اس

ــی  ــگارد تاریخ ــو آوان ــتالژی د ال ب ــش نوس ــام بخ اله

شــد. بــرای شــروع، مــا بایــد اصطــالح عامیانــه ابتدایــی 

ــرفته در  ــه ای از ادراک پیش ــوان مقول ــه عن ــپ را ب هی

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

قبــل از پرداختــن بــه مســائل مهــم دربــاره ی دوره بندی 

ــتیابی  ــئله دس ــا مس ــد ی ــرح ش ــط راس مط ــه توس ک

سورئالیســم بــه اشــکال تصویرســازی بــه توصیــف موزه 

ــادآور شــوم کــه در هــر دو  هنــر مــدرن، می خواهــم ی

مــورد نوســتالژی دو ال بــو در یــک شــرایط روایــی کلــی 

از تقبیــح کــردن ایجــاد می شــود: رنــگ آمیــزی، بــرای 

راس، فاصلــه ی واقعــی آوانــگارد تاریخــی  و جدایــی از 

ــه ی  ــوزه، رابط ــرای م ــت؛ و ب ــاری اس ــای ذوق تج دنی

کنش هــای  بــا  سورئالیســم  عاجــز  و  خودنمایانــه  

ــود.  ــان ب ــورد پسندش ــه م ــده ای اســت ک ــرکوب ش س

ــر  ــه ه ــد، اگرچ ــر می رس ــه نظ ــب آور ب ــب و تعج جال

ــی فرانســوی، نقدشــان  ــردن عبارت ــا وارد ک ــن ب دو مت

ــی اش آن  ــت اصطالح ــه ماهی ــند، ک ــش می کش را پی

ــه  ــد )ب ــه« می کن ــل ترجم ــدودی قاب ــا ح ــا ت را »تنه

ــیدن  ــا بخش ــدد معن ــر دو در ص ــوزه(، ه ــه ی م گفت

بــه ایــن عبــارت، بــه کلمــه نوســتالژی وصلــه ی 

ــاس گرایانه  ــخیف و احس ــی، س ــور« آن را، منف »درخ

ــن  ــن ای ــانی بی ــن، همس ــر ای ــالوه ب ــبانند. ع می چس

ــا توجــه  ــه روشــن اســت  ـ ب ــا –همانطــور ک جنبش ه

ــه  ــت ک ــده اس ــکار ش ــوص آش ــر بخص ــن ام ــه ای ب

عبــارت نوســتالژی د ال بــو درحقیقــت اصطالحــی 

فرانســوی نیســت؛ در واقــع، اصــاًل اســتفاده ای در زبــان 

فرانســوی نــدارد، بلکــه یــک قرائــت تمامــاً آنگلوفونیــک 

از مفهــوم انگلیســی فقیرآبادگــری بــوده، کــه بــه بیــان 

پرطمطــراق یــک عبــارت بــه ظاهــر فرانســوی، مبــدل 

گشــته اســت. 

در حالــی کــه هــر دو موضــع، نوســتالژی را بــرای نفــی 

ــورد نقدشــان-  ــای م ــاط مســتقیم ابژه ه [وجــود] ارتب

سورئالیســم، آوانــگارد تاریخــی - بــا امــر فرهنــگ عامه، 

بــه کار می برنــد، در نهایــت، هــر دو، مفهــوم نوســتالژی 

ــد و از آن  ــل می دهن ــی طول وتفصی ــرز مثبت ــه ط را ب

بــرای اهــداف خــود به عنــوان شــکل خاصــی از رابطــه 

ــق  ــن طری ــه از ای ــد ک ــتفاده می کنن ــته اس ــا گذش ب

تاریخــی کــه خــود میــل دارنــد بازگــو کننــد را بســازند 

و بــه کار گیرنــد.

همســانی ای کــه اکنــون قصــد دارم بــا جزئیــات 

بیشــتری تحلیــل نمایــم موجــب شــگفتی خواهــد شــد. 

آنچــه انتظــار نمــی رود ایــن اســت کــه شــرح مــوزه هنر 

ــترکی  ــه مش ــت« نقط ــت و فرودس ــدرن از »فرادس م

ــا  ــه ب ــی] ک ــد، [تحلیل ــته باش ــل راس داش ــا تحلی ب

مجموعــه ای از مواضــع گــردآوری شــده تحــت عنــوان 

ــود. ــده و می ش ــخص ش ــی« مش ــات فرهنگ »مطالع

البتــه تعمیــم همــواره در مــورد هــر زمینــه ای خطرناک 

ــرژی  ــی ان ــه دارای نوع ــی ک ــژه زمینه های ــت، به وی اس

کــه  هســتند  روشــنفکرانه  هیجــان  و  روبه رشــد 

مشــخصه ی مطالعــات فرهنگــی امــروز هســتند و تنهــا 

چیــزی کــه مــن را بــر آن داشــت تــا دســت بــه ایــن 

ــه  ــاید ب ــم ش ــه حــس می کن ــن اســت ک ــم، ای کار بزن
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توضیــح تاثیــر شــگرف همگونــی بیــن دو موضعــی کــه 

ــک  ــد، کم ــر می رس ــه نظ ــاس ب ــل قی ــر قاب ــاًل غی کام

نمایــد. 

بــرای بررســی ایــن تعمیــم، بــه جســتار میــگان 

موریــس »ابتــذال در مطالعــات فرهنگــی« تکیــه 

ــا  ــو ب ــه و همس ــن زمین ــتر همی ــه در بس ــم ک می کن

ــیار  ــادی اش بس ــای بنی ــده و نظریه ه ــته ش آن، نگاش

ــرض  ــک ف ــا از ی ــن نظریه ه ــت. ای ــوده اس ــد ب کارآم

را  مصــرف  این کــه  می شــوند،  گرفتــه  اساســی 

از  کــه  نیمه مســتقل  واقعیتــی  به عنــوان  می تــوان 

ــه، در  ــرد. در نتیج ــود، درک ک ــعب می ش ــد منش تولی

ایــن حــوزه ی مســتقل مــورد نظــر، مصــرف بــه عنــوان 

مجموعــه عملکردهایــی تلقــی می شــود کــه نمی توانــد 

بــه بازتابــی از تولیــد تقلیــل یابــد یــا از تولیــد مشــتق 

ــه گفتــه موریــس »عملکــرد مصــرف کننــده،  شــود. ب

ــش  ــزی بی ــوان چی ــه عن ــد ب ــه آزاد، می توان بدین گون

ــد  از فعالیــت اقتصــادی در نظــر گرفتــه شــود؛ می توان

همچنیــن بــه خوبــی رویاهــا و دلخوشــی، ارتباطــات و 

رویارویــی، تصویــر و هویــت، نشــان داده شــود. ماننــد 

ــده و  ــای پراکن ــرت گفتمان ه ــو از کث ــیت، ممل جنس

ــت  ــن اس ــر ای ــط دیگ ــه مرتب ــت.« نظری ــض اس متناق

ــا و  ــن عملکرده ــی ای ــوع غن ــه تن ــه ب ــا توج ــه ب ک

اکنــون  تولیــد، مصــرف کننده هــا  از  استقاللشــان 

تنهــا بــه عنــوان تعــدادی »احمــق فرهنگــی« نگریســته 

نمی شــوند کــه منفعالنــه توســط یــک صنعــت فرهنــگ 

مقتــدر، جهــت داده و اداره شــده  اند، بلکــه بــه عنــوان 

ــه  ــادر ب ــوده ق ــگ ت ــادی فرهن ــال و انتق ــران فع کارب

یــا کدگــذاری مجــدد مطالــب پیــش  بازنویســی 

ــه  ــادی و از هم ــد، انتق ــای جدی ــان در خوانش ه رویش

ــتند. ــه هس مهم تــر خالقان

  یــک نتیجــه ی فرعــی دیگــر ایــن نظریه هــا ایــن اســت 

ــا مفهــوم فرهنــگ  کــه تحلیــل مکتــب فرانکفــورت، ب

یکپارچــه تولیــد اســتاندارد و تأثیــرات اســتاندارد شــده، 

ســخنش از دســت کاری تــوده ای، ســلطه سیســتماتیک 

ــق از  ــم عمی ــوء فه ــک س ــر ی ــردن، بیانگ ــی ک و قربان

ــا مــردود  فرهنــگ عامــه اســت. مکتــب فرانکفــورت، ب

ــه  ــن رو ک ــادی، از ای ــرف انتق ــیل مص ــتن پتانس دانس

در نظــرش، [مصــرف انتقــادی] متأثــر از عملکــرد 

ســو،  یــک  از  اســت،  متفــاوت  خرده فرهنگ هــای 

ــروه  ــرای گ ــب را ب ــگ غال ــد فرهن ــکان نق ــه ام هرگون

کوچــک نخبه گــرا از روشــنفکران محفــوظ داشــته 

ــدد  ــذاری مج ــدرت کدگ ــر ق ــوی دیگ ــت و از س اس

خالقانــه فرهنــگ موجــود را بــه طــور کامــل در اختیــار 

آوانــگاردی قــرار داده کــه منحصــراً بــه فعالیــت هنــری 

شــناخته شــده اســت.

ــدد،  ــذاری مج ــی و کدگ ــگارد در بازنویس ــش آوان نق

اکنــون نــه تنهــا در میــان متخصصــان فرهنــگ عامــه 

بــه بحــث گذاشــته شــده اســت،  بلکــه -بــا توجــه بــه 

ــب  ــگ غال ــری توســط فرهن ــگارد هن ــه آوان روشــی ک

ــوان شــکلی  ــه عن ــه ب ــن ک ــا ای ــا شــده اســت- ام احی

ــل  ــر، عم ــیار موثرت ــراد بس ــط آن اف ــت توس از مقاوم

می کنــد، نظریــه دیگــری از مطالعــات فرهنگــی اســت. 

در واقــع، از دیــد ایــن نظریه پــردازان، تغییــری کــه در 

ــا  ــه تنه ــد ن ــال کرده ان ــگارد اعم ــرد آوان ــگاه عملک جای

ــاره  ــگارد اش ــی آوان ــم قدیم ــی مفاهی ــه از کار افتادگ ب

ــری  ــه ی دیگ ــوان جبه ــه عن ــن ب ــه همچنی دارد، بلک

ــه  ــا چ ــد ت ــوان دی ــه در آن بت ــد ک ــی دارن ــه کارای ب

ــورت  ــب فرانکف ــب مکت ــه از جان ــی ک ــدازه صداهای ان
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ــگان  ــرای می ــتند. ب ــار هس ــد بی اعتب ــخن می  گوین س

ــش در  ــط همکاران ــا توس ــن ایده ه ــام ای ــس، تم موری

ــه ی  ــه گفت ــده  اند، ب ــرار ش ــرات تک ــه ک ــوزه ب ــن ح ای

ــات  ــه ی مطالع ــا مجل ــه ب ــات در مواجه ــی اوق او: گاه

ــاپ  ــوری پ ــوه تئ ــی انب ــرور اجمال ــا م ــا ب ــی، ی فرهنگ

در کتابفروشــی، احســاس می کنــم جایــی در انبــار 

انگلیســی یــک نســخه ی اصلــی  بعضــی ناشــران 

ــه در  ــان مقال ــخه از هم ــزاران نس ــه ه ــود دارد ک وج

مــورد لــذت، مقاومــت و سیاســت مصــرف بــا تغییــرات 

جزئــی تحــت نام هــای متفــاوت عرضــه می شــود. 

ــه اساســی  آمریکایی هــا و اســترالیایی ها هــم ایــن مقال

ــن  ــا ای ــاالً ب ــد: احتم ــت می کنن ــاپ را بازیاف ــوری پ تئ

ــان  ــاپ انگلیســی همچن ــه پ ــه نظری ــده ک ــاوت عم تف

ــوری  ــاظ ص ــل از لح ــرا حداق ــم چپگ ــک پوپولیس از ی

نشــئت می گیــرد کــه تــالش دارد حســی از حیــات را 

از فاجعــه ی تاچریســم نجــات دهــد. زمانــی کــه کاالهــا 

از زمینــه جــدا شــوند، همانگونــه کــه در خــود هســتند، 

ــت  ــاوت بازیاف ــاًل متف ــی کام ــای سیاس و در فرهنگ ه

شــوند، آثــار نفــوذ چشــمگیر آن پوپولیســم بــه ناپدیــد 

ــد.  ــی می گرای ــا همرنگ ــدن ی ش

ــه فــوق العــاده تعجــب آور مــن،  ــه ی مــن- تجرب تجرب

ــدن  ــا خوان ــه ب ــود ک ــن ب ــم- ای ــه گفت ــور ک همانط

ــده  ــخه ای از عم ــا نس ــو« ب ــد ل ــای ان ــوگ »ه کاتال

نظریه هــای مقالــه ی اصلــی تئــوری پــاپ مواجــه 

ــژه  ــه وی ــد، ب ــای تولی ــز، نظریه ه ــا نی ــدم. در آنج ش

نظریه هــای مکتــب فرانکفــورت رد می شــوند، بــه 

همــراه عباراتــی ماننــد »صنعــت فرهنــگ« یــا »صنعت 

ــه  ــد، ب ــک روش تولی ــر ی ــز ب ــا تمرک ــه ب ــی« ک آگاه

بازارهــای ایــن صنعــت برچســب »بازارهای تــوده ای« و 

بــه محصوالتــش عنــوان »فرهنــگ تــوده  ای« می دهنــد. 

ــراه  ــم هم ــب و مفاهی ــن برچس ــاع از ای ــا امتن ــوزه ب م

آن دربــاره ی ســلطه و اداره کــردن، در عــوض بــا 

اســتقبال از تنــوع، ویژگــی و عملکــرد خــرده فرهنگــی 

بــه اســتفاده از »فرهنــگ عامــه« اصــرار مــی ورزد. آنهــا 

ــا »هژمونیــک«  ــورد نقــش اجتماعــی »فاســد« ی در م

هیــچ  بــدون  کمیک هــا،  یــا  فیلم هــا،  یــا  جــاز، 

ــا  ــا، ی ــته بندی ه ــن دس ــان ای ــوع می ــه تن ــی ب توجه

ــه  ــی ک ــف و تاریخ های ــراد مختل ــاره ی اف ــی درب تحقیق

آن هــا را شــکل داده انــد »اظهــارات پیــش پــا افتــاده«  

ــرای مثــال، یــک حکــم شــاخص  می نویســند. ) اگــر ب

قابــل اطمینــان کیــچ را در نظــر بگیریــم کــه »فیلم هــا، 

رقــص تــپ، داســتان های تجــاری ســطحی، کمیک هــا 

و آهنگ هــای محبــوب را مــورد اســتهزا قــرار می دهــد 

ــن  ــراد واقعــی جایگزی ــا اف ــا را ب ــن دســته بندی ه و ای

ــو  ــر پائول ــن، پی ــی پاپلی ــل چارل ــرادی مث ــم- اف کنی

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

ــون، و  ــا دوک الینگت ــان، ی ــا جــرج هریم ــاوس، ی واده

ــه و  ــدازه پای ــا چــه ان غیــره- می توانیــم ببینیــم کــه ت

ــر روی آن  ــد ب ــا می کنن ــه ادع ــی ک ــاس نظریه های اس

ــق دارد.  ــکاف عمی ــتاد  ه  اند ش ایس

در ایــن حملــه بــه نظریه هــای تولیــد، کاتالــوگ 

»فرادســت و فرودســت« خوشــحال اســت کــه مفهــوم 

خــرده فرهنــگ را بــه کار گرفتــه اســت، منظــور 

هویــت  یــک  در  کــه  اســت  کوچکــی  گروه هــای 

فرهنگــی معیــن کــه از مراکــز قــدرت بــه حاشــیه رانده 

شــده  اند شــریک هســتند، امــا قادرنــد منابــع فرهنگــی 

مشــخص  مقاومتــی  مکان هــای  در  را  شــده  داده 

مجــدداً کدگــذاری کننــد. هنرمنــدان گرافیتــی اوایــل 
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دهــه شــصت در متروهــای نیویــورک بــا حــروف 

ــان  ــام خودش ــی ن ــای دیزن ــد کمیک ه ــک مانن بادکن

ــانه هایی از  ــوان نش ــه عن ــی ب ــا و جادوی ــول آس را غ

آزادی فــردی نوظهــور، بــه عنــوان نمونــه ای از چنیــن 

ــامل  ــری ش ــروه دیگ ــتند. گ ــی می نوش ــرده فرهنگ خ

هواخواهــان کتاب هــای کمیــک دهــه هفتــاد هســتند 

کــه شناختشــان از ســبک های کمیــک باســتانی و 

ــا بازنویســی  ــا ب ــا امــکان می دهــد ت ــه آنه وحشــیانه ب

ســبک های مختلــف در اشــکال اعتراضــی هــم در 

ــازاری  ــی تولیــد انبوه/ب ــر ابتــذال کمیــک ابرقهرمان براب

ــای  ــترده  تری از دروغ ه ــوزه ی گس ــر ح ــم در براب و ه

ــوگ  ــن، کاتال فرهنگــی شــرکت داشــته باشــند. بنابرای

اذعــان می کنــد کــه طراحی هــای رابــرت کرامــب 

گســتره  ای  اســت،  طرفــدار  یــک  »یادداشــت های 

بطــرزی عجیــب قــوی و شــخصی از روح جدیــد 

ــه  ــه در ده ــک ک ــای کمی ــص درکتابه ــی تخص عموم

هفتــاد رایــج شــد. یــک فرهنــگ جدیــد کتــاب کمیــک 

ــه  ــرف منفعالن ــه دور از مص ــه ب ــد ک ــود آم ــه وج ب

و  ســی  دی.  تولیــد  خطــوط  جدیــد  محصــوالت 

ــبک های  ــخ و س ــغول تاری ــد و دلمش ــارول، عالقه من م

ــاب  ــندگان کت ــد.  نویس ــک ش ــاب کمی ــی کت قدیم

ادامــه می دهند،»ایــن خــرده فرهنــگ جدیــد- خــرده 

فرهنــگ فنزینهــا، و انجمن هــای کتــاب کمیــک- 

ــار بخشــیدند  ــواردی اعتب ــه م ــه، ب ــب، از روی طعن اغل

ــود. ــاده ب ــه افت ــه از توج ک

کــه  اســت  فرهنگــی  خــرده  فعالیت هــای  ایــن 

کاتالــوگ مــوزه تمایــل زیــادی دارد کــه نــه تنهــا بــه 

ــر  ــک مق ــالن ی ــش عام ــوت نق ــای پیشکس آوانگارده

مقاومتــی ببخشــد، بلکــه آنهــا را بــه عنــوان ســازندگان 

هنــر هــم مفتخــر نمایــد. نوشــته ی هنرمنــدان گرافیتی 

ــد:  ــن می گوی ــرو چنی مت

اگــر منظــور مــا از هنــر، همانطــور کــه بیــش از یــک 

قــرن اســت داریــم، یک رقابــت خــودران و خودســاخته 

ــک  ــل ی ــه مث ــازی جــدی اســت ک ــک ب در ســبک، ی

ــه زندگــی  ــا ب ــازی درون-گروهــی شــروع می شــود ت ب

تولیدکننــده و معــدود مخاطبــان مفتونــش معنــا 

ــرز  ــد و بط ــک ســبک جدی ــد ی ــه تولی می بخشــد، و ب

گســترده ای رایــج می انجامــد- خــب البتــه کــه هنــر 

ــوده اســت. همیــن ب

ــج نوشــتن  ــی از نتای ــوگ، یک ــرای نویســندگان کاتال ب

ایــن داســتان فرادســت و فرودســت بــه عنــوان تاریــخ 

ــدان  ــای مختلف-هنرمن ــرده فرهنگ ه ــن خ ــط بی رواب

ــک  ــتاین از ی ــا لیختنش ــول ی ــدی واره ــل ان ــاپ مث پ

ــماری از  ــت ش ــداد انگش ــر، تع ــوی دیگ ــو، و از س س

هنرمنــدان جــوان که بــرای کمیک هــای دی. ســی. کار 

می کننــد- ایــن اســت کــه نــه تنهــا از جــدی گرفتــن 

ــه  ــد، بلک ــرباز می زنن ــد س ــای تولی کل مســئله روش ه

ایــده ی اصلــی فرهنــگ فرادســت از مســئولیت نخبــه 

ــان  ــودن در می ــر ب ــورد دیگ ــک م ــا ی ــا تنه ــه ب گرایان

ــدا  ــا ج ــرده فرهنگ ه ــی از خ ــوع کل ــروه متن ــک گ ی

می شــود. در واقــع، داســتانی کــه می خواهنــد بگوینــد 

ــادالت بیــن فرهنگــی پیوســته اســت کــه  یکــی از مب

ــاخته  ــانه های س ــگ نش ــرده فرهن ــک خ ــوان ی ــه عن ب

شــده دیگــری را بازخوانــی می کنــد: لیختنشــتاین 

ــاره  روایت هــای رئالیســتی کمیک هــای دی. ســی. درب

ــک ســاده ســازی  ــا اســتفاده از ی ــگ و عشــق را ب جن

ــه  ــه ن ــد ک ــی می کن ــن بازنویس ــدید و فرمالیزیش ش

تنهــا ایــن تصاویــر تجــاری را در ســنتی کــه بــه عنــوان 

194

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

140
ر 0

ـها
بـ



ــگارد  ــد آوان ــی رون ــه از زنجیــره ی طوالن آخریــن مرحل

ــد،  ــف می کن ــد بازتعری ــاز ش ــن آغ ــه از دگا و گوگ ک

ــرای نســل بعــدی هنرمنــدان تجــاری  بلکــه پایــه ای ب

ــول کتاب هــای کمیــک را  ــه اف ــازار رو ب ــا ب می شــود ت

بــا کدگــذاری مجــدد سبکشــان در همــان تصویــر پــاپ 

نجــات دهنــد.

ولــی در ایــن داســتان، توجــه همانطــور کــه بــر ویژگــی 

عملکــرد فرهنگــی اســت و نســبت بــه آنچــه بــه کــرات 

ــگ  ــوچ« ان ــردازی پ ــت نظریه پ ــن بس ــوان »ب ــه عن ب

گرفتــه  هشــیار اســت، در واقــع یــک نظریــه بــه طــور 

تدریجــی شــاخ و بــرگ می گیــرد. و ایــن چنیــن 

اســت کــه مصــرف خالقانــه ی رســانه ی هنــر فرادســت 

ــخص  ــات مش ــا خصوصی ــزی ب ــه، چی ــگ عام از فرهن

ــگاه  ــوگ گاه آن را »ن ــه کاتال ــزی ک ــت، چی ــود اس خ

ــام  ــر ن ــوارد دیگ ــه م ــی ب ــد ول ــته نگر« می نام گذش

ــاز  ــن از آغ ــد. بنابرای ــتالژی« را می ده ــاده تر »نوس س

رابطــه ی کوبیســت ها بــا منابــع روزنامــه ای، مــوزه 

»انتخاب هــای عمــدی کــه موجــب تنــزل می شــدند«  

ــه  ــبک هایی ک ــیرابه ی س ــا »ش ــد، ب ــی می کن را بررس

از رواج افتــاده انــد« هماهنــگ می ســازد و »یــک 

عالقــه ی غیراخالقــی، حتــی یــک نوســتالژی خــاص« 

بــرای صــور حــروف نخراشــیده و زمخــت ســانس 

ــی  ــرن نوزدهم ــوه ق ــد انب ــای تولی ــریف از طرح ه س

ــویترز  ــا ش ــن ب ــتالژی همچنی ــد. نوس ــان می ده نش

ــرای تفســیر مــوزه از ســاختن  ــه عنــوان وســیله ای ب ب

ــه و  ــه شــکلی صمیمان ــای رســانه ب ــا دنی رابطــه اش ب

ــد. ــی می کن ــخصی حکمران ــاًل ش کام

ــه  ــه ک ــر چ ــخصی ه ــای ش ــال، انگیزه ه ــر ح ــه ه ب

ــی  ــری رویاروی ــرای شــکل گی ــد، شــرط خــاص ب باش

اســت، خــواه مگریــت کــه ســبک کاتالوگ هــا و 

نمودارهــای قدیمــی را احیــا کنــد، خــواه انــدی 

ــرط  ــوع ش ــم از موض ــکل و ه ــم از ش ــه ه ــول ک واره

ــل  ــای ســوپ کمپب ــی« قوطی ه ــتالژیک و قدیم »نوس

ــول،  ــد، واره ــوزه می گوی ــع، م ــرد. در واق ــره می گی به

کســی کــه نقاشــی های کمیــک اســتریپ او »بــه 

ایــن کشــش صــور نوســتالژیک و گذشــته-نگر، ســایه 

ــی  ــق دارد »نبوغ ــش« تعل ــرگ و می ــر گ ــن ب انداخت

ــه  ــزی ک ــرای چی ــرای لحظــات گــذرا در فرهنــگ، ب ب

ــی  ــر تبلیغات ــت دارد: تیت ــن اس ــن رفت ــال از بی در ح

روزنامــه در عصــر تلویزیــون، ســتاره ی ســینما در عصــر 

ــت  ــواردی داش ــرای م ــر ب ــزه ای خطاناپذی راک. او غری

کــه تصویــر نمادگونــه تــازه در حــال گسســتن از 

ــود. ــش ب مخاطبان

ــرای  ــر ب ــزه ی خطاناپذی ــن غری ــاً همی ــون، دقیق اکن

چیــزی کــه در شــرف کنــار رفتــن اســت، بــرای ناتوانی 

رقت  انگیــزی کــه ســتاره ی فیلــم بطــور ناگهانــی مظهــر 

ــود  ــوی،  می ش ــر ام تی ــر، عص ــا دقیق ت ــر راک، ی عص

ــات فرهنگــی، آن را  ــدرو راس، از موضــع مطالع ــه ان ک

بــه عنــوان نشــان ذوق کمــپ تحلیــل می کنــد. بــرای 

ــت وجــه  ــوان حال ــه عن ــرم نوســتالژی- نوســتالژی ب ف

ــه اظهــار وی، همــان رسانه  ایســت کــه از  زمان  منــد- ب

طریــق آن وضعیــت طعنــه آمیز هوشــیاری کمــپ اتفاق 

ــرای کمــپ می ســازد در  می افتــد. الگویــی کــه راس ب

ــا تحــوالت در فناوری هــای فرهنگــی شــکل  ــاط ب ارتب

گرفتــه اســت- فیلم هــای صوتــی جایگزیــن فیلم هــای 

صامــت شــدند؛ سیســتم اســتودیویی موفــق هالیــوود 

بعــد از رشــد صنعــت تلویزیون رونــق گرفــت؛ تلویزیون 

شــبکه ای خــود، توســط انقــالب کابــل و ویدیــو تهدیــد 
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ــپ  ــینی، کم ــن جانش ــد. درون ای ــته ش ــار گذاش و کن

ــه  ــود ک ــتیک می ش ــای آناکرونیس ــذب دیدگاه ه ج

ــم  ــد فراه ــور مانن ــه ی، دایناس ــده ی بیگان ــر بازمان ه

ــده  ــد ش ــاوری جدی ــای فن ــن دنی ــی آورد، جایگزی م

ــه عنــوان  و در آن، بیگانــه شــده و بــدون قــدرت، ب

نشــانه ای از زوال تدریجــی آن جهــان جدیدتــر 

ــدن از  ــوخ ش ــتانه ی منس ــود در آس ــر، خ و مقتدرت

ــه  ــد. ب ــت می کن ــانه خدم ــد رس ــل جدی ــوی نس س

ــا یــک تغییــر  ــاً ب گفتــه ی راس، »تاثیــر کمــپ صرف

ــه  ــود، بلک ــاد نمی ش ــی ایج ــد فرهنگ ــیوه تولی در ش

هنگامــی شــکل میگــرد کــه محصــوالت )ســتاره ها، 

در ایــن مــورد( شــیوه تولیــد پیشــین، کــه قدرتــش 

را بــرای چیــره شــدن بــر معانــی فرهنگــی از دســت 

داده اســت، در زمــان حــال در دســترس قرارگیــرد 

تــا مطابــق کدهــای ذوقــی معاصــر بازتعریــف شــود.

ــی از  ــی خاص ــوان تجل ــه عن ــپس ب ــپ س ذوق کم

ــا کاالی  ــانه ی ــک رس ــدرت درون ی ــدم ق ــم ع عالی

عنــوان  بــه  پــس،  می کنــد.  عمــل  فرهنگــی 

ــابق  ــتاره های س ــر س ــر ظاه ــال حاض ــال، در ح مث

ــی  ــی اعیان ــریال های آبک ــه در س ــی ک ــوود وقت هالی

ــتی«  ــل »داینس ــد مث ــی می کنن ــون هنرنمای تلویزی

ــه  ــور ک ــت همانط ــد؛ درس ــرار می ده ــند ق موردپس

ــون  ــرای تلویزی ــده ب ــاخته ش ــای س ــردا از فیلم ه ف

اســتقبال خواهــد شــد، کــه در تــالش بــرای رقابــت 

ــک  ــا ی ــده خواهــد شــد. ی ــواره دی ــو و ماه ــا ویدی ب

ــرای فرهنــگ راک بریتانیایــی دهــه  ــه دیگــر، ب نمون

بــه  تبدیــل  می توانســت  جــک  یونیــون   ،1960

ــژه مــورد پســند کمــپ تبدیــل شــود، راس  یــک آب

ــتور  ــت مس ــانه  ای از »ظرفی ــوان نش ــه عن ــن را ب ای

ــازی  ــرکت در ب ــرای ش ــس ب ــی انگلی ــدرت واقع ق

ــان  ــی« بی ــلیقه خارج ــر س ــلطه ب ــتی س امپریالیس

. می کنــد

ــا نســخه  ــه – ب شــکل نوســتالژی ســلیقه کمــپ، ک

ــازه  ــات ت ــود- موضوع ــر« خ ــته نگ ــرش گذش »نگ

ــوان  ــه عن ــد و آن را ب منســوخ شــده را رواج می ده

ــد؛ راس  ــال می کن ــاره فع ــرف دوب ــژه مص ــک آب ی

ــوخ  ــه منس ــد ک ــان می کن ــه بی ــن زمین ــم در ای ه

بــودن ماهیــت ذاتــی کاالســت. همیــن منســوخ 

ــرف  ــل و مص ــپ آن را تجلی ــه کم ــت ک ــودن اس ب

می کنــد و در انجــام ایــن کار صریــح و بی  پــرده 

ــد  ــارغ از نق ــت، ف ــن صراح ــا ای ــد. ام ــل می کن عم

کــردن نــوع کاالی تولیــد شــده، در عــوض بــه 

ــود.  ــذاری می ش ــلیقه  ای کدگ ــل س ــک عم ــوان ی عن

ــر  ــه ام ــلیقه ب ــد س ــل پیون ــن عم ــرای راس، ای و ب

حرکــت  آزادی بخشــترین  نهایــت  در  منســوخ، 

کمــپ بــود. چــون باعــث »مســئله ســاز شــدن 

ــا  ــه تنه ــت ... ن ــده اس ــلیقه« ش ــوع س ــود موض خ

ــلیقه را  ــواه س ــر دلبخ ــه ظاه ــای ب ــل مرزه تحمی

ــی  ــر، خبرگ ــر پشــت س ــه تفک ــته بلک ــده انگاش نادی

ــناختی  ــاوت زیباش ــدی قض ــته بن ــیری، و دس تفس

ــرده  ــر ســوال ب ــا تحمیــل همــراه اســت را زی کــه ب

نمی توانســت  ایــن  از  بیــش  هیــچ چیــز  اســت. 

بــرای ســنت ســلیقه کــه بــر اســاس احــکام جهانــی 

ــا  ــودن بن ــرد ب ــه ف ــر ب ــی و منحص ــودن، بی  زمان ب

ــی  ــد افتادگ ــگ از م ــک فرهن ــت تر از ی ــده زش ش

باشــد: یعنــی طــور خاصــی طراحــی شــده کــه دوام 

ــاورد. نی

ــه  ایــن اســتقبال نوســتالژیک از امــر منســوخ کــه ب
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طــور مثبــت آن را کدگــذاری می کنــد، آن را مجــدداً 

ــکلت دو  ــد و اس ــادل وارد می کن ــش و تب ــه چرخ ب

تاریخــی را شــکل می دهــد کــه مــن در حــال 

ــر  ــا بخاط ــه آنه ــوده  ام. اگرچ ــردن آن ب ــیم ک ترس

تفــاوت در رویکــرد بــه ایــن ســوال کــه آیــا مصــرف 

ــرد  ــت درک ک ــک سیاس ــورت ی ــه ص ــوان ب را می ت

ــدگاه  ــه دی ــه ب ــا توج ــوند، و ب ــدا می ش ــم ج از ه

ــارض کمــپ را اساســاً  ــوه مع ــت بالق ــه فعالی راس ک

ــرحش را  ــه ش ــوزه ک ــق م ــد و طب ــی می دان سیاس

بــه یــک نســخه ی غیرسیاســی از تبادالتــی کــه 

شــرح می دهــد محــدود می کنــد، همانطــور کــه 

ــای  ــا پیش  فرض  ه ــم، آنه ــان ده ــرده  ام نش ــعی ک س

ــا،  ــی از آنه ــد. یک ــزی دارن ــب برانگی ــترک تعج مش

دربــاره ی بی  ربــط بــودن هــر دو مکتــب فرانکفــورت 

ــه  ــان اســت ک ــای آن ــه تحلیل ه ــن ب ــر بنیامی و والت

ــرح  ــر دو ش ــا ه ــت ب ــه محوری ــه ب ــا توج ــد ب بای

را  یکــی  و منســوخ شــدگی،  نوســتالژی  مســئله 

ــد.  ــوه ده ــز جل ــه آمی ــاًل کنای کام

او  بــه  بــا سورئالیســم  بنجامیــن  اولیــه  ارتبــاط 

ــدگی را  ــوخ ش ــه منس ــه تجرب ــی ب ــکان دسترس ام

بــه عنــوان منبــع انــرژی انقالبــی و بــه عنــوان 

راهــی بــرای جــدا کــردن زمــان تاریخــی از مفهــوم 

ــه  ــروع ب ــدگی ش ــوخ ش ــود منس ــرفت داد، وج پیش

تفکــرش  در  فزاینــده  ای  اساســی  نقــش  ایفــای 

ــن از  ــو گرفت ــا الگ ــی ب ــرد. ول ــخ ک ــاره ی تاری درب

ــا  ــدگی ب ــوخ ش ــه منس ــبت ب ــود نس ــای خ رویکره

سورئالیســت ها،  بــه  نســبت  خــود  رویکردهــای 

ــرد  ــور ک ــیاء تص ــته ای از اش ــوان دس ــه عن آن را ب

ــری  ــچ تاثی ــا هی ــر آنه ــر ب ــی دیگ ــه منطــق کاالی ک

ــرمایه  داری،  ــق س ــدن از منط ــارج ش ــا خ ــدارد؛ ب ن

ــکان  ــد ام ــن قدرتمن ــکل نمادی ــه ش ــیاء ب ــن اش ای

ــادل  ــارج از تب ــتم کاال، خ ــی« سیس ــور » خارج تص

بــرای  راهــی  کــه  کمــپ،  می شــوند.  تبدیــل 

ــت،  ــروک اس ــه مت ــر آنچ ــدد ب ــرمایه گذاری مج س

بطــور دقیق تــر، ارزش مبادلــه ای، بدیــن ترتیــب 

ــوده  ــا تعریــف بنیامیــن از امــر منســوخ ناهمســو ب ب

ــن مســئله دقیــق  ــه ای ــا توجــه ب ــع، ب اســت. در واق

ــا  ــاب خــود عملکــرد سورئالیســتی، در رابطــه ب در ب

تفــاوت در مثــال بیــن بیــان ارنســت از امــر منســوخ 

ــی،  ــبک قدیم ــودن س ــیک ب ــا ش ــی ب ــاط دال و ارتب

ــی  ــرد دال ــاره ی رویک ــی درب ــه تازگ ــتر ب ــال فوس ه

فرهنگــی  انقــالب  یــک  »بــه جــای  می نویســد، 

ــک  ــد، ی ــای تولی ــردن روش ه ــدا ک ــه ج ــج ب منت

ــردن  ــوار ک ــرای هم ــخص را ب ــاری مش ــرار اجب تک

چرخه هــای مصــرف برمــی انگیزانــد. 

ــدگاه  ــه در دی ــرد ک ــتدالل ک ــوان اس ــون می ت اکن

ــه  ــن ک ــا ای ــدگی، ب ــوخ ش ــن از منس ــه بنجامی اولی

ممکــن اســت هــم در تعریــف راس و هــم کاتالــوگ 

ــی  ــد، پیش  فرض ــده باش ــو نش ــپ  بازگ ــوزه از کم م

از یــک ایــده انقالبــی یــا حداقــل پتانســیل از جــدا 

کــردن مصــرف از تولیــد آوانــگارد و در نظــر گرفتــن 

ایــده قبلــی بــه عنــوان یــک زمینــه مســتقل وجــود 

دارد.

بــا توجــه بــه ایــن بحــث بنیــادی مطالعــات فرهنگــی 

اســنتنباط فرعــی کــه »فرایندهــای  ایــن  بــا  و 

ــی  ــتند، ول ــده هس ــناخته ش ــی ش ــه خوب ــد ب تولی

مانده  انــد«،  باقــی  مبهــم  مصــرف  عملکردهــای 

میــگان موریــس یــک تکذیبیــه می نویســد کــه 
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ــانم: ــان برس ــه پای ــا آن ب ــتنتاجم را ب ــم اس مایل

اشــکاالت متعــددی در ایــن ســطح بــه صــورت 

ــرای  ــود دارد: ب ــی وج ــی ابتدای ــه عمل ــک فرضی ی

مثــال، مصــرف ) ولــو عملکــرد( تنهــا می توانــد 

بــه عنــوان یــک عبــارت هــم ارز بــا »تولیــد« 

ــه  ــرو شــود وقتــی کــه مفهــوم »روش تولیــد« ب روب

ــای  ــرمایه داره ــازنده ی کاال و س ــای س »کارخانه ه

مفهــوم  ایــن  در  تنهــا  یابــد.  تقلیــل  ســودبر« 

ــه  ــه مصــرف ب ــوان ب ــرد، می ت اقتصــادی یکســره خ

عنــوان یــک فضــای جداگانــه اســتناد کــرد تــا یکــی 

ــد  ــک فراین ــوع از ی ــده و متن ــل الزم، پیچی از مراح

ــه  ــر شــکل  مســتقلی نیســت، بلک ــه دیگ ــد- ک تولی

ــت. ــد اس ــی از آن فراین ــکل بدیع ش

بطــور ملموس تــر، زمانــی کــه تعییــن انــدازه و 

ــی«  ــت غیرممکــن اســت، »فعالیت های ــگاه فعالی جای

ــهام در  ــروش س ــد و ف ــه و خری ــادل برنام ــد تب مانن

ــت  ــول شکسس ــل و معل ــی عل ــی آت ــادالت خارج تب

ــریعاً در  ــه س ــورس اســت ک ــازار ب ــار در ب ــه ب فاجع

ــاده  ــش پاافت ــی پی ــوان موضوع ــت عن ــانه  تح رس

شــکل می گیــرد و همچنیــن بــه شــکل علــل و 

می کنــد،  عمــل  فراینــد  در  نامشــخص  معلولــی 

فرضیــه  ای کــه تولیــد »شــناخته شــده« اســت 

نهایــت  در  کــه  معماگونــه،  و  مبهــم  مصــرف  و 

می تــوان گفــت مفیــد نیســت.

ــی  ــش یکپارچگ ــازی و افزای ــر ضدصنعتی  س در عص

ــردازی  بازارهــا و حوزه هــای مشــابه، مســئله نظریه  پ

ــد«  ــر »تولی ــا تفک ــد و مصــرف )ی ــن تولی ــط بی رواب

بــه طــور کلــی( بــه طــور قابــل توجهــی پیچیده تــر 

ــام  ــرای انج ــالش ب ــش ت ــا کاه ــه ب ــت ک از آن اس

ــود. در  ــاز ش ــار مج ــات نابهنج ــن کار در اصطالح ای

نظریــه فرهنگــی [وی نتیجــه می گیــرد]، » تولیــد« 

ــرای  ــتی ب ــالح دم دس ــک اصط ــوان ی ــه عن ــاً ب غالب

ــرف«  ــی رود. » مص ــه کار م ــادی« ب ــار اقتص »گفت

یعنــی صحبــت دربــاره ی روابــط جنســی، هنــر، 

ایــن  بــا  ســرگرمی.  فرهنگــی«و  »سیاســت های 

ــرو  ــه قلم ــاًل ب ــد را کام ــه تولی ــل از آن ک ــال، قب ح

ــر  ــد در نظ ــر باش ــاید بهت ــم، ش ــته بدانی دژاوو وابس

داشــته باشــیم کــه در اواخــر قــرن بیســتم، بعــد از 

ــگارد، و  ــزم، آوان ــیزم، مدرنیس ــرن رومانتیس ــک ق ی

ــور  ــه ط ــاید ب ــت، ش ــاد، در حقیق ــکاوی، اقتص روان

ــد. ــیت باش ــر از جنس ــی مبهم ت ــل توجه قاب
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