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 2تی.جی.کالرک 

 3مترجم: لیال غفاری 
دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی، دانشگاه هنر  

 .، تهران، ایرانتهران

 

ریویو   ۀنشریدر   پاییز  شماره  ،پارتیزان  مقاله 1939ی   قلمبه  ای  ، 

، که  به چاپ رسید  "آوانگارد و کیچ"با عنوان    4کلمنت گرینبرگ

جوالی در  بعدتر،  شماره  مقاله1940آگوست  -چهار  با  ای  ، 

مدرن،  گسترده هنر  پیرامون  الئوکونی  به"عنوان  تحت  تر  سوی 

  تجربۀ   بستراین دو نوشته،  من    به عقیدۀ  5گرفته شد.   پی "جدیدتر

و خطوط اصلی  تکان داده  عنوان یک منتقد  گرینبرگ را به  بعدی

تار و  از  نظریه  را  فرهنگ  هم1850یخ  بودلر   6کوربه   با  زمان،  ،  7و 

و کیچ". گرینبرگ  اندنمودهپیاده   بدون    "آوانگارد  تالشی هیچ  را 

عنوان  داری، بهبا سرمایه  دار آننیشبرای تلطیف نمودن خصومت  

آغازین   انتقادی مجموعه  بخش  فرهنگاش،  مقاالت  و  در    هنر 
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 نگاه کنید به منابع زیر: . 5
“Avant-Garde and Kitsch,” Partisan Review 6 (Fall 

1939): 34-49. 
“Towards a Newer Laocoon,” Partisan Review 7 

(July- August 1940): 296-310. 

خالصاه   "AK  "و    "NL  "  صورتترتیب بهتمام منابع این مقاالت که به

  د شد.شدند، در این متن آورده خواهن
6 Jean Désiré Gustave Courbet 
7 Charles Pierre Baudelaire 

  دوباره   "سوی الئوکونی جدیدتربه"به چاپ رساند.    ، مجددا1961ً

احتماال   نشد،  می  نویسنده  چونچاپ  بحثاحساس  که  های  کرد 

برخی در  به  هایبخش  آن  خاصآخرش،  شامل  طور  و  تر  هنر 
-پاراگرافبرای مثال، یا    8"سزان"یا    "دانشگاه"مقاالت    -فرهنگ

خالصه پیرامون  های  غیره"ای  و  بازنمایانه  مؤثرتر  "انتزاعی،   ،

نویسندهاندشده  ساخته که  نیستم  مطمئن  انجام    ،.  درستی  کار 

آید که  طور به نظرم میاین:  انداخته استکه بخشی را از قلم    داده

آوانگارد،   فرهنگ  و  انتزاعی  هنر  از  دفاع  شرافتدر  مندانه،  این 

به و  است شگفت  طورشفاف  متعادل  آن  بحث  قطعاً  ؛انگیزی  های 

کوتاه  تحت  ،مستقیما  تقریبا  گاهی  شدهو  مطالعۀ انداللفظی  در   ،  

خالی  با عنوان ( 1965)بهار  هنر و ادبیاتدر که  نظری مشهورتری

 است.   به چاپ رسیده  "نقاشی مدرنیست"لطف  از  

تاکنون،    1940و    1939های  مقاالت سالموضوع بحث  

تعهد و  به  اصلی   شیفتگی  منتقد  گرینبرگ  یک   .بودعنوان 

بیاناستدالل در  شده،    های  نویسنده  خود  سوی  به"چنانچه 

جدیدتر می  "الئوکونی  گستردهاقرار  میزان  به  تاریخی کند،  ای 

برای برتری  من فهمیدم که  "نویسد: گرینبرگ در آنجا می  هستند.

تاریخی  هنر  فعلی توجیه  به  نسبت  توضیحی   ،  آن  انتزاعی  هیچ 

آنچه توانم  نمی بنابراین  دهم.  نوشته   ارائه    همچون   ،امتاکنون 

 ,NL“)"استز کار درآمده  ا هنر انتزاعی    برایتاریخی    ایمدافعه

p. 310”).    کار"  در  نویسنده  آورحیرت  _نیمهپیشنهاد  البته   از 

مدافعهبه    "دندرآم یک  شدن  شیوۀ  ساخته  نباید    به  تاریخی، 

تاریخی بودن    به دلیلگرینبرگ    گرفته شود.در نظر    اللفظیتحت

 اینمراه  د کهکراستداللی    "آوانگارد و کیچ "در    ،آگاهیخوداین  

دن  نموای جلوگیری  تا اندازه   برای ش  ا یشایستگ  _آوانگارد  پیروزی

:  نویسدمیگرینبرگ    .به شمار رفت  ،م فرهنگی بورژوانظ  از سقوط

از جامعۀ" بورژوا  بخشی  اس چیزی  ،  غربی  تولید کرده  تا را  ت که 

  برتر     آگاهیخودیک    فرهنگ آوانگارد.  _:سابقه بودپیش از این بی

تاریخ دقیقبه  _  از  اجتماع،   گونۀ  ظهور،  ترطور  نقد  از    جدیدی 

 ساخت. . . .   ممکناین امر را    -تاریخی  ینقد

تسلسل  به لحاظ نبود که تولد آوانگارد  بنابراین تصادفی

  قابل مالحظه در  جغرافیایی، با اولین پیشرفتهمچنین  و    _تاریخی
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی 

1401  بهار ،  3، شماره دوم دوره    

اروپا مصادف گردید  انقالبی در    (AK,” p. 35“).  "تفکر علمی 

آن    مقدم بر تفکر مارکس،منظور او از این آخری،    الزم است بگویم

مقاله    است  کسی پایان    سویش به  طور ظالمانه  بهکه خواننده در 

تیره مهارت  از  بعد  است،  شده  توصیفی    انهروزهدایت  صرفا  و 

آوردن   فراهم  در  مردم،  هنر"فاشیسم  کلمات:    "برای  اینجا،  "با 

دیگر پرسش  هر  برای  یامروز   مانند  مارکس  کالم  کردن  نقل   ،

بود خواهد  ضروری  به  جهان  دیگر  ما  امروزه،     گرایی جامعه. 

ظهور خواهد    که ناچارچنان  -نگریمفرهنگ جدید نمیعنوان یک  به

به یک امروز  گراییجامعهباره  کرد،  به    داریم.  -به  گراییجامعهما 

برای حفاظت از هر آنچه فرهنگ زنده است،    کنیمنگاه میسادگی  

 . (AK,” p. 49“)  "که در حال حاضر در اختیار داریم

نیست  مقصود نوعیبهکه    این  به   عنوان  آشکارسازی 

خودم  فرهنگ  ،سهم  اصالتاً   یتئوری  تأکیداتش  در    گرینبرگ 

است،   واقع مارکسیست  نگرششدر  در  آنچه    ،  در به  را  تفسیر 

نهادهمواردی    ینچن و    .است  بنیان  مارکسیست  به  وجه  من 

میتأ  باحدی  تاجریان  تاریخی   اشاره  چراکهکید  احتماال    کنم، 

  دلخواه کمتر    ،ی این نوشتهخودم در ادامه  رویۀتا    شودموجب می

آید.به پایان    که  آنجا  از  نظر  مقاالت با    بحث به  باید  در  این 

خواهم برداشت شود که و می ،ها بپردازمآن چۀ مارکسیسم و تاریخ

مخالفت  پندارممی کار،  این  قوتتمام  با    انجام    مقصد و    نقاط 

 است.   شاناصلی

دار   اما وجود  مشکالتی  اینجا  در  که  کنم  اقرار  د.  نباید 

آنبحث  موردمقاالت   باورم که  این  بر  کامال خالصه هستند.  ها  ، 

،  پارتیزان ریویو  دلیل نیست کهبیاند:  خوب نوشته شده   نهایتبی

گرینبرگ اوایل  که    کلمنت  نشریه  برا 1939در  با  بار  اولین  ی 

  ی گمرک ادارهجوان که در    ای نویسنده"عنوان  به   همکاری کرد را

می کار  است  "کندنیویورک  کرده  از    حاکی  خوب،  _توصیف 

،  پردهبیهمیشه  ها، مؤثر و ساده،  ! زبان این نوشتهدودمان آوانگارد

پیچیدگی از  فارغ  خوشبختانه  میو  مارکسیست    بهای   باشد.های 

،  باشدچنانچه معمول می،  هنوزبینی  پرداخت شده برای این روشن

ی ظریف حول  مقدار معینی حاشیه  -ای از عدم وضوح استدرجه

صورت فرد ممکن است مجبور    موضوعات مشکل، که در غیر این

مارکس  سنگینتسلیحات  شود   بکشدرا    مفاهیم  چالش  و    به 

  . ضایع نمایدتاحدی  محکم به دیگری،    بیانیۀاز یک  جریان نثر را  

دیگربه دقیقاًمارکسیسم  عبارت  تلویحی  ،  توجهی  قابل  میزان    به 

با    ،است  شرایطی  شکنندهدر    عنوان به،  جوستیزه  و  قطعیت 

تنها در    برای خوانندهشود، اما  می  تعیینمقاالت  مرجع  چهارچوب  

  که   _ندماارائه شده می  در تاریخ و نظریۀعمل    حد تعیین چگونگی

طبقه و    آن تاریخ و نظریه در مسیر فرضیات مارکسیست پیرامون

متکی   چیز  چه  به  روبنا،  و  زیربنا  حتی  یا  این    .هستندسرمایه 

چیزی است که من قصد دارم در این نگاشته به آن بپردازم: تفسیر  

مارکسیسم   این خطر کهرغم  دن بر اساس متون، علینمو  قیاسو  

  "ی جواننویسنده "مورد نظر  آنچه  از    آمیزترجنجال خود را    ،هاآن

آید،  می در آنچه در ادامهکه  کنم  تصدیق افور . باید ، بشناساندبوده

دارند کهمواردی   آ  واقعاًمن    وجود  که  نیستم  بحث  مطمئن  از  یا 

را   این من نمایم.تر تشریح میرا کامل یا آن شومدور میگرینبرگ 

نگران  دچن زمانینمیان  تا  این  کند،  به خطر خاص  نسبت  ما  که 

محافظ هنوز    یشفافیتبا چنین  سروکار داشتن  مورد آگاه هستیم،  

هنگامیاست نثر   تا  و  که  می  که،  کنیم  موافقت  در  توانیم  پروژه 

که خودشان را  ی از متون مارکسیست خوانشی اجبار موطن به _کل

 9قابل توجیه است.   _گذارندمیدرون سنت مارکسیست  

 
هاای ی اخیر پیرامون نوشاتهی فوق را از دو مطالعهدقتی، مقالهاین بی  9

سرژ گیلبو در "دستاوردهای جدید آوانگارد در آمریکا،"ی گرینبرگ،  اولیه

فرد اورتاون   "و پارتیزان ریویو،  آوانگاردها"(، و  1980)زمستان    اکتبر  15

دهاد. مان (، تمیاز مای1981)سپتامبر 3تاریخ هنر و گریسلدا پوالک در 

هاا در هاای آنبینایمرهون هر دوی این مقاالت هستم و مطمئنم باریک

-مارکسیسم گرینبرگ به  _طلبینه برای ابراز فرصت  _د سطحی بودنمور

هاا باشند. )قطعا آقای گرینبرگ اکنون باا آنطور قابل توجهی صحیح می

شده پیراماون اغلاب   حال من به چالش ارائهکند.( اما با این  مخالفت نمی

مندم، باا آنچاه ، و غیرمارکسیست تاریخ مدرن عالقهحکایات مارکسیست

عنوان توجیه، هرچند مفرط و بدبینانه نسابت باه تات فرهناگ شاکل به

پندارم این بادبینی، خصوصایت گیرم. من می، در نظر می1870گرفته از 

-نامند. چناانگرایانه میها دیدگاه فراچپآن چیزی است که مارکسیست

هاایی، صاحیح ی برخی از چنین دیدگاهکه تکر کردم، عقیده دارم نسخه

ی گرینبرگ طوری برخورد شاود کاه کنم با نظریهبنابراین آرزو میاست،  

گرایای ای فراچاپدست آماده از گوناهمارکسیسمی به شایستگی به  انگار

ریازد ) کاه مان های نادرست معینی برون میخالل دیدگاه  است، که در

نقد کردم(؛ اما نیازمند چنین جریانی نیست و هنوز ممکان اسات زدودن 

 فرصتی خوب را برای تاریخ فرهنگ ما فراهم کند.  آن اشتباهات،
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کلمه    ،بنابراین دو  یا  یک  به   جهتباید  شدن    متوسل 

ضمنی   در   1939در    اینویسنده  برای   "مارکسیسم"دالالت 

 تالش کنم تانیاز نداشته باشم    اضافه کنم. امیدوارم  زان ریویوپارتی

در این   ،تامل و متنوع که یک فرهنگ مارکسیست قابل نشان دهم

نیویورک   انگلستان در همین  به شیوۀ    که  ،وجود داشتزمان در 

ارزش دارد با  نبود؛  سست  همچنین  پوچ یا    ، ژرف، اماستبر ،هاسال

و    1939در    پارتیزان ریویوجزئیات توضیح داده شود که صفحات  

نحو   آن را به  مفهوم سرنوشت تهدیدکنندۀ، تمایز، تنوع و  1940

به   "نی جدیدترالئوکو"ای که در آن  . نسخهندخوبی منعکس کرد

  10دونالد مک  دوویت  نوشتۀ  آرایی شدهصف ای  چاپ رسید، با مقاله

دو  که آغاز شد  "،گراییجامعهی برای : موقعیتدفاع ملی"با عنوان 

کنیم تا نجات باید چه  "و    "مرگ یک دنیا"اش تحت عناوین  بخش

  "ده پیشنهاد در مورد جنگ"بر ای  ، مقدمه بودند. این مقاله  "یابیم؟

  مشترکاً دونالد و گرینبرگ  مکسال بعد  یککه    ،رفتبه شمار می

نموده روزهای    _  و  امضا  در  اجتناب    _1941  متروکهنوز  برای 

در این مقاله به  ،  داریسرمایه  حکومت ملیانقالبی از جنگی میان  

آن  بود،    نگیزیاغم  دوران  ند.پرداختبحث   در  ازکه    حمایت 

و    عیننیروی م  با  اسخ مارکسیست مشکل بود، اما هنوزاعتقادات ر

مشخص  آن،    نامعلومیِ  شودگی تفکر مارکسیست، حتی در لحظۀگ

بهمک  .شدمی م  دونالد  مقاالتجموعهتازگی  از  ی  ا مجموعه  _ای 

نقطهلی،  عا یک  از  شده  ضدنوشته    حول   _استالینسیت  -نظر 

بود. کرده  تمام  را  آن  مردم  و  شوروی  یک  سینمای    نکتۀ   )این 

مرجع پایانی    ،اصلی  بخش  کیچ"در  و  ادموند    است.(  "آوانگارد 

پاییز    11ویلسون  مارکسیست"در    1938در  نادیده    "دیالکتیک 

شد برتون   همانند  ،گرفته  ریورا   12آندره  دیگو   ی  ا مقاله در    13و 

عنوان    مشابه به"با  آزاداعالمیه:  انقالبی  هنر  یک  فیلیپ "سوی   .

  "چیست و مرگ چیست  زندگی"  یا  "سیهای  شفق دهه"  14راف 

مارکسیسم در  داد  را  قرار  هم  ویکتور    یشده   تسخیرشهر    .کنار 

  با   16د. میر شاپیرو رسیچاپ  به  ترجمه    صورت، تا حدی، به 15سرژ 

 
10 Dwight MacDonald 
11 Edmund Wilson 
12 André Breton 
13 Diego Rivera 
14 Philip Rahv 
15 Victor Serge 
16 Meyer Schapiro 

کتاب عظیم    17کرد، و برترام ولف   مخالفت  ایستگاه فنالند سویبه

 .  کردمرور    19را در مورد استالین   18بوریس سووارین 

که این یک فرهنگ   توان گفتمی  یسادگبهو الی آخر.  

نوع  _بود مارکسیست   بسیاری  آن  دارریشهو    کنندهگیج  یاز  در   ،

اما  جهات  داشتنام  این    اقستحقا،  فرهنگ  را  برای  آن  اشتیاق   .

فرانسویبه  _اروپایی شعر  و  هنر  برای  در  به  _طور خاص  خصوص 

با   فرانسوی  مقایسه  -و نکته  قابل توجهنیویورک،    موخرهواداران 

ابل   سنجانه لیونل  که  بود  زمانی  این  جهنم   20است.  در  فصلی 

شوارتز   21لوترامون  دلمور  ترجمه  22و  را    پارتیزان صفحات    .کرد، 

وریویو استیون ا،  پهلوی  23ز لس  الوارد 24تروتسکی   را  پل  در    25،  را 

در   و  _هستم  وسواسیمن  اینجا    "_نارگیل شرق"،  26کنار الن تیت

  ، بدون شک   را داشت.  "سپر بالهمچون    28و لنین   27مارکس "ادامه  

میگمراه  هااین  همۀ  فریبندگی حداقل  اما  است؛  توانیم  کننده 

پذیر از اسامی  قیاس ، تا فهرستی صورت گرفت شروطبگوییم، تمام 

به    ربطبی  ،همان  دقیقاو  تباین    وسیلۀبه  ،ر موخ  هر دورۀو عناوین  

 . آیدنظر  

مجله،   با  گرینبرگ  همکاری  ، 1939اوایل  در  اولین 

بر   فقیر  یکمروری  برای  برشت   پنی  از  29برتولت  برگرفته  رمان   ،

با دلسوزی بحث  گیری توأبا سخت جا  آندر    بود.اپرای سه پنی   م 

اساس    ، بر"شودهرگز خراب نمی"رسمی    کنندگیخسته  نمود، که

یک    ،او   فکرت نوشتن  برای  برشت  تالش  داستان ی  _حکایتاز    ک 

ای  نوشتهدر    شد.مشتق می  داری از زندگی تحت سرمایه  _زگارسا

همچون کیچ  "  مشابه  و  حکایت"آوانگارد  که  مصاحبه  ،  سال  ای 

سیلون قبل   ایگنازیو  با  بود،    30گرینبرگ  داده  .  گشت   ظاهرانجام 

 
17 Bertram Wolf 
18 Boris Souvarine 
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تعهدات او را بدون امکان خطا بیان    ، افسانۀکننده سواالت مصاحبه 

پرسید،  نمود: می  "  او  فکر  پرتوشما  در  آنرواب  یکنید  با  ط  ها 

چه    سیاسی،  احزاب حاضر  موقعیت  در  انقالبی  نویسندگان  نقش 

باشد؟ آنگاه،  ؛  "باید  می  زمانی"و  سخن  آزادی  از  آیا  که  گویید، 

آزادی بعد؛  "است؟  گراجامعه  منظورتان  رسالۀ"،  و  تروتسکی،    آیا 

 31"اندیشید؟اید؟ در مورد آن چه میرا خوانده ما    وها  اخالق آن

کهمی  من به  توجه    دانم  در بیشتر  گرینبرگ  سواالت 

پاسخ با  استسیلون،    عالیهای  قیاس  نکتۀپوچ  شما  اما  تمام    ؛ 

کند در نهایت بین  که تالش می  برای هر کس  بینید،را میها  این

 یکه، در مدت. امیدوارم زمانیرا بخواند  "الئوکونی جدیدتر"خطوط 

عبارت   الیوتیک"کوتاه،  موضع    "تروتسکیسم  توصیف  برای  را 

استفاده   واژه  نمایم،میگرینبرگ  ابداع  نظر    اجباریکمتر    این  به 

حتی    .دآی اینجا  استدر  الیوت  ممکن  به  تروتسکی  32فردی    ، و 

رسد مثال برشت  نظر می  که بهاضافه نماید، از آنجا  نیز  برشت را  

در  خصوص  به گرینبرگ  حدود  سالبرای  بوده   1940های    زنده 

امر  ،  است  از آن استاین  و  او یک    که   حاکی  مثال نقض مشکل 

منتقدینی تمام  برای  در    آورد،  قوی  داشت  آرزو  اصلی که    صف 

فعال ببیند  نیروی  از:  آوانگارد  نبرد   درگیری  طرفداری  در  فعال 

اینکه چنین نبردی،    پیشنهاداز آن، و    گیرینه کنارهایدئولوژیک،  

با   را به    رسانه، آن  ناسازگار نیست  اترئت  رسانۀفعالیت در  ضرورتا 

شیوۀ اعث  )ب   .ساختمی  غیرشفافو    صریحآوانگارد،    بهترین 

دانم، تنها در مورد  ی که من میافسوس است که گرینبرگ، تا جای

نوشت. رمان برشت،  شعر  و  موارد  همچنین    33ها  او  شک  بدون 

، اما  اتر حماسی برشت داشته استئانتقادی برای گفتن در مورد ت

او نقد  به  _تات  بحثو  خاص  بین  ا طور  تنش  پیرامون  تمرکز ش 

مق و  است  _د سیاسیوصرسمی  قابل    خوبیبه  ممکن  میزان  به  و 

 
 نگاه کنید به:   31

Greenberg, “An Interview with Ignazio Silone,” 

Partisan Review 6 (Fall 1939): 23, 25, 27. 

 
32 Thomas Stearns Eliot 

 :به  کنید نگاه 33

Greenberg, “Bertolt Brecht’s Poetry” (1941), Art and 

Culture (Boston, 1961). 

 

مورد  او  نهایی  توافقهای  زمینه  دربارۀ  توجهی -به  "خلوص"  در 

 ( .بگویدبه ما    ممکن،  هنرمندانۀ  آرمانعنوان تنها  

ه است:  گشتتاریخی میسر    مقدمۀ  طریقها از  تمام این

، فکر  را بخوانیمگرینبرگ  1940و 1939های مقاالت سال  اگر باید

 را در تهن داشته باشیم.  چهتا این تاریخ  الزم است  کنممی

ای  خالصه  اظهار  اب  مناسبم را  خوانشاجازه دهید  حال  

در نظر   "الئوکونی جدیدتر"و  "آوانگارد و کیچ" هایرهانب از آنچه

  روند ، توضیحات تاریخی  هاآن  امگیرم، آغاز نمایم. چنانکه گفتهمی

میانۀ از  آوانگارد  آن  هنر  است.  نوزدهم  بقرن  لحظۀ   هها    شگفتی 

ی غربی...  ی بورژوا بخشی از جامعه "ای که در آن  لحظه  _آوانگارد

تاچیزی بی بهآن    سابقه  را  آورد  زمان    به   شوند؛می   دچار  "وجود 

به نه  و  آن  خوش شگفتی  خاص  های  فرصتبه  چنانکه  بینانه  طور 

بورژوا در مواجه  شنجات با یک سقوط مداوم تمدن  -می  مبتال  ،ه 

که فرهنگی آوانگارد در آن متولد    است  ین مفهوماین هماشوند.  

درمی عجیب،  واکنش  یک  این  موقعیت    شود:  یک  به  یکتا،  واقع 

بی از  دور  بی    _سابقگیفرهنگی  آن  برای  نمودن    است؛ پرده 

در  فرهنگ  یک  آشنای  پریشانی  و  بیزاری  جامعه،  یک  انحطاط 

نابودی کیچ"اش.  گیرودارهای  و  صریح   "آوانگارد  زمینه  این   در 

ای وخیم رسید که در  غربی در قرن نوزدهم به مرحله  است: جامعۀ

اسکندریآن   یونان  ماندارینیا    همانند  به  موخر  چین  و  کم"،  تر 

مبدل شد    "اشضرورت اشکال خاص   کمتر توانمند ... برای توجیه

نگه زنده  برای  بنابراین  پذیرفته شدههاهشیاند "  داشتنو  حول    ی 

به میزان قابل توجهی، به    هنرمندان و نویسندگان باید  این امر که

بینندهارت با  چنین    (.AK,” p.34“)  "دن باشتکی  مهایشان  باط 

در    بارمرگ  اکثراً   ،هنر  در  یتجدبرای  موقعیتی   یک    انیپااست. 

زمانی و سبکفرهنگ،  قدرت، سنت،  دین،  حقایق  تمام  -به  _که 

مورد  به خاطر راحتی    _ایدئولوژیک جامعه  مالطتمام  عبارت دیگر  

در  چیز زیادی    اما  رسندمی  باور  به  و هم  واقع شده،  شک  و  تردید

لحظه  _ندارندپی   که  در  هنرمند"ای  یا  توانایی    ،نویسنده  دیگر 

-مورد استفاده  ارجاعات  ها وبه نشانه  اشالعمل بینندهعکس   برآورد

را که  این  ".ندارد  اش  بود  گذشتطور  هنردر  یک  این  ،ه    ، رواز 

گذاشت و خود را  میبرجای    وجه یک    ازمهمی را    موضوعات واقعاً

طور  به[  تردر جزئیات کوچک فرم، تمام سواالت بزرگ  مهارت"با  
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-مشخص میاساتید کهن    سابقۀ  وسیلۀبه  ]یمیلبیبا    و  کینیکا م

 .(AK,” pp.34-35“)"کرد

  برای جامعۀ "  گوید،طور واضح، چنانکه گرینبرگ میبه

  _هستند  او  متعلق به  کلمات  _وجود داشته است  "زوالی  حاضر ما

  . شباهت دارند   انگیزسوابق غمبه تمام این    جهات،بسیاری    که در 

موقعیتآنچه   این  هنر  در  جریان  دارد،  بدون شک  است   تازگی   .

بحران   در  بورژوا  مارکس  ،  بوده فرهنگ  زمان  از    توجیه "درو 

فرم ناتوان  "آن  خاصهای  ضرورت  بیشتر  و  اما می  بیشتر    باشد؛ 

  مندانۀ سنت هنر  خودش،و نیمی در خدمت  با آن  نیمی در مقابله  

  ت ای که ما مدرنیسگونه  _وجود آورده استرا به  عجیب و طوالنی

آنچه  می و  وقتنامیم  آن  در  به   گرینبرگ  بردن    با  ب  برچسکار 

  تا در مخالفت با   استآوانگارد    این وظیفۀ"نامید.    خودش، آوانگارد

  مناسب های فرهنگی جدید و  موریت یافتن فرم، مأی بورژواجامعه 

جامعه  را بیان  مشابه،برای  دهد؛ج نا  ای  تسلیم زمان  هم  ام  بدون 

واختالفا  به  شدن آن  ایدئولوژیک  دادجازا  از  شامتناع  ت    به  نه 

 (. NL,” p. 301“)  "باشند  توجیه خودشان  اینکه  هنرها برای

تاکیدات  اینجادر   را  قائ  تمایزارزش    ،برخی  شدن  ل 

است و هنوز    "غربی  یبورژوا   جامعۀبخشی از  ". اول، آوانگارد  دارند

برخی   به  ،مهم  وجوهدر  چنانکه  باشدمی  بیگانهآن    نسبت   :

اینکه  د،  کنمی  بیان  گرینبرگ انقالبیتضرورت    همان   ،فسیر 

  اعمال کند   "بودندندن آنچه  کرای مشخص  را بر  "بورژوا"مفهوم  "

(“AK,” p. 35)  بیانبرای "ها ن فرمیافتموریت مأ  ،زمانهم اما"  

بورژواجامعه  آن  و  ی  به  ریسمان    وسیلۀبه"  پیوستن  بطنی یک 

وجود دارد:    سازسرنوشت  ایقطعهاینجا  ر  د  نماید.  را اجرا  "طالیی

است که آوانگارد به آن تعلق دارد.   ]ی حاکمطبقه[  این مربوط به"

،  پایدار اجتماعی و منبع درآمد زمینۀبدون تواند هیچ فرهنگی نمی

به آنچه اقتصادسنجی   فوراً  در این مقطع،  استممکن  [  رشد کند.

میبیگانه نظر  به  متن    "اجتماعی  زمینۀ "  : کنیم  اعتراضرسد  وار 

و   چیز  درآمد"یک  می  "منبع  نظر  به  است؛  دیگر  آید که  چیزی 

  ]ریم. بگذآن  از  ای  بیایید برای لحظه   کند.ها را ادغام میآن  ،جمله

آوانگارد مورد  این  در  در   وسیلۀبه  ]اجتماعی  زمینۀ[،  نخبه  یک 

از    مجزاخود را    فراهم شده بود که  ایی حاکم جامعهمیان طبقه

، ییطالبطنی  که همیشه با یک ریسمان  درحالی  پنداشت،آن می

 .(AK,” p. 38“ )  "بود  متصل باقی مانده

اولین   است:  تأاین  به  مغایرکید    -در-یکدیگر  -تعلق 

  _دلواپسی  فهم فشار و  _اسحساو  ابل آوانگارد و بورژوازی آن؛  مق

  . بودن تجزیه نقطۀ رویو ، اختالف تضعیف شدن _در _یونداز آن پ

سوی  "چون   از  آن  کسانیفرهنگ  به  واقع  در  دارد،  که  تعلق  ها 

(: آوانگارد،  AK,” p. 38“)  "حاکم ما  طبقۀ  _شودمهجور واقع می

  مهجوری   آنای از  نشانههمیشه  اش،  در تخصصی شدن و بیگانگی

انگارو اکنون به نظر می  ،هاشتد پایان این شکاف    ،رسد که    رو به 

   است.

از   هنر  حفظ  برای  راهی  آوانگارد  اختالفات  "دوم، 

جبر"  باشد.می  "ایدئولوژیک و  دشمنان    "ولوژیکایدئ  پریشانی 

فضایی مجزا  برای خودش  هنر  هستند:    و تمرکز هنرمندانه  قدرت

-سرمایه ، در جامعۀمعانی ناپذیرپایان ها، جدا از عدم قطعیت از آن

  که چگونه   واضح است  .(AK,” p. 36“)  کندداری جستجو می

برشت    پیرامونپیشین من در مورد گرینبرگ    شگفتیبا    امر  این

  اشاره به نباید روی این نکته فشار بیاورم، جز و اینجا مرتبط است،  

بحث این    طیپذیری وجود دارد که  و تکذیب  خاص  جنبشاینکه  

که  ، سابق داریسرمایه درطی شرای کردن ایجاد شده است: مقایسه

هایی  با آناست    شانمورد تردیدطور فعال  حاکم به  طبقۀ  مقاصد

  پوچ جلوه داده   را  دارریشه  معانی  مصر هلنی،  درشود  گفته میکه  

  کامال   ییاسقامر،  این    _اندمبدل شده  بدبینیو به موضوعی برای  

  _ن فروپاشی اقتصادی و فرهنگیکنار هم قرار دادن زما  بوده،  بعید

از نبردهای طبقات  _بیزاری و القیدی  دورۀ   و قوی   واضحی  و یکی 

ممکن  سرمایهنظام    .باشدمی ارزشداری  از  نامطمئن  است  هایش 

بورژوازی   نیست؛  بیزاری  این  اما  اعتقادی    احتماالباشد،  هیچ 

د کرد:  نخواه اعتراف   ، هرچند تا حد زیادیدندار گذارینام شایستۀ

در  آیا  من باید بحث کنم که    .، بلکه ریاکار هستندبدبیننه    هاآن

-سرمایه  سلطۀتحت    "ایدئولوژیکپریشانی و جبر  "شرایط خاص  

مرتباً،  داری به  آوانگارد  -می  محسوب  برای هنری  مزیتدرستی  و 

امید  ؛شود این  ناب  با  ، مشارکت  انکار   فراگیرسامان و  ه که در عمل 

مغایرت   و  کار   الزم  (ضدیت)حتی  نموده  این  انجام   فهم و    بین 

 . به چشم نخورداش  رسانهبا    مجدد
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به  بعدتر،  اما    برگردم.    اینباید  همین  اکنونموضوع   ،

 ی از یککه این اشاره نمایم: ایدۀ کید دوم و سومکافی است که به تأ 

ه  ب  هنرهاامتناع از مجاز دانستن  "اصلی آوانگارد، مقابله با  ف  ا هدا

کیدی است که منجر به بود. این تأ  بورژوا  جامعۀ  در  "توجیهیخود  

آشناتربحث نافذ  _های  که می  بحث  موردمقاالت  از    تریو  شود، 

اشارهکوتاه  باید  حتی شده    کنم:  تر  تولید  مصنوعی  هنر  توصیف 

انبوهبرای   -به  ،سابق  داریطبقات حاکم سرمایه  وسیلۀبه  مصرف 

از   بخشی  ،  ساالریمردم مدیریت    ناخوشایند  صحنۀعنوان 

بی  _تظاهرشان به  میاین  مبدل  دیرهنگام  که "  _شودمواالتی 

های اصلی  الیه هوشمندانۀ؛ حکایت "کنندواقع حکم میها در توده

نمودند تا    توطئهی که همه با هم  اشیوه آوانگارد و    یچهدر تاریخ

را   ازبیان"به  هنر  مطلق  ی  دهندو    کرده  محدود،  "یک   تقلیل 

(“AK,” p. 36).  همهعلی خودرغم  و  انحرافات  ها،  فریبیی 

استاشتد وص  ل خ  فعالیت هنری هرکدام درون    هنرها،  اکنون".  ه 

دارند    "مشروع"مرزهای   قرار  امنیت  در  کارگری    اتحادیۀو  خود، 

شدهب  آزاد جایگزین  استبدادی  حکومت  هنر    .است  ا  در  خلوص 

... محدودیت   ا ها، بهنرآنگاه  ...    شودمی  رسانههای  شامل پذیرش 

-میبرانگیز  واژگان عجیب و تعمق[  شوندمی  تعقیبهایشان  رسانه

 .NL,” p“)  "اندگشته  و آنجا مجزا، متمرکز و مشخص  ]د نباش

ناگزیر است،  (.  305 و   "دارد،مینگه    فشارهنرمند را در  "منطق 

-می  باطلرا    ترین مقاصدنهغیرعاقالترین و  دوباره ناخالصو    زمان

 : نماید

از هنرمندان اکثریت    _تعداد قابل توجهی    _دننباشاگر 

-واقع نقض یل به امتبا نقاشی مدرن  توسعۀ موجب طور شاخصبه

روشنیتقلیدی    گرایی   ، توسعهمنطق  اما    ند.شد  تربیش  در جهت 

آن کارهای  پایان  در  میکه  تشکیل  را   بود؛  رحمبیبسیار  داد،  ها 

دیگر  اگ انتزاعی  سویبهمی  بیشترسترون  و   هنر  امل  عو   سازی 

است؛ داشته  حقیقت  این  ، 34گوگ ون  ،هنرمند  اگرچه  بیانگر. 

کله   35پیکاسو  همۀباشد  36یا  یک  .  به  میمسیرها  ختم    . شوند جا 

[“NL,” pp. 309-10] 

 
34 Vincent Willem van Gogh 
35 Pablo Picasso 
36 Paul Klee 

  نخواهم خواست،   کافی است. اکنون  کردن  برای خالصه

هایی در موارد خاص  پرسشکند با  سعی میفریبندگی    راآنچه  هر

این   میان  ون  حقیقت)آیا  تعادل  است؟  در  ت و    رسانهگوگ  وهم 

غیره. و  نمایدآ   (دانشگاه کجاست؟  گرینبرگ.  غاز  مانند    بحث  نیز 

بحث پرسشها،  سایر  چنین  میهایی  به  بتوانم اما    زند.دامن    اگر 

محدود   را  رام  کنمیخود  آن  کلی  منطق  نهرحم  بی،  تا  با یا   ،

  ، نویسنده  چکیدۀ  تمام  در موردها  بردباری آن  هایی ازانتخاب مثال

 .توصیف نمایم

شروع   به  دهید  کیچ"اجازه  و  به  برگردم.    "آوانگارد 

و کامال قابل    _  بیان نشده  رسد یک فرضیۀبه نظر میمن،    عقیدۀ

باشد  قبول مقاله  آن  آوانگارد   زمانی که    _از  از  بورژوازی  ،  پیش 

  فرهنگ و هنری بود که مستقیماً   حاکم، صاحب  همانند هر طبقۀ

م که منظور از  دانیمیبنابراین    به خودش تعلق داشت.  و مشخصاً

معنای شروط و ابهامات برای نامیدن نقاشان  ما  این ادعا چیست:  

مانند رمان  38و هوگارت   37شاردن   بورژوا  متوسط    نویسان طبقۀیا 

ریچارسون همچون   دفو   39ساموئل  دانیل  می  40و  درک   کنیم. را 

و   41بالزاک  یک قرن پیش رویم و هنوز با به شمار آوردنتوانیم می

کانستابل 42استنهال   نیز یا  ژریکات  43،  باشیم.  44و   البته   مطمئن 

و   تفاوت  از  درجاتی  دار  افتراقهمیشه  های  سیاست  _دن وجود 

شاردن سلطنتی  پیروان  ژریکات،  بیگانگی  توانیم  می  اما  _بالزاک، 

  در اختیار، این هنر را  قدرتمند  منطقیاساس    بر  بورژوازی،بگوییم  

را تصویب،    هایشهنری که تجربیات طبقه، ظهور و ارزش  :داشت

-به تقاضاها و فرضیاتش پاسخ می  توضیح و مورد انتقاد قرار داده،

بخشی از  ی مشخص وجود داشت؛ این هنر  فرهنگ بورژوا یک    داد.

 برای چنین ادعایی بود.  ، تنهاگواه ما

نوزدهم،    اما  قرن  اواخر  از  که  است  و    تمایزواضح 

 کنممن فکر می  شروع به محو شدن کرد.  هویت بورژوا  پیوستگی

 
37 Jean-Baptiste-Siméon Chardin 
38 William Hogarth 
39 Samuel Richardson 
40 Daniel Defoe 
41 Honoré de Balzac 
42 Marie-Henri Beyle: his pen name  Stendhal 
43 John Constable 
44 Jean-Louis André Théodore Géricault 
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. باید بگویم  ای بسیار ضعیف و منفعل استهواژ   ،"محو شدن"  که

پرداختیبه  ،بورژوازی بهای  از  بخشی  کنترل   عنوان  حفظ  برای 

تا هویت  ،  تماعیجا ببرد.ااصلیمجبور شد  بین  از  را    همچون   ش 

سایر طبقات، فرودست  بر  قدرت  استیالی  از نبردش برای    قسمتی

ش را  فرهنگ  دعوی  اجبارا،  آراماما نه  اجتماعی    مرتبۀدر    رایبیو  

مورد  دعا، که در ااین برای ابطال  خاصفشاری  تحت و  _کردفسخ 

چیره  کردن،   تعقیبگوید،  است، می قابل لمسژریکات و استنهال  

  جا هجاب  را  های طبقهاشراف، ارزش  طبقۀ  هایآزادیو حفظ    شدن

می".  دنمو ما  استآنچه  آتن  یک  ".خواهیم،  در  گرینبرگ  بار 

، شکوه  پایان بی های  نمودفرهنگ رسمی با  "کند،  ابراز می  یپانویس

(. عالوه  AK,” p. 49 n.5“)   "اشگسترده  ادراک  قوۀ  و  ،و جالل 

احترام  احساسات،    حیاتدر    و خطر   شدت،  ناسازگاریخصایص  بر  

پیش    خوار شمردن،  دقیقو میل به خودآگاهی    افتخار  شدید برای

  : دنیا خویشی داشتن بر رابطۀ اصرار، به نظم نسبت خشم، پا افتاده 

با خود هنر، داریم تا    میل  که  ، آیا نیستند،خصایصی هستندها  این

-ها بهاما آننماییم.    تداعی  ،سنت غربی  ش درلحظات  ترینعالیدر  

ه به ککسانیفئودال هستند:    حاکم  طبقۀ    هایبرترین  ،طور خاص

بورژوازی جانشین شده تا    اعتقاد  نمودند  انتخاب  شوند،  و  تسلیم 

ا  چون در نبردهای طبقه بدل  فرهنگی    تعهدیک  به  ،  1870زبعد 

 شدند. 

کیچ   گرینبرگ  آنچه  نشانه میبنابراین  از  نامد،  یک  ای 

است که   از دست  میسازی  زمینهبورژوازی  را  تا هویت خود  کند 

آزادیدهد،  ب برای  سیاه    آورزحمتهای  تاوانی  و    پیمان   یاقرمز 

  بار با اصالح نکبت  ،فوری  ادغامفرهنگ  این یک هنر و    ها.هراتیوس

از   تفاوت،دشواری اجتناب  عدم  به  تظاهر  برابر    و  ،  در  یکسانی 

 . استروزمره    داریتصویر سرمایه

می متولد  امور  وضعیت  این  به  واکنش  در  -مدرنیسم 

ببینید.   عجیب  دشواریامیدوارم  اینجا،    شود. مجد  را    داً بگذارید 

بورژوا  فرهنگ کالسیک  و یک  بورژوا  زمانی یک هویت  ی  بگویم، 

  در که بورژوازی خودش را همچنانا ام  وجود داشت.  ینوزدهم-قرن

سنگربندی  ین طریق قدرتش را  انبوه ساخت و از ا  جامعۀهای  فرم

-و فرمنمود    عبیهتشده را  فرهنگ توزیعشبه  و  هنریک شبه  کرد،

، در قرون  ی طوالنیبلوغها آن _دی خودش را ویران کرفرهنگهای 

خاطر  به  را  استبدادیو    اشرافیقانون    از  تمایزمو    صبورانه  تطبیق

بودند. می  حاال  آورده  بهگرینبرگ  می  درستیگوید،   که  کنمفکر 

  ، آوانگارد  و هنر آوانگارد وجود دارد.ی  بورژواز نوعی پیوند بین این  

: این  است  درگیر شده   بورژوا  هایی برای بیان جامعۀیافتن فرم  در

از   عبارتی  جدیدتر "دوباره  تجزیۀ   است.  "الئوکونی  عصر  در    اما 

  دقیقاً این  ،  "آوانگارد و کیچ"بورژوا با توصیفی بسیار فصیحانه در  

معناتواند  می چه  می  به  ؟باشد  ییبه  مدرنیسم  نظر  که  -بهرسد 

بورژوا  عنوان   طور به  یا  ؛مطرح شده است بورژوازی  اب  در غی،  هنر 

-خبهن  عایدر عصری که بورژوازی اد  ،نر اشرافیه  همانند  تردقیق

نگه    هنر چگونه اشرافیت را زنده  اما  .کنار نهاده استرا  اش  گرایی

داشت؟ به خود  حفظبا    خواهد    حکایت   ماندۀباقی  جایگاهعنوان  ، 

-رسانه  و  ،خود  هایروش  ت ازفظ احم  ابآن؛    وجوهو    تجربه  اشرافی

های  ارزش   عنوانبهو رسانه    هاروشاعالم کردن آن    از طریقاش؛  

 خودشان.   ونمعانی در، همچون  خود

این    من،  عقیدۀبه   مطلب  از    :استاصل  گرینبرگ 

توسط آوانگاردش آگاه است، در   بورژوازی انحصاردر تناقض درگیر 

و  عالی در    بورژوازی  یک  برایکه  ،  یشهافرمترین  جدیترین 

او به مغایرت اشاره    .قبلی، دیگر موجود نیست  ۀشد  طرحممفهوم  

راهمی به  اما  که  کند،  است  معتقد  عمل،  حلی  و   یفشردگدر 

نموثابا  ر  هنرمندانهنفسه  های فیارزش  پایداری ها  آن  ده است.ت 

  سابقاً که    هستندو هوش    از احساسات  ایگنجینهکه بودند،    چنان

پیچیده فرم  شزندگی  از  ی  ادر  نیافت  ،نددتاتی  ادامه  ها  آن؛  نداما 

تنها موردی که  بنابراین  آگاهی هستند،  -ت و خودملموس قوفرم  

و    بود  فرمیماند،  باقی   شد  حفظ  قیمتی  هر  به  از    نوعیبهکه 

 دور ماند.   کنندهاحاطهویرانی  

و     سلطۀ از فرهنگ تحت    خشناین یک تصویر جدی 

آن    دشواریتلخی و  میزان  به نظر من هنوز  که    داری است،سرمایه

  نامیدم، تسکیسم الیوتیک  وآنچه پیش از این تر  .قابل توجیه است

که  هایوزن است  از  ی  خط  به  بربریت  گراییجامعه"خط  به    "یا 

شک  من  ) د.  نیابانتقال می  "46رواقیون سنکا   فلسفۀو    45شکسپیر "

این چیزی بود که  بود؟    موشکافای  گرینبرگ خواننده  آیا  که  دارم

 
45 William Shakespeare 
46Lucius Annaeus Seneca 



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی 

1401  بهار ،  3، شماره دوم دوره    

  قطعاً   او  47شد.( خوانده می زیاد  ،  در نیویورک  آن روزهامن معتقدم   

دلیل،   که  الیوتیک  پایگاهاز  با  کرد  مالحظه  هنر بیشتر    خویش 

از  به پشتیبانی  ،  گذشتهعظیم قرن   و اشتیاق روانی بخش معینی 

  ضد و  آوانگارد    شامل برخی که خود راو  بوده  متوسط متکی    طبقۀ

بودکردمعرفی    بورژوا بعضیاین    .شدمی  ،نده  یک  به    ،جهات  از 

از  به قسمت     _تعلق داشت   بورژوافکر  روشن  طبقۀ  ای کهطبقهی 

سلیقه  ،خودآگاهانه نگرش  هادر  اغلب  بود  "پیشرو"هایش  و    با   و 

فقط  یا انگیزه  سیاسی    بلکه  ،هنرمندانه  نه  و  اجتماعی  اصالحات 

، این  سابقداری  در سرمایه  که  است  صحیحقطعا    .تشگمی  متحد

انتقادی و    فکرروشن  طبقۀ از   خود  وسیلۀ طبقۀپیشرو بهمستقل، 

پدیدار    اجتماعی  منظورم نظم  _سابقداری  برای سرمایه  رفت.  بین

استبه  شده بزرگ  رکود  وجود  یکسان  دورۀ  _واسطۀ  فرهنگی  ی 

دا  رافشتحت    سطح،تنزل    دارد: بورژواقرار  پیشین  نخبگان  ،  دن 

کردن طبقهیک  مابین    فاصلۀ  محدود  و  دیگر  طبقه  میان    وای 

طبقۀبخش یک  از  ا  یکسان.  هایی  فاصلۀدر  مورد،    طبقۀبین    ین 

زیادی  فکر  روشنغیر  وفکر  روشن مقدار  به  میبورژوا  شود:  ناپدید 

یکی  توان گفتدر زمان خودمان می  معموالً از دیگری    تشخیص 

 . غیرممکن است

آن نوع  گرفته شود، اجازه دهید    شوخی  فقط  این مبادا)

کنمفاصله اضافه  دارم،  تهن  در  که  را  معنای    فاصله  _ای  اینجا 

نمی  انفصال بهدهدرا  بلکه  و  پرجنب   مایزیت  درستی؛  وجوش 

طبقه   ناراحت دارد  فرد  که  ایاز  تعلق  آن  قولی،    که  _به  بین  به 

آنچه   یامتوسط آمریکایی عصر اوست.  طبقۀ  و 48والتر لیپمنسالن 

. این  استنظم اخالقی    عمومی  جوو    49لئون گامبتا   دور  ۀحلقبین  

به نظر    اصخطور  آخری  چرا  است مورد  برای    پیامدهایکه  ،  آن 

بسیار   داردند:  اواضحفرهنگ  موفقیت  امکان  آنتونین    تنها، 

 
نمایاد کاه پاساخ در اینجاا بلاه اسات و آقای گرینبرگ مرا مطلع می  47

، پیراماون کافکاا تفسیر بار با اف.آر. لیویس دردهد که حتی یکنشان می

نگااه   "من، خیلی خوب بیرون نیامادم! "گوید،  که می  _ای داشتمشاجره

 کنید به:
“How Good Is Kafka?,” Commentary 19 (June 1955). 
48 Walter Lippmann 
49 Léon Gambetta 

پشتیبانی جورج  هنرهای زیبا یا  مدت  کوتاه  مدیریت  در  50پروست 

 53( .به خاطر آورده شود،  52با کلود مونه   و دوستی  51وسکلمن

می بهاین  گویم،  چنانکه  فرهنگ   شایستگی  توصیف 

  . های مناسبش را در الیوت، تروتسکی، اف. آراست، و پژواک خشن
 

50 Antonin Proust 
51 Georges Clemenceau 
52 Claude Monet  

های نقد مارکسیست امروزی این وضعیت امور به باور من، در خصومت  53

باه   "رقیبان، مخاطبان، موسسان، و اجتماع"ریشه دارد که ادوارد سد در  

، شناساایی 1910هاای حادود  بارای مثاال در ساالکند.  ها اشاره میآن

فکااران هااای دانشااگاهی باارای روشااندشاامن ارزنااده در میااان مرتبااه

فکاران باورژوای پیشارو روشانگروهی  ز     _پذیر بودمارکسیست امکان

بودند که فکر و عملشان تاثیری حقیقی بر جامعه داشت. این وضاعیت در 

ی متوسط مارکسیست را قاادر طبقهفکران دو مورد مساعد بود، که روشن

های اقدام خاویش نایال بینی پیرامون محدودیتساخت تا به نوعی روشن

ریشاگی در بساتر اصالی نبارد عنوان بورژوا، خود را دچار بیو به  _گردند

ها، وقت خود را چندان صارف افاراط در طبقه، ببینند. به این معنا که آن

ای به حسااب ورد عمدتا بیهودهآن چیزی نکردند که من همچون زد و خ

طور بسیار خاص توسط سوال مبتاذل تاری ایگلتاون ارائاه آورم که بهمی

سااختارگرا از -تحلیل مارکسیسات"  "کند:  قول میکه سد نقلشد. چنان

داری های سارمایهیک رمان فرعی بالزاک، در جهت کمک به لرزاندن پایه

غازین به این فصااحت و های آ(. آن مارکسیستp. 15) " "چگونه است؟

های طبقاتی که اشغال نکردند؛ چارا میل شدید نیاز نداشتند، بعد از مقام

 یقابلاهی موظیفه _که شغل واقعی بااهمیتی، برای انجام داشتند. باالخره

نادرستی ساتیز ظااهری باین  آنچه حاکی ازی بورژوا و یک نخبه  تفکرات

عنوان مثاال  باه . )اینجا بهاست  طبقه  حاکمی معمولی و  آن نخبه و توده

ی گرایی در علام، فلسافهساده و تاریخی نبرد جورج لوکاچ  با اثبات  بستر

کانم. ایان یاک پیوناد کانت در اخالق، و وبرینیسم در سیاست فکر مای

ی واقعای از اصاالحات ی زیرکاناهها و یک تجرباهآشکار، بین جریان ایده

ت، و همچنین حاس عادم ضارورت اجتماعی بود که به مقاالت لوکاچ قو

ایان غیبات کاه  داد.( من معتقدم  فکرانه را میعذرخواهی بابت امر روشن

ای کاه باه فکر بورژوا است، برانگیختن و تامین نمودن طبقههر چه روشن

ی ارزشامند باورژوازی در عبارت دیگر، غیاب یک حملهبه  _آن تعلق دارد

-دیگران را پشات سار مای  که حیرت ایگلتون و  _ی تولید فرهنگیحوزه

گذارد. اجازه دهید روشن نمایم: به نظر من این حیرت، در حاداقل ارزش 

ممکن است که بیش از آن چیزی است که بتوانم بارای اکثار تنگناهاای 

را بارای پرساش  "مبتاذل"دانشگاهی دیگار بگاویم. مان اکناون صافت 

یایاد. اماا ای تحقیرآمیاز ب کنم، شاید باه نظار گزیناهایگلتون استفاده می

از رخداد عمومی نقاد  آن دارد؛  اشاره به تالش در ترقیع و تنزل از  ،ابتذال

گفتماان یاا _یگرایان، تمرینات در نقطهگرایان و علماخطار نفس  _معاصر

تاوان گفات کاه چناین مایمنصافانه  کنم  فکر می  _مرجع_کنارگذاشتن

 طور مضحکی قطعی است.رساند. لحن آن، بهنمیرا  خطری  
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نهایت به    _هنوز  یابد.و برشت می  54س یلیو اینجا در  نقد  سوی  و 

چیزها  ،  دیدگاه پایانی هنر و ارزش هنرمندانهبا    _نمایممی  تعدیل

ند. باید سه، یا شاید  باشاشتباه میاز نظر من،    یطور ناخوشایندبه

گونه دیدگاه  چهار  دهم:    را  نقد  دشواری  اول،ارائه  به  های  باید 

نظریۀ ارزش  خود  هنر که    واقعی  درگیر در  منبع مستقل  به یک 

در    مرکزی  عناصر، باید با یکی از  دوم  شود، اشاره کنم؛مبدل می 

از    شرح او  خوانش  ارزش،  آن  از  هنر   "رسانه"گرینبرگ  در 

نویس  سعی نمایم پیش   الزم است  ،سومو  مخالفت کنم؛    ،آوانگارد 

  ی از هایتا جنبه  مدرنیسم را از نو طرح کنم  قراردادیاو از منطق  

یا کوچک    دکنمیپوشی  که او چشمآوانگارد را شامل شود    تجربۀ

آنچه    .هستند  مقیداو  های  برترین  بهکه  اما من معتقدم   ،رداشممی

عادات انکار    _نه ساختن یک معما از آن  _کنم  باید در اینجا اشاره

مدرنیستهدر   که  نر  من    هستند  نظر    تجارب قطعی    شکلبه 

می )باشخلوص  رسانه(،  و    هابازشناسیند    که   همانتصویبات 

می باید  گرینبرگ  نهایت،  در  پیشنهاد دهم که هشیوستاید.  هایی 

ی بین  ص، رابطه ا خطور به ؛نددخیل هست ها آندر سه نقد پیشین 

انجام    بورژوازی  بدون  ،هنرمندان بورژوا  یحرفهو    انکار  عاداتآن  

ند.  آینقدها ممکن است الگووار به نظر  خالصه کنم، باید .دپذیرمی

امید چون    اما  که  است  این  ساده  مخالفت  جهتهربه من  هایی 

ظاهر  کجا آشکارا ضعیف    در یک بحث  دهندمینشان    که  هستند

  کامالً در هر صورت  ،  یا غیرالگووار باشند الگووار    ها اگرآن  شود؛می

 رسند. منطقی به نظر می

توافق اولین   پرسیدن    ،عدم  سوال  با  این 

ارزشد:  وش می  مطرح(  55)ویتگنشتاینی خویشداشتن  برای    های 

عبارت دیگر، نه  به  ؟داشتخواهد  ت  هاشب  به چه چیز  هنر، دقیقاً

های مشخص بلکه  و رویهپیامدها ای از مجموعه برخورداری از فقط 

به  آناجبار   شرایطی  بودن  ها  هر  کردنتأیا  تحت    مین 

به که  ارزشمند  ها  رویهو    پیامدهاها،  آن  وسیلۀاستانداردهایی 

اول،    ،فوراً  اینجا  خواهم گفتهمچنین  شوند؟  شمرده می  نظر  در 

منطقی   مشکالت  نشدنیبرخی  بر  عالوه   بند؛یامینمود    برطرف 

 سجممن  یپاسخ  یدائم  فراهم نمودنجهت  در    ممکن است  اینکه

اما ترجیح    .کنندموضع خود را مشخص    ،به پرسش ویتگنشتاینی

 
54 F. R. Leavis   
55 Ludwig Josef Johann Wittgenstein 

ی  به سوال تاریخینوعی پاسخ   _یا طرح کردن _ دادن به من بیشتر

 تر شود. روشن  پرسیدن آن  فایدۀاول باید    در وهلۀکه    است

  است   گرینبرگحق با    ،تقریباً و    احتماالً  بپذیریم  بیایید

تمایز  "  گوید کهمی  "آوانگارد و کیچ"که در    زمانی   منصفانۀ یک 

  بین ما"شود،  ایجاد می  "زمانبشر در طول  ترویج  "وسیلۀ  به  "دائم

در هایی که  شوند، و ارزشکه تنها در هنر یافت می  ییهاارزش  آن

اجازه دهید بپرسیم این    (. اماAK,” p. 42“)  "هستند  سایر جاها

حقیقت   در  شدچگونه  تمایز  به  _ساخته  عمل  یک  در  عنوان 

ساخته و  نام آوانگارد،  در اولین اوج شکوفایی هنر به  _مخالفت فعال

  محتکر مورد دوپوی    ممکن است به منظور روشنی،  .شد  دارینگه

-به  1890در    56پیسارو   کامیکه  انتخاب نماییم، کسی    را    جوان

آماتور من"عنوان   توصیف نمود و کسی که همان سال    "بهترین 

کرد  چون    از،  خودکشی  پیسارو،  داشتاندوه  با    او  که  اعتقاد 

روب بود.هورشکستگی  پشتیبانی،    رو شده  از چنین  به تصویر یکی 

میمینظری    الزاماًخودش    نوبۀ آنچه  اما  پیشنهاد  باشد،  خواهم 

رسد که از شواهد، واضح به نظر می  اصال مورد بحث نیست. دهم  

هنر، مشکالت و   جداییآن کسی است که قادر به فهمیدن دوپوی 

آن چیزی بود که احترام پیسارو را    ی غیرقابل تقلیلش بود.جذبه 

ترین هنر روز خود  داد تا غامضبرای او دربرداشت و به او اجازه می

  خریداری نماید. )به خاطر داشته باشید، این در زمانی است کهرا  

در جستجوی  نینه  کامالً با طمأ  حامیان معمول پیسارو، و دالالن،

عجیب برمی  چیزهایی کمتر  پیشنهاد  خواهم  اما می  (داشتند.گام 

اوکنم   دید  که  تأ  _همچنین  مفاهیم  برخی  در    _برنمود  کید  و 

ارزش که هنر مجبور است ارائه دهد نوعی هماهنگی بین تجربه و  

دارد. تعلق  روزش  هر  زندگی  به  آنچه  نیازمند    و  هماهنگی  این 

نمی بنابراین،  نیست،  باشد.هدایت  بازار    تواند  در  تصاویر  دوپوی 

 57ژان براد   از  توانستای که او میگونه   _نبود  سهام  متحرک بورس

در      _بگیرد مناظر  برای  حتی  است    58دگاآثار  یا  ممکن  که 

واژگونیبه  _گذشته و  انتقاالت  نمایشی،  یک  طور  در  زندگی  های 

بزرگ ارائه  _شهر  را خرید    .نماید  را  مناظر  باو در عوض  نظر    هو 

سلیقۀمی که  شیوۀ هایآن  رسد  به  که  داشت  را    ی 
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی 

1401  بهار ،  3، شماره دوم دوره    

بود  _امپرسیونیست_نو  شده  سعی  که  روشی  به  شدند     نقاشی 

  ، به نظر علمی، و مطمئناً با یک نظم آگاه  ویگانه    ،محکم، محتاط

باشند   تحلیلی  شده  این    .انجام  تمام  کنیم  گمان  است  ممکن 

های تفکیک  عنوان نشانهو نیاز دارد، به  کندمیمزه  که او  کیفیات،  

 باشند. هنر می

باید   با قطعیت  او به چنین هنوز  بگوییم که گشودگی 

توانایی آنکیفیاتی،  فهم  در  بودها،  اش  مفهومی  او    به    بازی که 

اتداشت   چه که  افتاد و هماناق میفبین آن کیفیاتی که در هنر 

عنوان  نه در ظاهری خوشحال بلکه بهزندگی خودش،    _یدر زندگ

  1890داری سال  سرمایهکه  زمانی  .دادرخ می  داریتیز سرمایه  لبۀ

توانیم درک کنیم چرا دوپوی  بهتر می  ، قطعاًآوریمخاطر میبهرا  

سورا  جورج  کرد.سرمایه  59روی  این    گذاری  در    هنوزبرای 

است  سرمایۀ  نیروهایش دقیقاً  مطمئنی  نه  و  متزلزل  چه    اگر 

اما   هنوز  محتاطانهمطمئن،  گفت:  ایجاد  در  علم؛  با  فعال  وگویی 

بیان از ارزش؛ هنوز  ارزیابی تجربهو حاالت    علوم  های  خودآگاهی 

اگر  آزمون عقالنیت  _خودش و کنترل؛  نظارت  تولد  هنوز  ، قدرت 

 آزادی.   (پیچیدۀ)فرم    عنوان یکاعتقاد به کاال به  ،مایلید

ثیر تأ. من معتقدم که  بشویدمن    نکتۀمتوجه  امیدوارم،  

ها را  که تمایز مابین آن  بودهای هنر  ها و ارزشاین ارزش  متقابل

آن را   _در تقابل با تفکیکی محکم و کامل    _فعال و ممکن ساخت

نهایت تمایز  به    در  دوپوی  .کردمبدل  یک  مورد  هماهنگیدر   ،_  

ارزش  متفاوت  _هنوز عملی بین  زندگی  در  که  دارد  وجود  هایی 

آن و  شدند  ساخته  خودش  بورژوای  حس  از  برای  او  که  هایی 

در تنشی   . حقایق هنر و حقایق سرمایهآوانگارد نیاز داشتنقاشی  

بودند. آن با یکدیگر مذاکره  فعال  ها در آن  ؛ آنکردندمیها هنوز 

خصوص مثل مورد دوپوی،  توانستند در موارد بهلحظات، هنوز می

 های یکدیگر را در ابهام قرار دهند. بندیتدبیر نمایند تا دسته

یک تمایز ثابت  "به معنای    رسد این موضوع  میبه نظر  

که فقط در هنر   است  هاییبین آن ارزش  ]ساخته شده [منصفانه  

توانند پیدا  هایی که در جاهای دیگر هم میشوند و ارزشیافت می

بودلر یا    ،60دیدرو  نوع    ، با نقداین یک تمایز مذاکره شده  ".شوند
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فنئون توافق    61فلیکس  مانند    .است  فعال  عاملاز  نقدهایی  برای 

که  ها،  این هنری  در  بهنآو  خاص  ها  این  دهندمی  نشانیطور   ،

ارزش که  دارد  میحقیقت  ارائه  نقاشی  یک  که    زمان دهد،  هایی 

با   و  تقلیل   شدت،دوباره  غیرقابل  و  می  متفاوت  ما    .دشوکشف 

تأ مورد  نکتۀ  میکید  متوجه  بیشتر    شویم؛فنئون  تحت  اما  دقیقا 

میتاثیر   ارزشقرار  چون  یک بهها  گیریم  از  بخشی  عنوان 

واقعی   یافت میدیالکتیک فرهنگی  منظور من  شوندمتفاوت  ، که 

باشند، در متن،  طور مشهودی تحت فشار میهایی هستند که بهآن

  در حرفۀ ی حاکم  طبقه  وسیلۀهایی که بهگذاریاز تقاضاها و ارزش

شدند ساخته  می  _حاکم  که  می  سازدمعناهایی  اشاعه  ،  دهدو 

  دهد. خودش پیشنهاد می  متعلق بهعنوان  هایی از نظم که بهگونه

در تصور هنرمند  پشتیبانی یا  در رابطۀو راهی که  _این فشار است

های هنر را از مبدل  که ارزش  _دهدواکنش نشان می  اشاز مردم 

   دارد.دانشگاهی صرف، مصون می  حکمشدن به  

که   باشد  روشن  حکایت  امیدوارم  این  چگونه 

-هایی که تفکیک هنر بهخصوص راهبه  _استانداردهای هنرمندانه

تجربۀ یک  است  عنوان  مطمئن  به    _اجتماعی  را  گرینبرگ  امید 

میاین هنر  فراهمکه  در    کنندۀتواند  باشد  نوعارزش  به  خودش   ،

با نگاه کردن به   توانمکنم که میهنوز فکر می .خواندمیپرسش فرا 

یک یا دیگر حقایق هنر، که گرینبرگ در برخی مضامین به ارزش  

: اجازه  بنامم  موثرتر  طور سادهبه   را  السؤ  به  اعتقادآن    ،تبدیل کرد

سهولتدهید   خاطر  معروف    به  حقیقت  نگاه     "بودگیتخت"در 

قطعاً  اکنون   .کنم تختعقوا  این  که  است  سطح لفظی    یبودگیت 

در   بهتصویر،  معمول  توسط  فواصل  برجسته  حقیقت  یک  عنوان 

کنم سوالی که  اما من فکر می  یابد.نقاشان بعد از کوربه، بهبود می

ساده و  حضور  این    چراما باید در این مورد بپرسیم این است که  

برای    موجودی  خوشایند شد. واقعیت اثر یا رویهتجربی برای هنر  

می چگونه  مسیر،  این  در  چه  ارزش  باشد؟  را    چیزیتوانست  آن 

 زنده ساخت؟ 

ازپاسخ   می  دسترس  دور  فکر  مینیست.  توانیم کنم 

تخت واقعیت  که  رامبودگیبگوییم  و  زنده  است،  چنانچه    _شدنی 
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بود تا   چون ساخته شده  _بود  62یا ماتیس   در هنر سزانبرای مثال  

باشد: مجموعۀ به  برخی کیفیات  طرفدار چیزی  خصوص،  مقاوم و 

غنای  شوند.  محقق می  ،از تجربه  بندی شدهدر یک حکایت مفصل

به مجموعهآوانگارد،  از  عنوان  هنر  مفاهیمای  سال  برای  های  در 

است  می   گفته  1918و    1860مابین   ممکن  تعبیرشود،   به 

تخت  در  اشتوانایی ارزشدادن  همچون  و  بودگی  پیچیده  های 

از جایی غیر    هایی که ضرورتاًارزش  _دوباره توصیف شود  سازگار  

بهبودگی میاین تخت  شوند.از هنر مشتق می  عنوان یک  توانست 

شود  "عمومی"گفتمان   تلقینی بنابراین    _واقع  و  استادانه،  ساده، 

می می  ؛دشپنداشته  به  یا  تخت  "مدرنیته"توانست  به با  بودگی 

های مد  ها، چاپدو بعد پوسترها، برچسب  فقط  کردن  طلبمعنای  

عکس مثال    .ببخشد  معنا  ها،و  میبرای  سطح  شکستگی  -عدم 

 فرم دیدن،عنوان حقیقت به _توسط سزان  _طور مساویبه توانست

هنرمند و   وسیلۀبهادعا  همانو   .دیده شود واقعی دانش ما از اشیاء 

:  مخاطب، برخی از انواع تعرض روی آخری، به تکرار احساس شد

عنوان یک مانع در برابر آرزوی معمول  بودگی آشکار شده بهتخت

به آن  داشتن  رویا،  و  تصویر  یک  ورود  برای  فضایی بورژوا  صورت 

که   زندگی  از  آن  مجزا  پیونددر  تا  بود  خواهد  آزاد  های  تهن 

 خودش را بسازد. 

به   مقصود تختمن  که  است  این  در  سادگی  بودگی 

خود  اوج  و  دوران  معناها  این  متنوعارزش،  آنبود  های  در  ؛  ها 

آن  جسمش،  حرف  که  بودند؛  بودند  چیزی  دیده    عنوانبهها  آن 

  _ها، چیزهایی بودند که آن را زنده ساخت . خصوصیات آنشدمی

ماده  به  را  نقاشی  آن  آن  روی  دوباره  که  نمود. ای  تبدیل    شود، 

بازیبنابراین تخت این جمع  بودگی در  ها  تالش  ها وبندیبا تمام 

به آن  استعارهبرای ساختن    "حقیقت"عنوان یک  به  _صورت یک 

نقاشی  غیرقابل تکنیکی  و  که  بود  _تقلیل  مفهومی  به  البته    با . 

ستاییم  از همه می  ، و نقاشانی که ما بیشمخالفت کرد ها  استعاره

تاکید    و تجربی  استادانهیک ماهیت غیر  عنوانبههمچنین روی آن  

حقیقتی  هیچ  کلیدی است:    در اینجا کلمۀ  "همچنین"ردند؛ اما  ک

  کنش حامل  اینکه  بدون    ، هیچ مدیومیوجود نداشت بدون استعاره  

 . باشد  معنا  پیچیدۀ
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مستقیماً موضوع  سوم  این  نقد  به  را  حکایت  من  از  ام 

با پرسیدن این  توانست  می  کنمفکر می  کند.گرینبرگ هدایت می

؟،  شودظاهر می سوال که چگونه مدیوم اغلب در هنر مدرنیست   

قوی شود.  به  مطرح  شکل  میترین  بپذیریم)حس  که اگر  کنم 

آوانگارد، شعر،  مجبور هستیم( نقاشی  تأ  که  با  بر  و موسیقی  کید 

آنگاه  رسانه مشخص می  تاکیدی  اکثراًشوند،  نوع  است؟    چه  بوده 

بود خواهد  من  به  _پاسخ  اصاین  مورد  یک  استیسختی  که   _ل 

مشخص  مدیوم بیگانگی به  و  نفی  موقعیت  همچون  شکلی  ترین 

 شود. آشکار می

ق تأروش  مدیومش  روی  مدرنیست  هنر  که  کید  طعی 

است، تجزیه    کرده  طریق  از  مدیوم،  معمول  ثبات  اینکه  نفی  با 

وقفهآن  نمودنخالی  و  کردن ایجاد  و سکوت،  بهها،  ها  -تولیدش 

و تداوم  متضاد حس  مقاومت    عنوان  با  مترادف  موضوعی  داشتن 

باشد؟ این    "مقاومت"بعد از همه، چرا باید موضوع  )و  بوده است.  

  ( . است  الحاقی  شناسی مبهم منصفانۀبا یک هستیمدرنیست    زهد

با   را  خود  مدیوم  دسته  غیبتمدرنیسم  است برخی  داشته    _ها 

که    ، بستریبینی بودنپیشقابل  غیر  و  ،  اب فرجام یا وابستگیغی

 شود.  برای فرو بردن تمایزات نامیده می

من  استراتژی و  دارد؛  وجود  آشنایی  آوانگارد  های 

نمی  ایلحظه آن  کنمالقا  سهم  گرینبرگ  که  که  هنری  در  را  ها 

  خیال پریشانها  با آن  آشکاراهنوز  او  دهد.  ستاید، تشخیص نمیمی

  ، حقیقی هنر در دوران ما برای حرفۀ  ها راتا آن استو آماده بوده 

ا]کردن [مشخص"هر هنر    حرفۀ  _اظهار نماید  عنوان ضمیمهبه ز  ، 

عملکردها منحصرمختر  اث آ  و  طریق  و    63است.   "خودش  به  ص 

که بعد   باشدمینفی    لفاظی  اهانت گرینبرگ بهاین    رود،گمان می

همه از  ساززمینه  ،از  موردتوصیف  پشیمانی  در  جکسون    ش 

 65که هنرش عطف به فاکنر است  "گوتیک"عنوان یک ، به64الک وپ

ملوی  و  "در    66و  عصبانیت  این   67بود.   "خراشیگوشخشونت، 
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او را در مورد دادا مشخص    قضاوتتحقیر مشابهی است که    دقیقاً 

-موضوع خوشعنوان یک فقط به بر اساس احساس او که کند،می

)یا  روزنامهرای  ب  آیند مدرن  نقد  مورد  در  جدید( نگاری    شوک 

است از مسئمی  .بااهمیت  او  منظور  آتش   ست؛چی  ولیتدانیم که 

او را   خوبی در  بهکه    زمانیکنیم  احساس می،  1947در  ریشخند 

بعید    میانۀ با دستاورد    منظر در  "نویسد:می  الک،پوسروکارداشتن 

معاصر،   میوقایع  احساس  ظاهراًهنر  از    کند  بیشتر  چیزی  باید 

باشد:   تخودش  حماسی،  شعر  هستهاتر،  ئباید  بمب  یااییک   ، 

با گفتن  ماتیس،  ترین نقاش زمان ما،  باشد. اما بزرگ  فردیحقوق  

می باشد،  اینکه  خسته  تاجر  راحتی  صندلی  هنرش    قویاً خواست 

نشان داد که خلوص و نفوت به همراه نوعی عظمت مخصوص به  

 68".آیندنقاشی قرن بیستم می

پایان هنوز، توصیف است.  سازگار    و  ،مفید،  باشکوه در 

گرفتبه نخواهد  دقیق صورت  و  قطعی  از   قطعاً  .طور  بخشی  این 

است مدرنیسم  ماتیس  _مشکل  برای  بسیار    _حتی  بازرگان  که 

عالقۀبی  ،کسل با  و  اندک  کار  هنر  بسیار  صندلی    ،به  همچون 

است.  راحتی طبقۀ کمبود  اش  خطاب    یک  برای  مناسب  حاکم 

است  _کردن را توضیح    که عمدتاً  موقعیتی  منفی مدرنیسم  قالب 

 خواهد داد. 

ات من با گرینبرگ بر  اختالفکنم که  در نهایت فکر می

ندارماین   اعتقاد  من  است.  متمرکز  نفی    مورد  تجربیات  که که 

محض روی پیام مدرنیسم    اختاللگرینبرگ برای مشخص نمودن  

از کار  ها به سادگی  تواند تنزل رتبه یابد. آنمی  ،کندجستجو می

-تفکیکگیرد، مرکز بودن بر عهده میدر تعریفی که او برای _خود

یا  ،  70پیکاسو   ،69میرو   ،پوالکدر مورد  اطمینان  برای  :هستند  ناپذیر

مورد ماتیسدر آن  بودند  ،  مدرنیسم آن هنری    قطعاً  .جدانشدنی 

که مدیوم  است  تأروی  میاش  و  دارد  معنا کید  پس  این  از    گوید 
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  آور یافت شود. اما تجربه در پرسش شگفت  تجربهتواند فقط در  می

ناپذیر  عنوان یک کار پایانآن خودش را بهجان گذشته است:    ازو  

تجزیۀ می  و  ارائه  همیشه  مطلق  که  کاری  به    "مدیوم"دهد،  را 

باد    شکند، برای که در آنجا میبه نقطه  _به انتهایش  _محدودیتش  

مادۀمی به  یا  کارنشدۀاولیه  رود  بازمی  ی  .  فشاردمی  ،گرددمحض 

:  شودمی  و بازساخته  پس گرفته  این فرمی است که در آن مدیوم

 است. واقعیت هنر، در مدرنیسم، واقعیت نفی  

-من بر این باورم که این توصیف خودش را تحمیل می

چیزی  کند تنها  می:  ماالرمه که  شامل  ر  71تواند  کنار  ،  72و مبدر 

جرات گفتنش را داشته  اگر ، یا )74وبرن  پهلو به پهلوی 73شوئنبرگ 

دوشان  کنار  75باشم؟(  آن  باشد   مونه  یآب   نیلوفرهای  در    پایکوبی . 

کند که من بیشتر زمانم را    کارباید با واقعیات اجتماعی    قطعاًنفی  

گفتن طبقه  _صرف  نخبگان  غیاب    _یزوال    زمینۀ "حاکم، 

ایجاد هنر    حیندرگیر  تمغایرو   ،برای تولید هنرمندانه  "اجتماعی

درون هنر این  در  ی  ا بورژوازی، نمودم. نفی نشانه  بورژوا در غیبت

تالشی  میتر  وسیع  تجزیۀ معناهای گرفتن  برای  باشد:    کمبود 

-تسخیر کمبود و انتقال دادن آن به _متداوم و تکراری در فرهنگ

 . است  سوی فرم

آخرین مخالفتم را با گرینبرگ روشن    یاندازه من باید  

آن کم اما مشخص است. البته، آن شکست گرینبرگ   میزانسازم. 

او سرشار    گی و انزوای آوانگارد نیست؛ نوشتۀریشدر شناسایی بی

کس دیگر بیچارگی تاتی چنین   وبی هراو به خ  از شناخت است،

می را  مکانی  استفقدان  معتقد  اما  آن    _شناسد.  اعتقاد  شدت 

هنر    _یش بیش از همه برانگیزنده استهاچیزی است که در نوشته

باخودش  تواند  می کند،  هاییارزش  را  سرمایه  جایگزین  داری  که 

و آنچه    _امتنا از تسهیم کردن آن عقیده  اهمیت ساخته است.بی

ای  هایش در سه مالحظه زمینه  _نهایت من بر آن مصر هستمدر  

آیند. اول، برای تکرار، نفی در بسیاری تجارب  که در ادامه می  است

به دارد،  نقش  خودش  مدرنیسم  بر  هنر  آن  در  که  فرمی  عنوان 

ارزش ظاهر می ان یک  عنوشود. دوم، منفی بودن بههمچون یک 
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فضتجربه یا  نماید  تضمین  را  معنا  که  و  ای  آزاد  بازی  برای  ایی 

جوک، یا حتی   برای مثال شیوۀ  _شودید، ظاهر نمینمافانتزی باز

به  شجایبه  اما،  _طنز تمامنفی  و  مطلق  حقیقت  یک    _عنوان 

میاحاطه ظاهر  یکگر  که  چیزی  انباشته شود،  شده،  آغاز    بار 

رفته معنا را همواقعیتی که روی؛  استل  کنتر  قابل  و غیر  گردیده

ببردفرو می و. مسیر  شود،  ت میمربع سیاه هدای  تا   عقب  ه عقب 

صدا،به  حوزۀ متمایز  بی  شدت  خیالی، کالف  رنگ  سست    نهایت 

به  شدن  محو  و  گفتار  غیره سوی  لکنت  مجبورم  ")  .تالکوو  من 

این که  باشم  داشته  بیانیه اعتقاد  یک  ها  با  باید  که  هستند  هایی 

من و شما، اوه    ....  کلمه کار نمایند، ... اما شما، خواننده، نیاز ندارید

از خودش  .  خوبیبه خارج  به  راهی  شعر  می...  این  دهد،  ارائه  در 

سوی    (و الی آخر.  "طور کامل. ...گیرد، بهاما آن را نمی  حدود. ...

است:   بیهودگی  نفی، همیشه  که مدرنیسم    است  پیامیاین  دیگر 

  طور معمول که به  است  ییو قلمرو  ندارد  نسعی در تکرار آ  هرگز

نهایت  ما هنری داریم که در آن ابهام بی  .باشددر آن سرگردان می

پیشنهاد  مورد دیگری را و  _کردن است طرح شود، که روی لبۀمی

عدم    و  ، پوچی، نامعلومییراحتی غیر قابل توصیفبهکه    _دکنمی

 76. باشدمی  دیدگاه  محض  وضوح

 
ماورد قالاب پیشنهاد داد کاه مان کمای در جستار انتقادی ویراستار   76

دهم، بگویم و یاک یاا دو مثاال بیااورم. منفی که به مدرنیسم نسبت می

های زیادی تهنم را مشغول کرد، من باید از فریبندگی بیشتر پرهیز مثال

از هنار  ایلحظاهیاا   جنباهدهام کنم، چرا که آنچاه باه آن ارجااع مای

ها مخلوط شده اسات، مدرنیسم است،  که بیشتر با سایر مقاصد و تکنیک

باشاد. باا ایان فرما مایها حکمکنم  که بر آنهرچند اغلب، من بحث می

شود، کاه در آن نقاد، لیویس محقق می  های جدیدزایشوجود عبارتی از  

توصایف تی.اس الیوت را    "عنوان فرم،فرمی، خود بهتالش برای بیان بی"

کناد: کند و خطوطی )در میان سایرین( که آن عبارت درخواست مایمی

شکل بدون فرم، سایه بدون رنگ، / نیروی از کاار افتااده، ژسات بادون "

-هنوز ما بهترین را برای نزول از این ارتفاعات مشهود انجام می  "حرکت.

 خواهد، به توصایف اد رینهاارت ازدهیم و، اگر افسون چیزی است که می

 بیندیشید:  1962نقاشی سیاه خودش در 

یک بوم مربع )طبیعی و بدون شکل(، به عارض و ارتفااع پانج فاوت، باه 

بلندی یک مرد، و به پهنای مردی که بازوانش را گشوده است )نه بازرگ، 

بخاش مسااوی تقسایم شاده )بادون   نه کوچک، و بدون اندازه( باه ساه

فارم،   کند )بیخنثی می  بندی(، یک فرم افقی یک فرم عمودی راترکیب

جهت(، سه )بیشتر یاا کمتار( سایاه )بادون ناور( بدون سقف و کف و بی

کند تاا آنچاه باا کاری نقاشی میمورنگ(، قلم  _های بدون تباین)بیرنگ

دارد است که    _راهی وجود  این دوباره چیزی  درون  و 

می رخ  مرزهایش  در  یا  نفی  جایش  بهکه    _دهدمدرنیسم  آن  در 

فرضیات  ترین ایدر نهایت من را به پایهکه  ی خنثی شده است؛ته

برمی  گرینبرگ، برشت  پیرامون  مقاالت  اینکه  گرداند.  به  برای 

دارد وجود  با    _مدرن  یهنر  _هنری  چالشاین  که    نموده   نظریه 

میکه    است رنج  حقیقتی  از  تنها  معانی    برد کههنر  تمام  اکنون 

دارد  .آمیزنداعتراض  وجود  اصولی  _هنری  نمونهتنها  هنر  ترین   ،

زوال فرهنگی    دورۀسادگی در یک  گوید ما بهکه می  _است  برشت

اماتیره و کهنه شدهمعانی  که  کنیم، زمانیزندگی نمی نه در    اند، 

مجموعه دوره که  معانیای  از  طبقات  آن  _ای  به  مربوط  که  هایی 

هایی که  آن ند باکنمی طور نامنظم ستیزهبه _ندستکرده هتحصیل

تا   ببرند  سقوطشاناز  هستند  بین  عبارت  به  .بهره  دیگر، 

نبرد طبقه و  دارد.  اسکندریسم  عناصر    تفاوتی وجود  بیستم،  قرن 

در   موقعیت  دو  باهر  دلیلی    رابطه  این  و  دارد،  را  که  آن  است 

پایۀ بر  که  گرینبرگ،  است،    توصیف  شده  بنا  اسکندری  قیاس 

بورژوازی  شود، درخواست میکندکار می  طور کههمان پایان  اما   .

. پایان  وس نیست، یا نخواهد بودیماشراف بطلی  د پایان طبقهنمان

بی نیز  بود.هنرش  خواهد  خواهد شد  سابقه  است،    درگیر  و شده 

کند.  کننده توصیف میکه گرینبرگ بسیار قانع  نوعی عطف درونی

جستجویی برای    _مدرنیسم  عنوان بخشی از تجربۀمچنین بههاما  

ا نظم  در  دیگر  خواهد شد  محلی  درگیر  است. و    _جتماعی    شده 

یافته  چیزی دقیق و توسعه  ،خواهد کسی را خطاب نماید هنر می

انجام   است؛  طلبدمی  مقاومتخواهد؛  میبرای  نیازمند ضوابط  و  ، 

آن یافتن  جمله  یطراتخ   ،ها برای  خواهد  ا  ر   خودش  تجزیۀ  از 

 

مو کشیده شده، یک سطح مسی، تخت، و نقاشی شده با دست بااز را قلم

سخت، و بادون _یهخطی، بدون لب_حاشیه، بدون بافت، غیرپاک کند )بی

یاک نقاشای خاالص،  _کنادنرم( که مجاورهایش را منعکس نمای  _یلبه

-عالقهارتباط، و بیمکان، بدون تغییر، بیزمان، بیعینی، بی_انتزاعی، غیر

آگاه است )ناخودآگاه نیست(، متعاالی آرماانی، _یک ابژه که خود  _مندی

 ه کنید به:هنر(. نگا_آگاه از هیچ چیز اما هنر )دقیقا بدون ضد

Art, USA, Now (New York, 1963), p. 269. 

گاویم، حتای باا رسد و من باا جارات مایآمیز به نظر میالبته این طعنه

شاود، ی مدرنیست، هنری که موجب ارتقا میشده  استانداردهای دریافت

اکنون ناچیز است؛ اما عبارت فقط به کلماتی از نوع نگرش و تجربه اعطاا 

به هیچ عنوان از زمان بودلر غیرعادی نبوده، و آنچه که اغلاب شود که  می

 انتشار یافته است.  در هنر نیروی ویژه و جاتبه
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بسیار عظیم،   گرینبرگ مستحق قضاوت آن خطر قطعاً  77. یرفتذپ 

حاشیه هنر   محبوبخطر بسیار    ادعایبا    باشد تامی  حتی بیشتر

محو  تمام آن ماده در مورد    _ناشکیبا شود  مدرنیست و حامیان آن  

بودن هنر است.    "انقالبی"  لهجۀکردن مرزهای بین هنر، زندگی و 

-لهجهطرش زیاد و  او محق است، اما به نظر من درست نیست. خ 

ت  است؛  انگیزنفرت   اش انتخاب،  معتقدم که  و کمالمن  بدتر    مام 

حاضر مدرنیسم داریم:  عنوان فرم  این چیزی است که ما به  است.

کند هرگز تالش نمیآن چیزی مگر خودش نیست،    هنری که ابژۀ

-میکه حالت منفی  ی  ا ، تنها به اندازه آن  خودتا کشف نماید که  

است،  تواند  ی، هیچ  به مخاطبش  کنم که من تصدیق می، خالص 

بهخستگی و،  بهناپذیری  دادن  انتقال  متناسب  را  طور  فرم  سوی 

نیست  دهد.می  ارائه توق  موضوع  هنری  چنین  مورد  در    _حکم 

کسی می  کهبرای  تحسیناکثرا  در  اما  خورد،  بشکست    توانست 

درگیر    فرهنگی  احتمال  در یک قضاوت  _پاالیش و نبوغ آنهنوز  

-رسد که از زندگی و هنر سرمایهمیصحیح به نظر  . بنابراین  است

-عقب  اعتقاد  این  ازهنوز  که  زمانی   باشم؛  داری انتظار کمی داشته

آخرین  در  ، حتی  هنر  از  امیدواری بهترین مورد  که  امنکردهنشینی  

 . تجرید کامل و منفرد خودش است  ،مرحله 

 
باشاد؛ یاا این مجددا رساندن یک تقاضای رئالیسم  از در پشتی، نمای  77

کنم، ضعف یا غیابی حداقل، قرار ندادن یکی در حالت سنتی. من فکر می

)برای مثال(   "دیدن"ام، از کمبود زمینه در  که در هنر مدرن اشاره نموده

شود، بلکاه، های رئالیست سازگار  با آن مشتق نمینامهیا گروهی از تفاهم

هاا، خاص بازنمایی، محاط شده در آنی اش در هر تجربهاز کمبود  زمینه

تجاارب اجتمااعی پیوناد خواهاد   که با ساایر  های آنوسیلهوادار شده به

نماا یاا سوال این نیست، که آیاا هنار مادرن بایاد پیکاره  داشت. بنابراین

دار نباشاد، اماا دار در تعهدات تجربی یا خیلای ریشاهانتزاعی باشد، ریشه

هاای ی تناسب، آزموننظریه  _خواه اکنون هنر با  فشارهای کافی هر نوع

آیناد، ها معیارهای اهمیت و تقدم میهمراه آنروشنی و تقاضاهایی که به

-شده است، بدون فشارها، بازنمایی هر فصاحت و برجساتگی نمایفراهم  

تواند واقع شود. )ممکن است پرسیده شود اگر فشاارهایی کاه مدرنیسام 

آنهایی کاه مرباوط باه  _باشدکند برای خودش است و کافی میاظهار می

آور یاا الازام  _مدیوم یا احساسات یک فرد و حس حقیقت درونی هساتند

گاوییم کاه ناواحی باشند؛ یا چنانچه تند باشایم مایاین منسجم میبنابر

 _هاا اشااره کارده باودچنین فشاری باه آنهای  مکانعنوان  تجربه که به

-به طریقی که ادعاا مای _]گاو مقدس [  "زبان"مدیوم، احساس، و حتی  

 شوند، در نهایت وجود دارند.(


